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1. Charakteristika společnosti 

Název společnosti:                                        MAS Sokolovsko o.p.s.  

Právní forma:                                                obecně prospěšná společnost  

Identifikační číslo:                                         279 62 008  

Sídlo:                                                              náměstí Míru 230, 356 01 Březová  

Statutární zástupce:                                     Ing. Ivana Jágriková – ředitelka  

Předseda správní rady:   Miroslav Bouda – předseda správní rady  

 

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou podpisem dne 26. 1. 2009, která byla zapsána do 

rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni, do oddílu O, vložky 

103. Území MAS Sokolovsko o.p.s. tvoří 35 obcí z okresu Sokolov a 3 obce z okresu Karlovy Vary – 

viz násl. tabulka. 

Tab. 1: Seznam obcí tvořících území MAS Sokolovsko k 31.12.2020 

Poř. č. ORP Sokolov Poř. č. ORP Kraslice Poř. č. ORP Karlovy Vary 

1. Březová 27. Bublava 36. Hory 

2. Bukovany 28. Dolní Nivy 37. Jenišov 

3. Citice 29. Jindřichovice 38. Mírová 

4. Dasnice 30. Kraslice 

5. Dolní Rychnov 31. Oloví 

6. Habartov 32. Přebuz 

7. Horní Slavkov 33. Rotava 

8. Chlum sv. Maří 34. Stříbrná  

9. Chodov 35. Šindelová 

10. Josefov 

311. Kaceřov 

12. Krajková 

13. Královské Poříčí 

14. Krásno 

15. Kynšperk nad Ohří 

16. Libavské Údolí 

17. Loket 

18. Lomnice 

19. Nová Ves 

20. Nové Sedlo 

21. Rovná 

22. Sokolov 

23. Staré Sedlo 

24. Svatava 

25. Šabina 

26. Vintířov 
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2. Orgány o.p.s. v roce 2020 

2.1 Valná hromada zakladatelů  

V roce 2020 nedošlo k žádné změně v počtu zakladatelů, jejich počet tak zůstává na úrovni 7 subjektů.  

Tab. 2: Přehled zakladatelů MAS v r. 2020 

Mikroregion Sokolov – východ 

Svazek měst a obcí Kraslická 

Město Horní Slavkov 

Město Kynšperk nad Ohří 

AGRI & KOMBINÁT Dolní Žandov s.r.o. 

Jan Danko 

Horský statek Abertamy s.r.o. 
 

Valná hromada se sešla 18. 6. 2020. Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS.  

 

 

2.2  Dozorčí rada 

V průběhu roku 2020 pracovala Dozorčí rada ve složení:  

Tab. 3: Členové Dozorčí rady v r. 2020 

Funkční období 2018-2020 

René Bolvari - předseda 

Josef Janura  

Michal Pehanič  
 

Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 9. června 2020. Zápis z jednání je ke stažení na webových 

stránkách MAS.  

 

 

2.3  Správní rada  

V r. 2020 skončilo 3leté funkční období panu Zajíčkovi a panu Beránkovi. Pan Beránek byl 

rozhodnutím Valné hromady zakladatelů dne 18. 6. 2020 opakovaně zvolen do správní rady. Místo pana 

Zajíčka byl zvolen pan Petr Janura.  

Tab. 4: Členové Správní rady v r. 2020 

Funkční období 2021-2023 Funkční období 2020-2022 Funkční období 2019-2021 

P. Janura 

P. Beránek 

J. Jaša 

D. Janurová 

M. Bouda - předseda 

A. Klímová 
 

Správní rada zasedala v roce 2020 celkem 3x, a to ve dnech: 15. ledna, 16. června a 22. prosince. Zápisy 

z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
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3. Personální zajištění o.p.s. v roce 2020 

Personální obsazení organizace dlouhodobě na plný pracovní úvazek tvoří: 

▪ Hlavní manažerka SCLLD - Ivana Jágriková. 

▪ Projektová manažerka - Markéta Hendrichová. 

▪ Projektová manažerka - Zuzana Odvody. 

▪ Projektová manažerka - Michaela Polláková.  

▪ Projektová manažerka - Anna Maria Schröcková. 

▪ Manažerka území MAS - Eva Slámová.  

▪ Administrativní pracovnice – Andrea Langová (odchod na MD), Veronika Wojnarová. 

V průběhu roku byly uzavírány desítky částečných pracovních úvazků, krátkodobé Dohody o pracovní 

činnosti a Dohody o provedení práce dle potřeb jednotlivých realizovaných projektů.  

Podrobné kontakty na pracovníky MAS jsou k dispozici na webových stránkách organizace http://mas-

sokolovsko.eu.  

Činnost spojená s výkonem metody Leader na venkově, tj. především vyhlašování a realizace výzev, je 

vykonávána v sídle MAS, kancelář ve 2. patře MěÚ Březová. Ostatní činnost je řešena z kanceláře MAS 

v Sokolově. 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://mas-sokolovsko.eu/
http://mas-sokolovsko.eu/
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4. Přehled projektů realizovaných v roce 2020 

4.1 MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574 

Období realizace: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2021 

Max. výše fin. podpory: 12.742.788,80 Kč (100 % dotace) 

Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
 

Projekt Místní akční plán pro ORP Sokolov a ORP Kraslice II pokračoval také v roce 2020. Od 

března se potýkal s nutností optimalizace a úprav veškerých aktivit s ohledem na 

protikoronavirová opatření. Přesto se povedlo realizovat všechny povinné aktivity jako setkávání 

pracovních skupin (PS pro financování, PS pro rovné příležitosti, PS pro podporu čtenářské 

gramotnosti, PS pro podporu matematické gramotnosti, platforma na podporu nadání), které musí 

proběhnout minimálně čtyřikrát ročně. Stejně tak jednal Řídící výbor, který mimo jiné schválil na 

každém svém jednání aktualizovanou verzi Strategického rámce vzdělávání (verze 5.0 planá k 15. 6. 

2020 a verze 6.0 platná k 15. 12. 2020), jejíž nedílnou součástí jsou aktualizované a doplněné investiční 

záměry mateřských, základních a základních uměleckých škol. 

S ohledem na vládní opatření však nebylo možné realizovat aktivity v jejich plánované podobě. 

Hovoříme zde o vzdělávacích a sdílecích aktivitách v rámci podpory znalostních kapacit a o 

implementačních aktivitách v rámci naplňování akčního plánu pro školní rok 2019/2020 a 2020/2021. 

Došlo k jejich optimalizaci jak obsahově, tak pokud jde o formu. Aktivity, jež bylo možné převést do 

on-line prostředí, byly takto uskutečněny. Ty, jejichž obsah či cílová skupina takovou formu 

neumožňovaly, byly přesunuty či zrušeny. Realizační tým spolu se členy pracovních skupin a Řídícího 

výboru však také doplnil potřebná aktuální relevantní témata, jako je zvyšování ICT dovedností, 

zaměření se na podporu duševního zdraví, sdílení implementace aktuálních opatření mezi školami, 

apod. Na jaře proběhlo také několik dotazníkových šetření vztahujících se k uzavření škol a distanční 

výuce, a to mezi školami, rodiči a členy pracovních skupin, tedy pedagogickými pracovníky a dalšími 

pracovníky ve vzdělávání. Výstupy jsou ke stažení na webu projektu: http://mas-

sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/ v sekci Evaluace. 

