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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za duben 2020 

 

Dobrý den,  

 

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci 

dubnu 2020 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

 
1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: Na začátku dubna byly vyhlášeny dvě výzvy IROP MAS Sokolovsko. Výzvy jsou 

zaměřené na cyklodopravu a infrastrukturu základních škol. K přípravě projektů probíhaly 

telefonické a e-mailové konzultace. Výzvy jsou pro žadatele otevřené až do léta. 

 

OPZ: V měsíci dubnu vydalo MPSV prohlášení o prodloužení lhůty k rozhodnutí pro 

případné využití zbylých alokací, a to na měsíc květen. V současné chvíli tak MAS netuší, zda 

vůbec bude moci použít zbylé alokace. Po obdržení informace od ŘO vás budeme informovat.  

 

PRV: První polovina dubna znamenala pro Program rozvoje venkova období příjmu žádostí o 

dotaci. Ten byl ukončen 20. dubna. K tomuto datu bylo na MAS Sokolovsko doručeno 

celkem 30 žádostí o dotaci. Z toho je bylo 9 žádostí do Fiche 2 Podpora zemědělských 

podniků, 8 žádostí do Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání, 1 žádost do Fiche 6 

Rozvoj rekreačních funkcí lesa a 12 žádosti do Fiche 9 Základní infrastruktura venkova. Ve 

druhé polovině měsíce dubna probíhala administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti u 

všech podaných projektů. Následné kroky jako věcné hodnocení projektů a výběr projektů 

k podpoře se bude odvíjet od aktuální situace v ČR s ohledem na opatření ohledně 

koronavirové pandemie. 

 

OPŽP: Všechny žádosti z obou výzev na Realizaci sídelní zeleně jsou kontrolovány ze strany 

Řídícího orgánu a v případě potřeby doplňovány žadatelem. Manažerka MAS Sokolovsko 

sleduje vývoj jednotlivých žádostí při procesu kontroly a schvalování ze strany ŘO.  

 

2. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023 

Tento projekt je realizovaný z výzvy č. 6 IROP a jeho cílem je finančně hradit část výdajů 

MAS spojených s realizací výzev – tj. semináře pro žadatele, vyhlašování a realizace výzev, 

konzultace žadatelům, ad. Projekt běží dle svého harmonogramu bez potíží. 

 

3. CLLD21+ 

Pracovnice MAS se od počátku letošního roku začínají věnovat i přípravě nového 

programového období 2021-2027 (zkráceně 21+). V průběhu dubna začaly obce postupně na 

svých zastupitelstvech projednávat schválení připojení svého území k MAS i pro výše 

zmíněné roky 2021-2027. Obce, které tak neučinily prosíme, aby záležitost projednaly na 

svém nejbližším zastupitelstvu. Počátkem roku proběhly 2 workshopy spojené s přípravou 

strategie na nové období. 3. workshop byl bohužel s ohledem na vyhlášené nouzové období 

zrušen, o náhradním termínu budeme informovat. V mezičase se pracovnice MAS věnovaly 

studiu nově zveřejněného podrobného 12. stanoviska ministryně MMR k Metodickému 

pokynu pro využití integrovaných nástrojů (tzv. MPIN), což je jakýsi manuál pro MAS jak 

fungovat a jak se připravovat na nové období. Začaly jsme také první práce na analytické části 

strategie CLLD 21+. 
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4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

Během měsíce dubna byly naplánovány především aktivity, které mohou probíhat on-line či 

distanční formou vzdělávací akce, jednání pracovních skupin, jednání Řídícího výboru. 

Proběhlo on-line jednání PS pro rovné příležitosti a PS pro financování, jejichž členové 

během března a dubna zároveň pracovali na analýze Problém – příčina – řešení. V návaznosti 

na tuto práci je tvořen dokument k metodice pro rovné příležitosti včetně jeho strategické 

části.  

Všem členům pracovních skupin a koordinátorům zapojených subjektů byl rozeslán dotazník 

k aktuální situaci, jehož vyhodnocení probíhá a bude zveřejněno. Stejně tak byl zveřejněn 

dotazník pro rodiče, kteří tak mají možnost vyjádřit se ke způsobu výuky během uzavření 

škol. Také jeho výsledky budou zveřejněna na webu a FB profilu projektu. Všechny prezenční 

aktivity projektu, plánované na duben – červen 2020, byly zrušeny. Zároveň jsou řešeny jejich 

náhrady on-line formou tam, kde je to možné. MAP v současné chvíli nabízí např. seminář 

,,Jak nepřepálit start“, možný v prezenční i dálkové formě, který bude na školách, jež o něj 

mají zájem, probíhat v měsíci květnu. On-line formou se setkala Bálintovská skupina. Proběhl 

streamový seminář Michaely Veselé, jehož se účastnily manažerky projektu. Hlavní 

manažerka projektu se zúčastnila on-line vzdělávání na téma ,,Jak facilitovat on-line setkání“. 

Je připravován Akční plán na školní rok 2020/2021, aktualizován dokument MAP.  

