
 

         1 

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za červenec 2020 

 

Dobrý den,  

 

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

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

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: Dne 13.7.2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu do letos vyhlášených výzev. Do 

výzvy č. 17 na cyklodopravu byly zaregistrovány 3 žádosti o podporu a do výzvy č. 18 na 

infrastrukturu ZŠ 2 žádosti o podporu. V červenci byla zahájena kontrola přijatelnosti a 

formálních náležitostí. Na září je v plánu jednání Výběrové komise. V červenci byly navýšeny 

alokace obou výzev na základě předchozí žádosti o změnu SCLLD, kdy pro opatření doprava 

a vzdělávání v IROP využíváme navýšenou alokaci pro naši MAS. V IROP lze vyhlásit výzvy 

MAS naposledy v říjnu 2021 a pro cyklodopravu a infrastrukturu ZŠ zbývají ještě využité 

finanční prostředky. Připravované projekty doporučujeme konzultovat s manažerkou 

programového rámce IROP. 

 

OPZ: V rámci programového rámce Zaměstnanost manažerka MAS podala detailní přehled a 

podklady pro NS MAS, která se chystá vznést námitku proti znemožnění vyhlašování výzev 

v tomto a následujících dvou letech, což je prakticky v rozporu s Akceptačním dopisem mezi 

MPSV a MAS.  

 

PRV: Na počátku července byly všechny žádosti z letošní výzvy zaregistrovány na RO SZIF, 

kde by následně měla proběhnout jejich administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. 

Během letních měsíců (červenec a srpen) musí žadatelé dodat na MAS ke kontrole proběhlá 

výběrová řízení či velké cenové marketingy, pokud se jich povinnost týká.  

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

Prvním krokem pro vstup do nového období je schválení tzv. standardizace MAS. Její 

základní podmínkou je schválení zapojení území členských obcí do území působnosti MAS. 

Toto ke konci červnu bylo projednáno a schváleno u všech našich obcí. Další podmínkou je 

aktualizace statutu organizace dle nového Metodického stanoviska č. 12 Ministryně pro 

místní rozvoje. Toto bylo již také zpracováno a schváleno správní radou 16.6.2020. 

V průběhu léta tak můžeme podat žádost o schválení standardizace. Následovat budou práce 

na nové strategii na období 21+. 

 

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

Tento projekt je obsahově zaměřen na zajištění úhrady části výdajů MAS spojených 

s vyhlašováním výzev. V červnu skončila 4. etapa projektu, kterou jsme v červenci 

vyúčtovávali. 

 

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

V červenci probíhaly již konkrétní přípravy aktivit akčního plánu, jež si školy vybraly na 

konci školního roku vyplněním rozsáhlého nabídkového dotazníku. Jsou poptáváni lektoři, 
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připravuje se logistika aktivit, byly dojednány konkrétní podmínky. Složitější aktivity, jako 

např. podpora regionální identity, seminář ABAKU, jsou optimalizovány dle počtu zájemců a 

postupně budou oslovovány konkrétní školy/školky. Dále byly evaluovány indikátory 

Analýzy problémů a příčin pro metodiku rovných příležitostí. Zároveň bylo vytvořeno video 

mapující aktivity projektu v uplynulém školním roce (2019/2020).  

 

5. MAP Karlovarsko II  

V červenci jsme dokončili telefonické dotazování ředitelů škol, které se týkalo změn ve výuce 

na dálku od března do konce školního roku. Během letních prázdnin provedeme vyhodnocení 

dotazování a výstup zveřejníme na webu projektu. V anketě pro rodiče a žáky jsme obdrželi 

91 odpovědí. Anketní odpovědi budeme rovněž vyhodnocovat během léta. Anketa se týkala 

reflexe vzdělávání na dálku. V červenci jsme se také začali věnovat přípravě struktury 

rozhovorů s řediteli škol, protože příští školní rok opět navštívíme všechny ředitele škol. 

Připravujeme soutěž pro žáky ZŠ v tvůrčím psaní v angličtině, soutěž bude odstartována 

v září, nejprve proběhnou školní kola a potom kolo projektu MAP KV II. Pro příští školní rok 

máme připravenu nabídku aktivit, konkrétní aktivity implementace si budou školy vybírat 

v srpnu a září pomocí dotazníku. 

 

6. Animace základních a mateřských škol  

V tomto měsíci byly mateřské školy informovány a úpravě a způsobilosti šablony Chůva, 

související se změnou vyhlášky o předškolním vzdělávání. Manažerka MAS pravidelně 

sleduje a informuje všechny školy na území MAS o aktualitách týkajících se Šablon II a 

Šablon III.  

 

7. Čištění řeky Ohře 2020  

V červenci započala opětovná příprava Čištění řeky Ohře. Byla domluvena podpora ze strany 

Povodí Ohře a Karlovarských minerálních vod. Akce je plánována na 19. září. 

 

8. Další 

Všichni partneři a také školy na území MAS byly informovány o možnostech finanční 

podpory pro výsadbu stromů z dvou dotačních titulů: Výzva ŠKODA STROMKY a Výzva 

9/2019: Zeleň ve městech a obcích (NPŽP).       

 

Manažerka MAS se zúčastnila prezenčního jednání Výboru NS MAS v Olomouci a online 

jednání Pracovní skupiny vzdělávání NS MAS, jednání pracovní skupiny se týkalo 

připravované výzvy OP VVV na MAP III.                        

 

 