Jaká konkrétní témata byla řešena? V rámci podpory znalostních kapacit workshop Využití ICT při 

výuce pro 2. stupeň ZŠ, webináře na téma Školní zralost (2 opakování) a Vývojová dysfázie, webinář 

pro rodiče Jak to společně zvládnout, webinář Právo ve škole, webinář pro začátečníky a pro pokročilé 

ICT on-line testy a kvízy, velký webinář na téma kyberšikany a bezpečného chování na internetu. 

Proběhlo několik stáží v mateřských školách k tématu podpory nadání, polytechnického vzdělávání, 

matematické pregramotnosti, apod.  

V rámci implementace akčního plánu byly realizovány následující aktivity ve třech oblastech: 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/
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1) Podpora nadání aneb co s dětmi, které vědí, umí a chtějí  

Setkání platformy pro nadání – byla vytvořena analýza problémů, příčin a opatření pro podporu 

nadání v regionu, WS Rozvíjení geometrických představ žáků a seminář Klimatická změna ve 

výuce. Plánovaná témata jako je kritické myšlení, podpora jazykově nadaného žáka, NTC Learning 

či ABAKU nemohla být s ohledem na opatření uskutečněna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: WS na téma změny klimatu ve třídě, 7. 2. 2020 

 

2) Podpora polytechnického vzdělávání, volba povolání a kariérové poradenství: 

• besedy s řemeslníkem  

• Kurz kreativity a podnikavosti 

• aktivita Zažij práci naživo pro žáka 2. stupně ZŠ 

• besedy se spisovatelem – komiksové workshopy 

• WS k finanční gramotnosti pro žáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto: Komiksový workshop, ZŠ Horní Slavkov Nádražní, 4. 2. 2020 
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3) Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanským kompetencím a regionální identitě: 

Kurzy 1. pomoci pro pracovníky ve vzdělávání, webinář ke kyberšikaně, komplexní WS Postupy 

vedení třídnických hodin, akce Jak správně cvičit s dětmi, školský celoroční projekt na podporu 

regionální identity, projektové dny a projektová výuka na školách, Bálintovské skupiny, besedy 

s dentální hygienistkou, webinář/seminář Jak nepřepálit start (v souvislosti s nástupem dětí do škol). 

 

Proběhly také akce většího rozsahu. Velice úspěšný byl on-line kulatý stůl na téma Bezpečné prostředí 

ve škole pro učitele i žáky aneb sdílení praxe k psychiatrickým žákům a velké setkání aktérů ve 

vzdělávání, jehož cílem je shrnutí aktivit proběhlých v daném školním roce, sdílení zkušeností a nabídka 

toho, co se chystá. 

 
Foto: setkání aktérů MAP SOKRA, 23. 6. 2020, Statek Bernard v Královském Poříčí 
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 4.2 MAP Karlovarsko II  

 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557 

Období realizace: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2021 

Max. výše fin. podpory: 13.536.239,36 Kč (100 % dotace) 

Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
Rok 2020 byl rovněž i v projektu MAP Karlovarsko II ve znamení protikoronavirových opatření.    

I přes omezení možnosti prezenčních setkání se podařilo pokračovat v plnění cíle projektu a jeho 

aktivitách. Činnosti plánované na první jarní měsíce roku 2020 jsme nejprve odkládali a hledali 

různé náhradní formy (například kombinaci emailové korespondence a následného shrnutí 

prostřednictvím videokonference), na podzim jsme již plně přešli do režimu videokonferencí. 

Mezitím se ovšem podařily i některé prezenční aktivity. Plánování veškerých činností projektu 

bylo časově náročnější, neboť jsme stále museli sledovat vývoj opatření a tomu přizpůsobovat 

chod projektu. Cíle projektu, a to zlepšení kvality vzdělávání pomocí rozvíjení a prohloubení 

spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání na Karlovarsku, se i tak daří postupně naplňovat.  

Ve roce 2020 jsme pro pedagogické pracovníky zapojených škol z Karlovarska opět připravili zajímavé 

vzdělávací aktivity, například Líný učitel s Robertem Čapkem, chyby ve správní řízení ve školství, 

sdílení zkušeností s třídnickými hodinami. Pozornost jsme věnovali aktuálnímu tématu vzdělávání na 

dálku, k tomu proběhlo několik online setkání. V roce 2020 jsme uspořádali také workshopy pro rodiče 

na téma kybernetická bezpečnost. 

V projektu MAP Karlovarsko II probíhala i v roce 2020 jednání Řídícího výboru a 5 pracovních skupin, 

jejichž členové se pravidelně schází a podílejí se na plánování aktivit projektu. Jednání probíhala dle 

možností prezenčně či v režimu na dálku. Pracovní skupiny vyvíjejí i svou vlastní činnost, například 

pracovní skupiny k výuce angličtiny iniciovala pilotní ročník soutěže pro žáky základních škol 

v tvůrčím psaní v angličtině. Kromě jednorázových vzdělávacích aktivit probíhají dlouhodobé či 

opakující se aktivity (tzv. implementace MAP). V aktuálním školním roce se jednalo o: 

• Putování krajem živých vod. 

• Paměť a efektivní učení. 

• Přístupy k vedení třídnických hodin. 

• Hodina angličtiny s rodilým mluvčím. 

• Školení sboroven dle vybraného tématu v souvislosti s inkluzivním vzdělávání. 

• Kurz podnikavosti. 

• Metodické chyby v matematice při přechodu mezi prvním a druhým stupněm ZŠ. 

Některé z aktivit implementace šk. roku 2019/2020 se i přes omezení podařilo dokončit dle plánu. Jiná 

byla pozastavena z důvodu protikoronavirových omezení a někde se podařilo najít náhradní formu. 

V rámci aktivity Přístupy k vedení třídnických hodin jsme vydali brožurku postřehů a námětů. 
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Jak již bylo řečeno, v roce 2020 jsme se věnovali tématu výuky na dálku. Shrnující dokumenty 

popisující, jak se s touto výzvou popasovaly školy na Karlovarsku, si můžete přečíst na webu projektu 

v sekci „dokumenty“. 

Aktuality najdete na webu a Facebooku projektu: 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/ 

https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/ 

 

 

 

4.3 Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky 
 

Číslo projektu:  100248777 

Období realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020 

Max. výše finanční podpory: 120.579,00 Eur za MAS Sokolovsko o.p.s., 3.592.883,04 Eur celkem 

Dotační titul: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 

 

 

 

 

Projekt „Karlova stezka II“, která spojuje přes Krušnohorský hřeben města Aue a Karlovy Vary a 

zároveň i „Muldavskou cyklostezku“ (Mulderadweg) s „Cyklostezkou Ohře“ (Egerradweg), skončil 

k datu 30. 6. 2020. V podzimních měsících byla podána závěrečná zpráva o realizaci a závěrečná žádost 

o platbu. Obě byly na přelomu r. 2020/2021 schváleny. Projekt tak přešel do fáze 5leté udržitelnosti 

v níž partneři plánují uzavření společné smlouvy o udržitelnosti výstupů projektu. 

