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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za duben 2021 

 

Dobrý den,  

 

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v dubnu 2021 

manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: V dubnu probíhalo jednání Výběrové komise k výzvám č. 19 (cyklodoprava) a č. 20 

(infrastruktura ZŠ) v režimu na dálku. Všechny projekty splnily podmínky věcného 

hodnocení a postupují do další fáze procesu hodnocení a výběru projektů, tato poslední fáze 

ze strany MAS je v kompetenci Programového výboru. Kancelář MAS řídila proces jednání 

na dálku a připravovala podklady. Probíhala rovněž komunikace s žadateli. 

 

PRV: Dne 1. dubna byla vyhlášená již 5. výzva PRV. Kvůli vládním nařízením tak letos zcela 

nestandardně proběhl seminář pro potenciální žadatele, který se 13.4. přesunul do online 

prostoru. Během celého měsíce probíhaly hojné konzultace s potenciálními žadateli. A jak to 

tak vypadá, zájem o letošní výzvu bude napříč územím a fichemi enormní. Od 26.4. mají 

žadatelé možnost podávat své žádosti na MAS. A to až do 10. května, kdy končí příjem 

žádostí. Z loňských žádostí dochází u některých projektů k postupnému vyúčtování. 

 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

V dubnu 2021 jsme dokončili grafickou úpravu a korektury koncepční části Strategie CLLD 

na nové programové období EU 2021-2027. Avizovaná výzva na předkládání těchto strategií 

ke kontrole na MMR bylo opět odsunuto. Aktuální verze SCLLD21+ je k dispozici na našem 

webu MAS pro případné zájemce o její prostudování. 

V průběhu měsíců 2-4/2021 jsme navštívili (osobně či online) všech 38 obcí, které spadají do 

našeho území. Byl proveden sběr záměrů těchto obcí, bylo řešeno vylepšení nastavení 

vzájemné komunikace, doplněn seznam kontaktů a mnoho dalšího. V průběhu roku počítáme 

se stejnou aktivitou i u všech ostatních našich partnerů -neziskovky, podnikatelé, jednotlivci.  

 

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

Projekt hrazený ze SC 4.2 IROP je určený k úhradě části režií MAS spojených s realizací 

výzev. Tzn. školení, zasedání povinných orgánů, část mezd týmu MAS, kancelář MAS apod. 

Projekt běží dle svého plánu. V březnu byla na CRR IROP podána žádost o proplacení výdajů 

za 2. pololetí 2020 a zpráva o realizaci projektu. ZoR byla schválena bez připomínek, ŽoP 

taktéž, etapa byla v dubnu v plné výši proplacena.  

 

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

V dubnu pokračoval projekt dle svého harmonogramu, nadále bohužel v rámci opatření 

všechny aktivity v on-line podobě. Tentokrát jsme nabídli akce většině cílových skupin 

projektu. Pro ředitele a zástupce ředitelů byl připraven webinář na téma Legislativní změny 

v roce 2021. Pro pracovníky mateřských škol, příp. učitelky/učitele prvního stupně ZŠ, byly 
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realizovány webináře Logopedická prevence v MŠ, webináře Jiřiny Bednářové Diagnostika 

dítěte předškolního věku a Rozvoj grafomotoriky. Pro učitele nižšího stupně ZŠ a také pro ty 

druhostupňové byly zajištěny interaktivní on-line workshopy fyzikálních pokusů společnosti 

ÚDiF, pro něž účastníci obdrželi předem pokusné sady a mohli si tak vše rovnou zkoušet. Pro 

učitele matematiky na 2. stupni ZŠ proběhl dvoudenní webinář k programu GeoGebra, díky 

kterému se naučili pracovat v programu, měli možnost si vše vyzkoušet a rovnou konzultovat. 

