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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za srpen 2021 

 

Dobrý den,  

 

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

manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: Na webu MAS je zveřejněno avízo poslední výzvy IROP CLLD v programovém 

období 2014 – 2020. Výzva je zaměřena na bezpečnou dopravu a její alokace je 4 216 378,24 

Kč.  

 

PRV: Během měsíce srpna začali někteří žadatelé realizovat výběrová řízení, která musí 

předložit do konce září na MAS. U žádostí bez výběrových řízení započala na SZIFu 

závěrečná kontrola. Ze strany MAS proběhlo ověření zbytkové alokace z končícího 

programového období a je chystaná podzimní výzva č. 6 k vyhlášení. 

 

Ze strany MMR nám byla schválena Zpráva o plnění Integrované strategie CLLD za první 

pololetí roku 2021. 

 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

OPZ+: v srpnu probíhal sběr případných projektových záměrů, resp. témat v rámci animace 

území pro oblast podpory zaměstnanosti, komunitního života, rodinného života, apod.  

 

IROP 2021 – 2027: studovali jsme novou verzi programového dokumentu a připravovali 

seminář k novému IROP, který proběhne 14. 9. 2021 od 9. h v komunitním centru Josefov 

(viz pozvánka). 

 

V srpnu nám byla schválena první, tzv. Koncepční část SCLLD na nové programové 

období. V následujících měsících bude postupně vznikat druhá část SCLLD, která bude 

tvořena programovými rámci jednotlivých operačních programů. Zatím nemáme k dispozici 

od jednotlivých gestorů operačních programů informace o tom, co od nás konkrétně budou 

vyžadovat a v jaké podobě. 

 

 

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

Projekt je spolufinancovaný ze specifického cíle 4.2 IROP a je určený k úhradě části režií 

MAS spojených s realizací výzev. Tzn. školení, zasedání povinných orgánů, část mezd týmu 

MAS, kancelář MAS apod. V srpnu jsme podali zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu 

za období prvního pololetí 2021. 
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4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

Měsíc srpen je v sokolovsko-kraslickém MAPu měsícem organizování aktivit na následující 4 

měsíce, kdy projekt končí. Připravujeme setkání ředitelů, jednání pracovních skupin, výjezdní 

jednání Řídícího výboru, jednání platformy pro podporu nadání. Z chystaných vzdělávacích 

akcí jmenujme např. několikrát odložený rozsáhlý seminář SFUMATO, semináře dopravky, 

cvičící setkání s Fitgee, workshopy s chemií a fyzikou s ÚDiFem, kurzy první pomoci, 

nápravy třídních kolektivů min. na dvou školách a mnoho dalších.  

 

Navazující projekt s názvem MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III je ve fázi vypořádání 

připomínek před vydáním právního aktu a jeho realizace začne 1.1.2022. 

. 

 

5. MAP Karlovarsko II  

V projektu MAP Karlovarsko II jsme v srpnu pracovali na aktualizaci dokumentu MAP, 

finální verzi bude schvalovat Řídící výbor na konci roku. Připravovali jsme aktivity, které 

budou probíhat od září do konce projektu v prosinci 2021. Na webu projektu je zveřejněn 

souhrnný výstup ze strukturovaných rozhovorů s řediteli škol zapojených do projektu, v tomto 

dokumentu je shrnutí informací ke čtenářské a matematické gramotnosti, výuce na dálku, 

investičním projektům škol apod., přinášíme také názory ředitelů škol na dvě opatření 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, a to střední článek podpory regionálního 

školství a náborový příspěvek pro příchod nových pedagogů. 

 

Navazující projekt s názvem MAP Karlovarsko III je ve fázi před vydáním právního aktu a 

jeho realizace začne 1.1.2022. 

 

 

6. Další 

Manažerka MAS se zúčastnila dvoudenního výjezdního zasedání Pracovní skupiny 

Vzdělávání NS MAS ČR. 

 

Kancelář MAS Sokolovsko navštívil předseda NS MAS ČR Jiří Krist, který je na okružní 

cestě po místních akčních skupinách v ČR. 

 

Manažerka MAS Sokolovsko se zúčastnila workshopu k přípravě Strategie přeshraniční 

spolupráce pro území Karlovarského kraje, Bavorska a Saska. Další workshop, kde budou 

projednávány konkrétní možnosti spolupráce, se uskuteční v úterý 5. 10. 2021 na Statku 

Bernard.  

 

Manažerky MAS Sokolovsko se zúčastnily jednání MAS a zástupců Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Tématem byl návrh POV (Programu obnovy venkova) na rok 2022 a 

úloha MAS v plánování regionálního rozvoje kraje. 
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Ředitelka MAS se zúčastnila zasedání Regionální stálé konference Karlovarského kraje, a to 

dne 30.8.2021.  

 

Na 16. září 2021 připravujeme konferenci k udržitelnému rozvoji a následnou oslavu 15. 

výročí od založení MAS, na kterou jste srdečně zváni. 