Výsledkem projektu na naší straně je návrh 5ti 

nových cyklotras po městě Chodově. Na Bílé 

vodě byla obnovena cyklotrasa, u které vzniklo 

dřevěné odpočívadlo vč. stojanů na kola, nové 

závory a informační cedule. Poslední 

naplánovanou aktivitou byly informační brožury 

o nově vzniklém Porcelánovém okruhu, který 

propojuje Novou Roli, Chodov, Loket a Karlovy 

Vary. I ostatní patneři se mohou pochlubit 

zrekonstruovanými trasami, novými 

odpočívadly, informačními cedulemi a letáky.  

Na poslední koordinační schůzce všech partnerů vznikla myšlenka ohledně Karlovy stezky III. Nechme 

se tedy překvapit, zda nás čekají další nové či opravené trasy pro cyklisty na tomto krásném území. 

 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/
https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/
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4.4 Program obnovy venkova 

Číslo smlouvy: KK 01590/2020 

Období realizace: 1. 12. 2019 – 30. 11. 2020 

Max. výše finanční podpory: 330.991,00 Kč (cca 66 % dotace) 

Dotační titul: Program obnovy venkova, d.t. 4 z rozpočtu Karlovarského kraje 

  

 

 

 

Finanční podpora spočívá v úhradě části mezd jednoho manažera MAS Sokolovsko, jehož úkolem je 

podpora projektů realizovaných místní akční skupinou, příp. dalšími subjekty na území MAS. 

 

 

 

4.5 Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období   

  2018 – 2023 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315 

Období realizace: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2023 

Max. výše finanční podpory: 15.897.394,05 Kč, z toho k 31.12.2020 vyčerpáno 7,5 mil. Kč 

Dotační titul: Integrovaný regionální operační program, SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného 

místního rozvoje za účelem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

 

Cílem projektu je zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS 

Sokolovsko pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) a 

tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD. Aktivity projektu jsou 

vázány na cíl zajistit: 

▪ přípravné a podpůrné činnosti MAS při přípravě a schvalování SCLLD 

▪ provozní činnosti při realizaci, evaluaci a monitoringu SCLLD 

▪ animaci SCLLD a prezentování jejích výstupů veřejnosti 

▪ animaci škol a školských zařízení (především MŠ a ZŠ na území MAS Sokolovsko). 

Z projektu je hrazena mj. část mezd pracovníků MAS, jejichž činnost se týká SCLLD, režijních výdajů 

spojených s její realizací (úhrady výdajů spojených s jednáním povinných orgánů MAS, s konzultacemi 

a školeními pro žadatele/příjemce, časopis ad.).  
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5. Přehled dalších činností v roce 2020   

5.1 Účast na zasedání pracovních skupin 

MAS Sokolovsko je členem Krajské sítě MAS, což je pobočný spolek Národní sítě MAS ČR, z.s. 

Krajská síť se setkává přibližně jednou za 3 měsíce ročně a řeší mj. témata: činnost jednotlivých MAS 

KVK, vystoupení představitelů kraje, návrhy na spolupráci MAS, vzájemná výměna zkušeností 

s realizací SCLLD. Ivana Jágriková působila v r. 2020 nadále jako předseda Krajské sítě Karlovarského 

kraje a současně byla zástupcem krajských MAS v Regionální a Národní stálé konferenci. 

Markéta Hendrichová působila jako místopředseda Krajské sítě Karlovarského kraje a byla jejím 

zástupcem ve Výboru Národní sítě MAS. Výbor zasedá 1x za měsíc a řeší především systémové 

záležitosti hnutí místních akčních skupin v ČR. Manažerka se v rámci projektu MAP Karlovarsko II 

účastní přípravy strategie Statutárního města Karlovy Vary 2040, podílela se na tvorbě Strategie 

vzdělávání 2030 a spolupracuje na tvorbě krajských strategických dokumentů. Od 12/2020 je taktéž 

místopředsedkyní Přípravného řídícího výboru ITI Karlovy Vary. 

Ředitelka MAS Ivana Jágriková a manažerka Hendrichová jsou zapojeny do tzv. Pracovní skupiny 

Leader, která se podílí především na tvorbě a připomínkování pravidel Programu rozvoje venkova a 

Integrovaného regionálního operačního programu, opatření týkající se metody CLLD.  

Projektové manažerky Hendrichová a Zuzana Odvody jsou členkami Pracovní skupiny Vzdělávání, 

která se zabývá zapojením místních akčních skupin do vzdělávacích aktivit obyvatel ČR.  

Manažerka území Eva Slámová je členkou Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce, která se zabývá 

spoluprací českých a zahraničních MAS. Paní Slámová aktivně komunikuje se zahraničními partnery 

MAS Sokolovsko, především se jedná o místní akční skupiny z Bavorského a Saského pohraničí.  

Manažerka Anna Maria Schröcková je členkou Pracovní skupiny pro environmentální oblast. 

Projektová manažerka Zuzana Odvody je členkou Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje a 

Krajské koordinační skupiny nadání Karlovarského kraje. 

 

 

5.2 Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané 

MAS 

MAS Sokolovsko vydává 2x ročně časopis Sokolovsko především o vlastivědných zajímavostech na 

území MAS. Dále vydává 2x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách MAS Sokolovsko. 

MAS Sokolovsko se podílela na vydání Bulletinu „Pojďte s námi do přírody!“, který obsahoval cyklus 

přírodovědných akcí pro rok 2020.  

Elektronické verze výše uvedených materiálů jsou k dispozici na webu MAS, záložka Časopisy. 

MAS Sokolovsko má zřízené facebookové stránky, na kterých zveřejňuje informace o aktivitách MAS. 

Aktuální a podrobné informace o MAS jsou dostupné především na webových stránkách http://mas-

sokolovsko.eu. 

 

http://mas-sokolovsko.eu/
http://mas-sokolovsko.eu/
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5.3 Čištění řeky Ohře 2020 

První víkend v dubnu 2020 jsme pod záštitou Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. chtěli 

již po páté realizovat akci Čištění řeky Ohře. Z důvodu vypuknutí epidemie Covid-19 jsme byli nuceni 

akci přesunout na podzim. V náhradním termínu 19. 9. 2020 se nakonec čištění uskutečnilo. Na akci se 

podílí řada subjektů (Povodí Ohře, a.s., půjčovny lodí, města a obce, podnikatelé, dobrovolníci, 

sponzoři, a další). Opět se přihlásili „tradiční“ dobrovolníci, kteří se čištění účastní již několik let, ale i 

řada nových. Velice nás těší skutečnost, že popularita akce stoupá a daří se šířit environmentální osvětu.  

Na území naší MAS se akce zúčastnilo 820 dobrovolníků (976 dobrovolníků v r. 2019, 340 

dobrovolníku v r. 2018, 164 dobrovolníků v r. 2017, 108 dobrovolníků v r. 2016), z čehož je patrné, že 

popularita akce každoročně roste (čísla přihlášených na jarní termín naznačovala, že opět budeme mít 

velký nárůst – na původní jarní termín bylo přihlášeno 1294 dobrovolníků). Celkem bylo svezeno 

z úseku od Kynšperka nad Ohří po Karlovy Vary (Chebský most) 3,1 tuny odpadu (10 tun v r. 2019, 10 

tun v r. 2018, 2,55 tun v r. 2017, 2,23 tun odpadu v r. 2016) a dobrovolníci se plavili na 16 lodích. 