Zároveň probíhal sběr analytických dat a zpráv o pokroku všech škol v území pro zajištění 

projektové podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování. Realizační tým doladil podobu letní 

školy, na niž je přihlášeno na 45 účastníků a umožní-li epidemiologická situace, bude se konat 

1. – 2. 7. 2021. Byla dokončena žádost o MAP III, která bude v následujícím měsíci podána 

na MŠMT. 

 

5. MAP Karlovarsko II  

Probíhá hodnocení žákovských prací v tvůrčím psaní v angličtině, výsledky jsme slíbili 

zveřejnit do konce května a v červnu by měly být předány ceny. V dubnu se online sešla 

pracovní skupina k výuce angličtiny, jednání se účastnil i rodilý mluvčí, který je nyní zpět 

v USA. Pokračují strukturované rozhovory s řediteli škol, intenzivně konzultujeme investiční 

záměry škol do nového programového období a zapracovali jsme připomínky k návrhu 

akčního plánu na období 1. 9. 2021 až 30. 6. 2023. Připravovali jsme jednání Řídícího výboru 

a vzdělávací aktivity, které proběhnou v květnu. V dubnu jsme organizovali webinář pro 

rodiče a byly realizovány některé aktivity implementace (například individuální konzultace ke 

společnému vzdělávání a online workshopy paměť a efektivní učení). Manažeři MAPu se 

účastnili konference Úspěch pro každého žáka. Předávali jsme také informace z MŠMT 

školám a je otevřen dotazník k průzkumu zkušeností ředitelů škol s podporou náboru mladých 

učitelů do škol Karlovarského kraje, výstupy z dotazníku budou v souhrnné podobě předány 

MŠMT. 

 

6. Animace základních a mateřských škol  

V rámci animace území, byl na školy rozeslán další informační e-mail Sdělení k realizaci 

šablon pro období mimořádných opatření, dokládání distanční formy šablon, zveřejněné 

dokumenty, překryv v projektech II a III. Dále se manažerka MAS zúčastnila webináře 

realizovaného MŠMT k Šablonám. Byl zpracován přehled škol, které se zapojili do Šablon I a 

II a zároveň přehled škol, které podaly, či mají zájem podat žádost o Šablony III.  

 

7. Čištění řeky Ohře 

O víkendu 16. - 18. 4. 2021 proběhla akce Čištění řeky Ohře. I za nepříznivého počasí se akce 

zúčastnilo 565 dobrovolníků, kteří nasbírali 6,5 tuny odpadu a 136 pneumatik. V letošním 

roce se také čistilo větší množství přítoků řeky Ohře: Lobezský potok, Svatava, Loučský 

potok, Dlouhá stoka a Rolava. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili a velké 

poděkování patří také obcím a sponzorům, kteří akci podpořili buď finančně nebo 

materiálně. Fotografie, statistiky a konkrétní přehledy jsou k nalezení na webu MAS 

Sokolovsko, či na facebookové stránce – Čištění řeky Ohře.  
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8. Další 

Účastnili jsme se online workshopů k Fondu pro spravedlivou transformaci, online jednání 

Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR a Výboru NS MAS ČR. 

 

Proběhlo zasedání Dozorčí rady a Monitorovacího výboru, kteří kontrolovali roční závěrku 

vč. Výroční zprávy, kterou pracovníci MAS v průběhu jara připravili. Dále zasedala Správní 

rada MAS. Na červen 2021 začínáme připravovat Valnou hromadu zakladatelů a Valnou 

hromadu partnerů MAS. Doufáme, že akce bude moci proběhnout prezenčně. Předběžný 

termín konání valných hromad je stanoven na 17. 6. 2021. 

 

MAS Sokolovsko se zapojila do přípravy Strategie přeshraniční spolupráce pro území 

Karlovarského kraje a příhraničních regionů Bavorska a Saska. Manažerky se zúčastnily 

prvního workshopu k přípravě této strategie, další workshop již za účasti všech zájemců o 

přeshraniční spolupráci se uskuteční na přelomu července a srpna. O přesném termínu Vás 

budeme včas informovat. 

 