 

5. MAP Karlovarsko II  

Na duben byla v plánu řada aktivit, které jsme museli odložit pravděpodobně na podzim 

(např. společné setkání pracovních skupin spojené s exkurzí v Karlovarské mezinárodní škole 

či setkání zástupců škol, zřizovatelů a poskytovatelů sociálních služeb na Toužimsku a 

Tepelsku). V dubnu pokračovala jednání pracovních skupin v režimu na dálku (emaily a 

online shrnutí prostřednictvím Skype).  

V první polovině dubna jsme požádali ředitele všech základních škol o vyplnění krátkého 

strukturovaného dotazníku ke vzdělávání na dálku. Odpovědělo 82 % škol. Výsledky tohoto 

dotazníku jsou zveřejněny na webu projektu. Reflexi vzdělávání na dálku nejen z hlediska 

technologií, ale i z hlediska obsahu výuky a dopadům na způsob, metody, formy a obsah 

vzdělávání se chceme věnovat formou strukturovaných rozhovorů s řediteli škol během 

příštího školního roku. Školám zprostředkováváme důležité informace k výuce na dálku a 

aktualitám k administraci projektů škol (šablony).  

Na konci dubna schválil Řídící výbor projektu formou per rollam důležité dokumenty 

(strategický rámec, akční plán na školní rok 2020/2021 a evaluační zprávu za rok 2019). 

Sepsali jsem článek do časopisu Leader MAS Sokolovsko a Karlovarských radničních listů. 

Připravujeme zprávu o realizaci projektu pro poskytovatele dotace a vyúčtování etapy za 

uplynulý půl rok. Členové realizačního týmu se také vzdělávali na dálku (seminář M. Veselé a 

workshop k facilitaci online setkání). Podílíme se také na tvorbě strategické části oblasti 

vzdělávání Programu rozvoje Karlovarského kraje. 

 

6. Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)  

V rámci přeshraniční projektu na naší straně zbývá dokončit 3jazyčnou brožuru o výstupech 

projektu, a pomáháme také dalšímu partnerovi projektu, Nové Roli, s jeho výstupem v podobě 

letáků. Na tyto činnosti máme čas do května, neboť v červnu celý projekt definitivně končí. 

Partneři již projevili zájem o jeho pokračování v podobě projektu Karlova stezka III. 
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7. Animace mateřských a základních škol  

V měsíci dubnu byly školy informovány o nové výzvě Šablony III, byly jim zaslána pravidla 

a přílohy. Zároveň manažerka MAS vytvořila shrnující prezentaci k nové výzvě, která je 

dostupná také na webu MAS Sokolovsko - http://mas-sokolovsko.eu/sclld/opvvv/.  

Dále došlo k animaci škol, které se nezapojily do Šablon II a jejich motivaci pro zapojení do 

Šablon III. Zároveň jsou všechny školy v území informovány o novinkách v souvislosti 

s uzavřením škol. 

8. Čištění řeky Ohře 2020 

Čištění řeky Ohře 2020 plánujeme spolu s ostatními MAS Karlovarského kraje přesunout na 

září 2020. Bohužel na plánované dubnové čištění Ohře byly pro dobrovolníky nakoupeny 

sušenky. Ty by do konání akce na podzim prošly datem spotřeby, a tak se MAS Sokolovsko 

o.p.s. rozhodla darovat více jak 350 kusů sušenek Potravinové bance Karlovarského kraje. 

Nepříjemnou informací pro nás také bylo rozhodnutí kraje nepodpořit v letošním roce tuto 

akci svou dotací. Obecně byla pro letošek pozastavena většina krajských dotací. Budeme si 

tak muset poradit sami. Doufáme proto tak v co největší zapojení obcí a příp. sponzorů. 

Děkujeme všem předem. 

 

 

9. Další 

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje, na odboru regionálního rozvoje, jsme ověřovali 

aktuální situaci ohledně dotací POV, konkrétně se jedná o dotaci na mzdu manažera MAS 

Sokolovsko o.p.s. Získali jsme informaci, že s touto dotací kraj předběžně počítá a 

schvalována by měla být na zastupitelstvu v polovině května.  

 

Manažerka MAS se zúčastnila několika online jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS 

MAS.  

 

Měli jsme také zastoupení na online jednání Výboru NS MAS. Předsedkyně Krajské sítě 

MAS Karlovarského kraje Ivana Jágriková svolala také online jednání tohoto uskupení. 

Zúčastnili se jej přes Skype zástupci všech 5 krajských MAS. Jednání považujeme za velmi 

přínosné. Jedním z výstupů tohoto jednání je společné rozhodnutí vydat leták k podpoře 

lokální ekonomiky. Tento leták zveřejníme na webu a FB MAS budeme jej také rozesílat na 

své partnery, které tímto prosíme o jeho zveřejnění. 

 

Manažerka MAS se zúčastnila online seminářů zaměřených na podporu lokální ekonomiky a 

na podnikání v časech krize. Se získanými poznatky i nadále pracujeme a některé se v tuto 

chvíli snažíme rozvinout dále. 

 

S vidinou lepších zítřků stále pracujeme na přípravě exkurze ve spolupráci s Celostátní sítí 

pro venkov, která se uskuteční 9. – 11. září 2020 na Kutnohorsku. V brzké době přineseme 

bližší informace.  

 

 
 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/opvvv/