Snížené množství nasbíraného odpadu souvisí se skutečností, že na podzim nejsou břehy tak dostupné, 

neboť jsou více zarostlé a odpadky tak nelze vidět.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          
14 

  

Akci by nebylo možné uskutečnit bez řady dárců, obzvlášť poté, kdy v r. 2020 Karlovarský kraj 

pozastavil finanční podporu všech obdobných aktivit ve vazbě na koronavirovou krizi.  

S rostoucím počtem dobrovolníků roste také náročnost přípravy, ale s ohledem na smysl a ohlas je to 

práce, kterou děláme rádi. Akce měla mezi účastníky velmi pozitivní ohlas, a věříme, že v příštím roce 

čísla budou minimálně podobná, ne-li vyšší. Všem velice děkujeme a těšíme se na setkání opět v příštím 

roce. Poděkování všem příznivcům akce přinášíme níže.  
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5.4 InduCCI 

 

Období realizace: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2021 

Max. výše finanční podpory: 0 Kč (partner bez finančního příspěvku) 

Dotační titul: Interreg Central Europe 

 
 

MAS Sokolovsko o.p.s. je jedním z přidružených partnerů dalšího mezinárodního projektu InduCCI, 

který byl zahájen 1. 4. 2019. Projekt navazuje na InduCult2.0 jehož byla MAS také součástí. V České 

republice tento projekt realizuje Mikroregion Sokolov - východ (MSV). Projekt InduCCI je zaměřen na 

podporu kulturních a kreativních průmyslů (česká zkratka KKP).  

Projekt InduCCI  je zaměřený na rozvoj regionů, které jsou charakteristické průmyslovou výrobou. 

Původcem myšlenky a hlavním partnerem projektu je město Chemnitz, které má již mnoho zkušeností s 

podporou kreativity a inovací. Území MSV je charakteristické povrchovou těžbou uhlí. Těžba bude v 

budoucnosti ukončena a je na nás, abychom se připravili na výzvy s tím spojené. Belgický partner město 

Genk se potýkalo s podobnými výzvami, které přinesl konec těžby uhlí a uzavření továrny Ford. 

Vytvořilo komunitní centrum Thor, které nabízí celou řadu podpůrných činností pro podnikatele, 

studenty a výzkumná centra. Mimo již zmíněné organizace může MSV čerpat zkušenosti od partnerů z 

Rakouska (Kreativní region Linz), Slovinska (Centrum podpory podnikání Kranj), Polska (Rozvojová 

agentura Bielsko-Biala) a Itálie (Hospodářská komora města Padova). 

V roce 2020 byly některé aktivity mírně opožděny s ohledem na epidemii Covid-19. Český partner také 

stál před důležitým rozhodnutí a nakonec se rozhodl, že bude většinu aktivit organizovat online. 

Proběhla také dvě online partnerská setkání, kterých se mimo jiné účastnil i zástupce MAS Sokolovsko. 

Galerie designu "Supermarket WC" v Karlových Varech - příklad dobré praxe z regionu 
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5.5 Exkurze na Kutnohorsko  

Název akce: Transfer zkušeností z MAS Lípa pro venkov do MAS Karlovarského kraje 

 

V termínu 9. 9. – 11. 9. 2020 uspořádala MAS Sokolovsko o.p.s. za finanční podpory Celostátní sítě pro 

venkov exkurzi na území MAS Lípa pro venkov.  

Vyjeli jsme ráno 9. 9. v 8.30 hodin ze Sokolova. V odpoledních hodinách jsme dorazili do Kutné Hory, 

kde na nás čekal před nedalekým Voršilským klášterem manažer MAS Lípa pro venkov pan Radek 

Tvrdík. Součástí programu byla návštěva Vinných sklepů Kutná Hora s prohlídkou sklepení, degustací a 

předáním zkušeností s obnovou tradice vinařství a biodynamickým zemědělstvím. Po zajímavém 

výkladu a degustaci jsme pokračovali do prostoru Café restaurant, Benešova 6. V jeho prostorách došlo 

k realizaci již 2 projektů v rámci PRV přes MAS Lípa pro venkov. Posledním bodem programu prvního 

dne, byla návštěva Tylova divadla a projektu Setkání u Tyla – Divadelní minigalerie. Paní ředitelka 

divadla nám ukázala prostor, který vznikl realizací projektu – divadelní bistro, místo pro setkávání, 

prostor pro minigalerii. Nejpozoruhodnější z celého projektu byla rekonstrukce krásné vitrážové stěny. 

Druhý den dopoledne jsme strávili v Malešově, kde jsme navštívili zrekonstruovanou tvrz, po které nás 

provedl sám „hradní pán“ a prohlídku doplnil velmi poutavým výkladem. Následovala prohlídka 

Přátelského pivovaru Malešov ukončená degustací piva. Poté nás čekala naučná stezka Cestou 

husitských hejtmanů, která patřila také mezi úspěšné projekty podpořené z PRV. Tato naučná stezka 

pracuje s myšlenkou nevyzdvihovat v území jen to významné a proslulé, ale upozornit také na méně 

známá místa a fakta. Po procházce 

jsem se přesunuli na oběd do Mlýna 

Pančava, který byl mimo jiné také 

zrekonstruován z dotací SZIF. 

V odpoledních hodinách jsme 

navštívili Vodní dům Želivka, kde 

jsme měli možnost vidět velmi 

zajímavou interaktivní expozici 

věnovanou vodě, vodním 

organismům a zvířatům, vodnímu 

hospodářství.  
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Následně jsme se přesunuli do Zruče nad Sázavou, kde nás čekaly poslední body programu pro druhý 

den. Ve Zruči jsme navštívili areál zámku, kde byly v rámci projektu z PRV doplněny drobné prvky 

zámecké architektury. Prošli jsme naučnou stezkou zámeckým parkem, která je tvořena zajímavě 

zpracovanými naučnými cedulemi. Posledním bodem programu bylo dětské dopravní hřiště zasazené do 

areálu školní jídelny, v němž se nachází také rozsáhlé dětské hřiště se spoustou zajímavých herních 

prvků a také s rozsáhlou kuličkovou dráhou.  

Třetí den jsme se vydali do hypocentra v Miskovicích. Centrum poskytuje hipoterapii zejména dětem, 

ale zároveň slouží také jako komunitní centrum pro setkávání různých skupin. Areál je tak velmi 

zajímavým propojením zemědělské činnosti, sociálních služeb, komunitních setkávání a společensko-

sportovních aktivit. V poledne jsme se v Miskovicích rozloučili se zástupkyní MAS Lípa pro venkov 

paní Ivetou Marhanovou a tím jsme ukončili naší další exkurzi.  

Účastníky akce byli 

zejména starostové obcí, 

zemědělci, zástupci 

mikroregionu, podnikatelé, 

partneři CSV a partneři 

MAS Karlovarského kraje, 

kteří se svou činností velmi 

zajímají a podílí na obnově 

a rozvoji venkovského 

prostoru. Téma exkurze, 

zkušenosti všech 

prezentujících a hostů 

MAS a vhodně zvolené 

praktické ukázky, byli 

zárukou vysoké 

efektivnosti celé akce.  

Těšíme se na exkurzi v r. 

2021, která taktéž proběhne 

na území České republiky. 
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6. Organizační složka MAS 

Dne 20. ledna 2015 byla ustavující Valnou hromadou partnerů schválena struktura organizační složky 

MAS. Změna struktury byla nezbytným požadavkem kladeným na místní akční skupiny v novém 

programovém období EU 2014-2020. Tato nová organizační struktura se promítla do zakládací 

smlouvy, statutu a řady dalších dokumentů MAS.  

 

 
 

Organizační složka MAS je tvořena 4 hlavními orgány:  
 

 

 

 

 

6.1 Valná hromada partnerů MAS 

Nejvyšší orgán organizační složky MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří mají rovné hlasovací 

právo. K 31. 12. 2020 tvořilo Valnou hromadu partnerů již 3. rokem za sebou 80 subjektů (77 subjektů 

v r. 2017, 75 v r. 2016).  

Zasedání VH partnerů se uskutečnilo 21. 1. 2021 a 18. 6. 2020, kdy hlavními body programu bylo 

schválení členů Výběrové komise a Programového výboru, pololetní Zprávy o plnění SCLLD a Výroční 

zprávy MAS za r. 2019. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
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Tab. 5: Členové Valné hromady partnerů (partneři MAS) v r. 2020 

Veřejný sektor Neziskový sektor Soukromý sektor 

1. Březová 

2. Bublava 

3. Bukovany 

4. Citice 

5. Dasnice 

6. Dolní Nivy 

7. Dolní Rychnov 

8. Habartov 

9. Hory 

10. Horní Slavko 

11. Chlum sv. Maří 

12. Chodov 

13. Jenišov 

14. Jindřichovice 

15. Josefov 

16. Kaceřov  

17. Krajková 

18. Královské Poříčí 

19. Kraslice 

20. Kynšperk nad Ohří 

21. Libavské Údolí 

22. Loket 

23. Lomnice 

24. Mírová 

25. Nové Sedlo 

26. Nová Ves 

27. Oloví 

28. Přebuz 

29. Rotava 

30. Rovná 

31. Sokolov 

32. Staré Sedlo 

33. Stříbrná 

34. Svatava 

35. Svatava 

36. Šabina 

37. Šindelová 

38. Vintířov 

39. Hartenberg z.s. 

40. Klub českých turistů, Krušné 

hory se sídlem v Sokolově 

41. Tradiční řemesla Bernard z.s. 

42. Pomoc v nouzi o.p.s. 

43. Srdce a čin o.p.s. 

44. Agentura osobní asistence a 

sociálního poradenství, o.p.s. 

45. Destinační společnost 

Sokolovsko o.p.s. 

46. Římskokatolická farnost 

Loket 

47. Kotec o.p.s. 

48. Denní centrum Mateřídouška, 

o.p.s. 

49. KHAMORO o.p.s. 

50. TJ Sokol Kraslice 

51. Rytířský řád Křižovníků 

s červenou hvězdou 

52. Jan Danko 

53. Horský statek Abertamy s.r.o. 

54. Agro & Kombinát Dolní Žandov 

s.r.o. 

55. AT Konzult, s.r.o. 

56. Správa pamětihodností s.r.o. 

57. Vladimír Lokaj 

58. Marek Bochníček 

59. Jarmila Tůmová 

60. František Bartoň 

61. Jakub Potěšil 

62. Lenka Zemanová 

63. Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje 

64. ept connector s.r.o. 

65. Irena Lechanová 

66. Milan Hloušek  

67. Vladimír Mikeš 

68. Pavel Čáslava 

69. Romana Vlková 

70. Michal Pehanič 

71. Bauport s.r.o. 

72. Tomáš Fara 

73. Statek Lunga s.r.o. 

74. Iveta Soukupová 

75. Helena Farová 

76. Karel Fiala 

77. Pavel Feigl 

78. Milan Pokorný 

79. Obchodně technické služby s.r.o. 

80. Benefin PFC s.r.o. 

 

 

6.2 Programový výbor 

Rozhodovací orgán organizační složky MAS představuje tzv. Programový výbor. Funkční období členů 

Programového výboru je 3 roky (aktuální členové navoleni na Valné hromadě partnerů dne 11. 1. 2018). 

Složení Programového výboru bylo upraveno v lednu 2020 výměnou zástupce společnosti Srdce a čin, 

o.p.s. (místo pana Beránka byl do výboru zmocněn pan Vladimír Zábranský).  

Zasedání programového výboru se uskutečnilo 8. 1. 2020, 31. 1. 2021, 23. 3. 2020, 4. 6. 2020, 30. 9. 

2020. Zápisy z jednání jsou na webových stránkách MAS.  
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Tab. 6: Členové Programového výboru v r. 2020 

Funkční období Programového výboru 2018-2020 

Město Habartov – Petr Janura (předseda) 

Město Chodov – Patrik Pizinger 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – Stanislav Kříž 

Srdce a čin, o.p.s. – Vladimír Zábranský 

Benefin PFC s.r.o. – Iva Kalátová 

Agro & Kombinát Dolní Žandov spol. s r.o. – Kurt Hnát 

Helena Farová 

Římskokatolická farnost Loket – Jiří Majkov 

Pozn.: Funkční období Programovému výboru v r. 2020 končilo, proto v lednu 2021 bylo jeho složení nově navoleno.  

 

 

6.3 Výběrová komise 

Výběrový orgán organizační složky MAS představuje tzv. Výběrová komise. Od ustavujícího zasedání 

Valné hromady partnerů má tento orgán 20 členů. Funkční období členů Výběrové komise je 1 rok, 

proto dne 18. 6. 2020 na jednání Valné hromady partnerů MAS došlo k novému navolení členů takto: 

Tab. 7: Členové Výběrové komise v r. 2020 

Funkční období Výběrové komise 2020 (1 rok) 

Vladimír Mikeš (dobrovolník) - předseda 

Obec Libavské Údolí  

Obec Královské Poříčí  

Město Horní Slavkov  

Město Kraslice  

Město Loket  

Pomoc v nouzi o.p.s. – Robert Pisár 

Tradiční řemesla Bernard z.s. – Hana Bašková 

Hartenberg z.s. – Bedřich Loos 

Tomáš Fenkl (dobrovolník) 

Pavel Čáslava (dobrovolník) 

Karel Fiala (dobrovolník) 

Milan Pokorný (dobrovolník) 

Lucie Procházková (dobrovolník) 

Miloš Bělohlávek (dobrovolník) 

ept connector s.r.o. – Anna Filipová, Tomáš Musil 

Obchodně technické služby s.r.o. – Pavel 

Novotný 

František Bartoň (OSVČ) 

Milan Hloušek (OSVČ) 

Irena Lechanová (OSVČ) 

Pozn.: Funkční období Výběrové komise bylo nově navoleno v lednu 2021.  

Zasedání komise proběhlo v r. 2020 celkem 7x. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webu MAS. 

 

 

6.4 Monitorovací výbor 

Kontrolní orgán organizační složky MAS představuje tzv. Monitorovací výbor. Funkční období je 3leté 

a stávající členové byli navoleni 11. 1. 2018 VH Partnerů. Obsazení zůstalo v r. 2020 beze změny:  

Tab. 8: Členové Monitorovacího výboru v r. 2020 

Funkční období Monitorovacího výboru 2018-2020 (3 roky) 

Obec Lomnice – Josef Janura 

AT Konzult, s.r.o. – Hana Hornová, Jiří Blecha 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. – Pavel Bráborec 

Správa pamětihodností s.r.o. – Miroslav Makovička ml. 

Pozn.: Funkční období Monitorovacího výboru v r. 2020 končilo, proto v lednu 2021 bylo jeho složení nově navoleno.  

Zasedání monitorovacího výboru se uskutečnilo 9. 6. 2020 a 7. 12. 2020. Zápisy z jednání jsou ke 

stažení na webových stránkách MAS. 
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7. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD)  

7.1 SCLLD obecně 

SCLLD MAS Sokolovsko na období 2014-2020 byla zpracována ve velmi širokém zapojení místních 

komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel regionu a aktivizace a využití místního potenciálu 

(lidského, finančního, technického ad.). SCLLD je v elektronické verzi k dispozici na webových 

stránkách MAS, kde je možné i její stažení. Jakékoli dotazy ke strategii je možné kdykoli klást na 

pracovníky MAS.  

Pro realizaci SCLLD je povinné zřízení pozice tzv. vedoucího/hlavního manažera SCLLD, jímž byla 

ustavující Valnou hromadou partnerů v r. 2015 jmenována Ivana Jágriková. 

SCLLD MAS Sokolovsko si klade za cíl co nejvíce podpořit své priority: 

✓ Posílení vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze 

✓ Rozvoj občanské společnosti 

✓ Zlepšení konkurenceschopnosti venkova 

✓ Zvyšování kvality života 

✓ Budování partnerství 

Tyto priority podporujeme realizací výzev ze 4 Programových rámců, a to OP Zaměstnanost, 

Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova a OP Životní prostředí. 

Priority naplňujeme také realizací aktivit spojených s čerpáním tzv. šablon OP VVV místními MŠ, ZŠ a 

ZUŠ. 

 

Alokace (výše dotace) MAS Sokolovsko na programové období EU 2014-2020 činila: 

Program rozvoje venkova ČR:   72.723,26 tis. Kč (původní alokace 48.137,38 tis. Kč) 

Operační program Zaměstnanost:  23.452,00 tis. Kč 

Integrovaný regionální operační program:          128.183,56 tis. Kč (předchozí alokace 113.317,26 tis. Kč) 

Operační program Životní prostředí:  10.000,00 tis. Kč 

CELKEM:                234.358,82 tis. Kč (původní alokace 194.906,64 tis. Kč) 

Jedná se tak o jednu z největších celkových alokací mezi MAS v celé České republice! 

 

V r. 2020 bylo podáno 6 žádostí o změnu SCLLD, které se týkaly nahlášení změn ve složení povinných 

orgánů MAS Sokolovsko oproti standardizaci, dále úprav programového rámce PRV a IROP. Všechny 

tyto změny byly schváleny. 
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7.2 Přehled plnění SCLLD v r. 2020 

 

A. Integrovaný operační program - IROP  

Dne 1. 4. 2020 byly vyhlášeny tyto výzvy CLLD MAS Sokolovsko v programovém rámci IROP: 

✓ Výzva č. 17 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury IV (aktivita 

cyklodoprava)“ 

✓ Výzva č. 18 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení III (aktivita infrastruktura základních škol)“ 

K připravovaným žádostem o podporu probíhaly individuální konzultace a v dne 16. 6. 2020 proběhl 

seminář pro žadatele. Příjem žádostí o podporu byl ukončen 13. 7. 2020. Celkem jsme obdrželi 5 žádostí 

o podporu, z toho 3 zaměřené na cyklodopravu a 2 týkající se infrastruktury základních škol. 

V rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení ze strany MAS byly 

úspěšné všechny projekty z výzev roku 2020. Rovněž všechny projekty uspěly v závěrečném ověření 

způsobilosti ze strany Centra pro regionální rozvoj. 

V roce 2019 se vyskytly komplikace u výzvy č. 14 (výzva z roku 2018 zaměřená na sociální 

infrastrukturu). Zde byly přijaty projekty, jejichž celkové požadované finanční nároky přesahovaly 

alokaci výzvy. Jeden z žadatelů se několikrát odvolával oproti rozhodnutí orgánů MAS. Z rozhodnutí 

ŘO IROP bylo nutno provést přebodování projektů. Proces hodnocení a výběru projektů na této výzvě 

byl dokončen až v roce 2020 tak, že všechny projekty z výzvy č. 14 obdržely právní akty. 

Tab. 9: Přehled žádostí o podporu vybraných MAS Sokolovsko k podpoře z IROPu v roce 2020 a 

s vydanými právními akty od ŘO IROP 

Výzva č. 17 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury IV“ 

Město Kraslice Stezka pro pěší a cyklisty ulice Sv. Čecha, Kraslice 

Obec Dolní Rychnov 
Výstavba nové stezky pro cyklisty a chodce v obci Dolní Rychnov - 

propojení mezi obcí Dolní Rychnov a městem Sokolov 

Obec Staré Sedlo 
Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle - důležitá spojnice cyklistického 

systému Sokolovska 

 

Výzva č. 18 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení III“ 

Město Horní Slavkov 
Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ Školní 

Horní Slavkov - učebna IT 

Město Březová Modernizací výpočetní techniky ZŠ Březová k zvýšení kvality výuky 

 

Výzva č. 14 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí 

k sociální inkluzi III“ 

Erudito, z.s. Centrum Rožec 

Erudito, z.s. Centrum ROŽEC 

Město Kraslice Vybudování zázemí sociálních služeb města Kraslice 
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U výzvy č. 14 došlo k dokončení hodnocení až v roce 2020, proto žádosti o podporu uvádíme i 

v přehledu za rok 2020. 

V roce 2020 došlo k vyúčtování některých projektů a realizátoři již dokončených projektů odevzdávali 

zprávy o udržitelnosti projektu. Kancelář MAS se vyjadřovala k několika žádostem o změnu. 

Následující tabulka ukazuje rozdělení stavu projektů v rámci jednotlivých opatření IROP. 

Tab. 10: Přehled stavu projektů v rámci jednotlivých opatření IROP k 31.12.2020 

Opatření Počty a stavy projektů 

Doprava 
11 projektů vyúčtováno, 3 projekty v realizaci, plánovaná výzva na cyklodopravu 

k vyhlášení v roce 2021. 

IZS 3 projekty vyúčtovány, zbytek alokace 101,37 Kč celkových způsobilých výdajů. 

Sociální inkluze 
6 projektů vyúčtováno, 1 projekt v realizaci, zbytek alokace 213.972,63 Kč 

celkových způsobilých výdajů. 

Sociální podniky 3 projekty vyúčtovány, není zbylá alokace v tomto opatření. 

Vzdělávání  
7 projektů vyúčtováno, 2 projekty v realizaci, plánovaná výzva infrastrukturu ZŠ 

k vyhlášení v roce 2021. 

Památky 1 projekt vyúčtován, 1 projekt v realizaci. 

 

V programovém rámci IROP došlo v roce 2020 také k přípravě úprav strategie. Došlo k přesunům 

finančních prostředků mezi opatřeními dle aktuálního stavu čerpání. Druhá změna se týkala navýšení 

alokace MAS Sokolovsko v programovém rámci IROP z důvodu bonifikace za čerpání. Navýšena nám 

byla alokace 8.457.125,00 Kč (příspěvek EU). Celková alokace v programovém rámci IROP je tedy 

128 183 564,84 Kč ve formě celkových způsobilých výdajů, což je 121 774 387,00 Kč jako příspěvek 

EU (dotace). V programovém rámci IROP byla ke konci roku 2019 většina alokace ve vyúčtovaných 

projektech nebo v projektech v realizaci.  

Graf 1: Stav alokace MAS Sokolovsko v programovém rámci IROP k 31.12.20120 
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B. Operační program Zaměstnanost - OPZ  

V roce 2020 dobíhala probíhala realizace čtyř projektů. Další výzvy již nebylo možné z rozhodnutí 

Řídícího orgánu vyhlásit. 

Tab. 11: Projekty OPZ, u nichž probíhala realizace v roce 2020 

Číslo 

výzvy 
Název výzvy Reg. číslo žádosti Název projektu 

0
3

1
/0

3
_

1
6
_

0

4
7

/C
L

L
D

_
1

5

_
0

1
_
0

6
4

 

Sociální služby a další programy na 

podporu sociálního 

začleňování, komunitní sociální 

práce a komunitní centra na území 

MAS Sokolovsko 

 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006994 NZDM Michal 

1
0

0
/0

3
_

1
6

_
0

4
7

/C
L

L

D
_

1
5

_
0
1

_

0
6

4
 

Zaměstnanost na území MAS 

Sokolovsko  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007661 Šance pro tebe 

1
0

1
/0

3
_

1
6

_
0

4
7

/C
L

L

D
_

1
5

_
0
1

_

0
6

4
 

Prorodinná opatření na území MAS 

Sokolovsko 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007678 Mají si kde hrát 

C
Z

.0
3

.2
.6

5
/0

.0
/0

.0
/1

6
_

0
4
7

/0
0

1

1
8

6
3
 

Prorodinná opatření na území MAS 

Sokolovsko II. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011863 

Příměstský tábor 

na Statku 

Bernard 

 

Projekt NZDM Michal byl 

zaměřen na poskytování 

základních a doprovodných 

činností registrované 

sociální služby 

nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež. Základní 

cílovou skupinou projektu 

je mládež - osoby od 15 do 

26 let.  
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Během realizace projektu Šance pro tebe došlo prostřednictvím provázaných a na sebe navazujících 

aktivit k podpoře cílové skupiny mladých lidí žijících na území MAS Sokolovsko za účelem získání 

udržitelného zaměstnání. Probíhalo např. cílené poradenství a asistence při zprostředkování pracovního 

uplatnění, efektivní rekvalifikace či doplňující vzdělání nutné pro uplatnění na trhu práce a vytváření 

nových pracovních míst. 

Projekt Mají si kde hrát řeší komplexní služby péče o děti prvního 

stupně ZŠ na území MAS Sokolovsko jako je zajištění doprovodu dětí 

před/po vyučování z/do dětského klubu, celoroční činnost dětského 

klubu, organizace příměstských táborů v době jarních a letních 

prázdnin, apod. Záměrem projektu je významným a komplexním 

způsobem ulehčit situaci zaměstnaným rodičům (zejména matkám) v 

průběhu školního roku i v době prázdnin. 

 

 

                                             

Jak již sám název 

napovídá, v rámci projektu 

Příměstský tábor na 

Statku Bernard jsou 

realizovány příměstské 

tábory pro děti, jejichž oba 

rodiče jsou zaměstnaní či 

zaměstnání aktivně 

hledají. 

 

 

 

C. Program rozvoje venkova ČR - PRV 

V roce 2020 vyhlásila MAS Sokolovsko 4. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Tato výzva byla 

vyhlášena 2. 3. 2020 a v rámci ní bylo vyhlášeno 5 fichí: 

✓ Fiche 2: Podpora zemědělských podniků 

✓ Fiche 3: Podpora lesnictví 

✓ Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání 

✓ Fiche 6: Rozvoj rekreačních funkcí lesa 

✓ Fiche 9: Základní infrastruktura venkova 

Dne 12. 3. 2020 se uskutečnil seminář pro žadatele do této výzvy. Příjem žádostí probíhal ve dnech   6. 

4. 2020 - 20. 4. 2020 přes Portál farmáře. V rámci 4. výzvy bylo podáno celkem 30 projektů do    4 z 5 

vyhlášených fichí. 
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Do Fiche 2: Podpora zemědělských podniků bylo podáno 9 žádostí, do Fiche 5: Podpora jiného 

drobného podnikání bylo podáno 8 žádostí, do Fiche 6: Rozvoj rekreačních funkcí lesa byla podána 1 

žádost a do Fiche 9: Základní infrastruktura venkova bylo podáno 12 žádostí. 

Po ukončeném příjmu žádostí o dotaci následovala administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

prostřednictvím kanceláře MAS. Po vypořádání připomínek následovalo věcné hodnocení Výběrovou 

komisí MAS Sokolovsko, které proběhlo 28. 5. 2020. Následně Programový výbor na svém zasedání, 

které proběhlo dne 4. 6. 2020, provedl s ohledem na alokaci konečný výběr projektů, které byly ze 

strany MAS doporučeny k obdržení dotace. Jednalo se o všech 30 projektů. 

Tyto projekty podpořené ze strany MAS byly 3. 7. 2020 předány na Regionální odbor SZIF k ověření 

administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a k závěrečnému hodnocení. V druhé polovině roku 

proběhla kontrola žádostí ze strany RO SZIF a jejich doplnění ze strany žadatelů na základě zaslaných 

připomínek. U 2 žádostí došlo v průběhu administrace k jejich ukončení ze strany SZIF a 1 stažení ze 

strany žadatele. Do konce roku prvních 10 žadatelů obdrželo zvací dopisy k podpisu Dohody o 

poskytnutí dotace.  

Tab. 12: Přehled žádostí o podporu vybraných ze strany MAS Sokolovsko v PRV v r. 2020 

k realizace (bez ukončených) 

Název žadatele Název projektu 
Výše dotace  

v Kč 

Pavel VANĚK Pořízení vozu na balíky            349 300     

AGRAFA s.r.o. Dovybavení servisního vozu            216 000     

Obec Libavské Údolí Libavské Údolí – Modernizace knihovny            364 000     

Matěj NOVÁK Investice do farmy            600 000     

Město Horní Slavkov Modernizace kuchyně MŠ Dlouhá         1 198 064     

Městské kulturní 

středisko Horní Slavkov, 

p.o. 

Vybavení kluboven pro spolkovou činnost            197 859     

Hana CHLUPÁČKOVÁ Investice pro zemědělskou prvovýrobu            300 000     

Město Loket Vybudování a úprava zahrady MŠ Loket, Sportovní 561            599 524     

Statek Lunga s.r.o. Pořízení zemědělské techniky            599 400     

Obec Jenišov 
Veřejné prostranství obce Jenišov – místo pro setkávání 

občanů 
        1 160 296     

Miloslav ŠNICER Kloubový kolový nakladač pro rozvoj stavební činnosti            278 100     

BAUPORT s.r.o. BAUPORT – podpora vybavení společnosti – 3. et.            225 000     

Lucie ŠARADINOVÁ Rozšíření služeb Občerstvení u Šabalků Dasnice            210 617     

Obec Josefov Josefov – tvoříme a žijeme v aktivní komunitě            598 720     

Mateřská škola Citice, 

p.o. 
Modernizace MŠ Citice            596 370     

Obec Citice Revitalizace veřejných prostranství v obci Citice            599 976     

Tomáš BALOUN 
Modernizace pěstitelské technologie – nákup mobilního 

stroje 
           175 000     

Město Habartov ZŠ Habartov – vybavení kmenových učeben         1 216 528     

Jiří ABRHÁM Rekonstrukce provozovny a pořízení strojního zařízení            251 315     
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Horský statek Mílov s.r.o. Pořízení strojů            224 550     

Agro Chlumek s.r.o. Pořízení kolového traktoru            900 000     

Jaroslav DUCHAN Investice do zemědělského podniku            150 000     

Obec Šabina 
Šabina – revitalizace veřejného prostranství u zastávky – 

doplnění mobiliáře 
           176 000     

Město Březová 
Podpora zájmových sdružení a společenských akcí ve městě 

Březová 
           591 200     

ENERGY SYSTÉM CZ 

s.r.o. 
Investice do rozvoje podnikání            337 500     

Miroslav KOFROŇ Vybavení zemědělského podniku            450 000     

Martin KOFROŇ Modernizace zemědělské činnosti            525 000     

Z 2. výzvy byly v roce 2020 proplaceny 3 projekty a ze 3. výzvy byly proplaceny v roce 2020 další        

4 projekty. 

Ukázky proplacených projektů v r. 2020 
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D. Operační program Životní prostředí – OP ŽP 

V roce 2020 MAS Sokolovsko ani ostatní MAS v ČR, neměly možnost vyhlašovat další výzvy. Rok se 

tak v nesl v realizaci projektů, které již byly v předchozím roce podané a schválené. Celková alokace 

OPŽP CLLD činila pro MAS Sokolovsko 10 000 000 Kč, z níž se v r. 2019 podařilo zazávazkovat 

projekty s celkovými způsobilými výdaji ve výši 7,2 mil. Kč a s dotací 4,3 mil. Kč. Zbylou alokaci kvůli 

nemožnosti vyhlašování dalších výzev tak nebylo možno využít a byla stažena zpět do individuálních 

výzev OPŽP.  

V roce 2020 probíhaly konzultace se žadateli o stavu realizace projektů. MAS Sokolovsko plánuje 

v dalším roce monitoring všech podpořených projektů. 

Tab. 13: Přehled výzev a podaných žádostí  

Výzva 

Počet 

podaných 

žádostí 

Počet schválených 

žádostí ze strany 

MAS 

CZV všech žádostí 

dané výzvy 
Částka alokace 

Realizace ÚSES 0 0 0 0 

Realizace Sídelní 

zeleně 
2 2 1.033.988,27 Kč 620.392,96 Kč 

Realizace Sídelní 

zeleně II 
3 3 6.252.122,52 Kč 3.751.273,51 Kč 

Celkem  5 5 7.286.110,79 Kč 4.371.666,47 Kč 

Zbylá alokace 5.628.333,53 Kč 
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8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Sokolovsko na období 2021-2027 (tzv. SCLLD21+)  

Koncepční část strategie na nové programové období EU, tzv. SCLLD21+ pro MAS Sokolovsko byla 

zpracována ve velmi širokém zapojení místních komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel 

regionu a aktivizace a využití místního potenciálu (lidského, finančního, technického ad.). Jedná se o 

první část celé strategie, která obsahuje popis území působnosti MAS, analytickou a strategickou část 

vč. vize MAS a taktéž implementační část. Dokument byl schválen ve verzi 1.0 Valnou hromadou 

partnerů dne 30. 1. 2021. 

Pro nové programové 

období byla na webu 

http://mas-

sokolovsko.eu/sclld21-

27/ vytvořena nová 

záložka, kde jsou o 

tvorbě SCLLD21+ 

bližší informace, vč. 

zápisů a výstupů 

z uskutečněných 

workshopů, 

z projednání a 

představení strategie na 

Valné hromadě 

partnerů a je zde 

v elektronické verzi 

k dispozici i koncepční 

část jako taková. Její 

předložení ke kontrole 

ze strany Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR 

se očekává ve 2. 

čtvrtletí 2021. 

Následně bude 

probíhat příprava 

programových rámců 

pro jednotlivé operační 

programy.  

 

 

 

 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/
http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/
http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/
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9. Zpráva o hospodaření 

9.1 Účetní závěrka  

MAS Sokolovsko o.p.s. vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a Českých účetních standardů. Vedením účetnictví je pověřena firma AT Konzult, 

s.r.o. se sídlem v Habartově.  

V roce 2020 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. s výsledkem hospodaření +842 tis. Kč.  

Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, příloha č. 3 daňového přiznání a Audit jsou vč. Výroční zprávy 

zveřejňovány ve Sbírce listin a jsou k dispozici i na webových stránkách MAS. 

Stav vybraných položek rozvahy k 31.12.2020: 

Dlouhodobý majetek   1.580 tis. Kč 

Krátkodobý majetek   7.734 tis. Kč 

Vlastní zdroje celkem   7.259 tis. Kč 

Cizí zdroje celkem          2.055 tis. Kč                               

Aktiva = Pasiva ve výši   9.314 tis. Kč 

 

Stav vybraných položek výsledovky k 31.12.2020: 

Výnosy celkem                           10.100 tis. Kč 

-Náklady celkem   -9.258 tis. Kč 

Výsledek hospodaření po zdanění     842 tis. Kč   

 

Kladný výsledek hospodaření po zdanění doporučujeme organizaci převést do rezervního fondu – 

položka rozvahy Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.  

    

 

9.2 Dary obdržené v r. 2020 

V r. 2020 MAS Sokolovsko obdržela finanční dary s definovaným cílem podpořit organizaci a průběh 

akce Čištění řeky Ohře 2020. Dary poskytly tyto subjekty: 

• Obchodně technické služby s.r.o. 2.000 Kč 

• DOP-HC s.r.o. 2.000 Kč 

• Carl Stahl & spol, s.r.o. 5.000 Kč 

• Lešení Trubač s.r.o. 3.000 Kč 

• Miloslav Šnicer 1.000 Kč 

• TSR Czech Republic s.r.o. 8.000 Kč 

• Iva Kalátová 5.000 Kč 

• Radomí Ryška 1.000 Kč 

• AZUS Březová s.r.o. 5.000 Kč 

• UFARMA spol. s r.o. 4.000 Kč 

 

 

9.3 Audit  

Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS ověřenou 

účetní závěrku auditorem. Audit za rok 2020 zpracoval autorizovaný auditor Jiří Makaj. Audit bude po 

svém schválení zveřejněn na webových stránkách MAS. Výsledek auditu je „bez připomínek“. 

 

 


