
Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za září 2021

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v září 2021
manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: V rámci dobíhajícího programového období 2014 – 2020 je k 30. 9. 2021 vyhlášena
poslední výzva naší MAS v IROP. Výzva je zaměřena na bezpečnou dopravu a je otevřena do
15. 12. 2021. Výzva je zveřejněna na webu MAS.

PRV: Během měsíce září předkládali žadatelé na MAS ke kontrole své žádosti doplněné o
provedená výběrová řízení či velké cenové marketingy. U těchto žádostí bude následně na
SZIFu provedena závěrečná kontrola. U žádostí, kterých se netýká doložení příloh
k výběrovým řízením či velkému cenovému marketingu, již kontrola ze strany SZIFu
proběhla a žadatelé obdrželi během měsíce září první připomínky k doplnění svých žádostí. Je
připravována 6. výzva PRV, která bude vyhlášena ještě během letošního podzimu.

2. SCLLD na období 2021-2027
V září se manažerka programového rámce IROP a ředitelka MAS zúčastnily tzv. roadshow
IROP v Plzni, kde byl ze strany MMR představen návrh programového dokumentu IROP
2021 – 2027. Poznatky zejména týkající se CLLD pak prezentovala na semináři v Josefově.
Pro ty z Vás, kteří jste nemohli přijet do Josefova, přikládáme prezentaci k této zprávě. Určitě
již nyní připravujete projekty do IROP 2021 – 2027, první výzvy lze očekávat příští rok a opět
bude tlak na rychlé čerpání. Své záměry můžete konzultovat s kanceláří MAS a s CRR
(konzultační linka na webu). Rychlostí čerpání projektů přes MAS bude podmíněno uvolnění
celé alokace pro naše území!

OPZ+: v září se sešly manažerky karlovarských MASek ke sdílení procesu animace území.
Probíhá sběr potencionálních projektových záměrů, je plánován workshop se starosty
k tématu zapojení mládeže.

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 září nám bez připomínek byla schválena Zpráva o realizaci a
proplacena Žádost o platbu za období prvního pololetí 2021.
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4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II
V měsíci září se aktivity rozjely opět naplno. Proběhl např. seminář ABAKU pro začátečníky,
či workshop pro žáky II. základních škol na téma podpora finanční gramotnosti. Dále pak
dlouho odkládaný seminář SFUMATO, který v říjnu bude ještě pokračovat. Na třech
základních školách je realizována práce s třídním kolektivem a nápravy problémových jevů.
Intenzivně byly domlouvány a plánovány další aktivity do konce celého projektu, jako příklad
lze jmenovat: workshop pro děti MŠ – Veselá věda, v hlavní roli cukr, dále pak seminář pro
pedagogy NTC Learning či Kurzy 1. pomoci. Probíhaly přípravy na plánované setkání
ředitelů a koordinátorů zapojených škol, výjezdního zasedání Řídícího výboru a setkávání
pracovních skupin.
V září vznikla také brožura EVVO – kam na výlety, která usnadní školám výběr míst na
exkurze na podporu EVVO.
Také realizační tým se stihl vzdělávat: manažerky se zúčastnily konference Neurověda ve
vzdělávání – Jak využívat poznatky o fungování mozku při rozvoji dovedností a učení v rámci
sousedního MAPu – Cheb II. , dále celodenního webináře Klíč k úspěšnému vedení lidí a
výcviku manažerů MAP a vybraných ředitelů v rámci spolupráce SKAV Zrození kmenového
vůdce aneb Jak můžeme společně zvýšit spokojenost učitelů v regionu.

5. MAP Karlovarsko II
V projektu MAP Karlovarsko II dobíhají aktivity, neboť projekt končí k 31. 12. 2021. V září
se například sešly členky pracovní skupiny k výuce angličtiny a připravily druhý ročník
soutěže pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině a nově i v němčině. Připravované jednání
pracovní skupiny ke čtenářské gramotnosti jsme bohužel museli odložit z důvodu nemoci
lektorky Hany Košťálové. V září rovněž proběhl webinář „Klíč k úspěšnému vedení lidí II“,
který navazoval na předchozí webinář z května se stejnou lektorkou. Připravujeme seminář a
webinář „Paměť a efektivní učení pro rodiče žáků ZŠ“ a seminář „Řešení konfliktů“. Od škol
a dalších zapojených organizací sbíráme reflektivní zprávy o zapojení do projektu. Na webu
projektu je zveřejněn dokument MAP k připomínkování, jeho finální verzi jako výstup celého
čtyřletého snažení, bude schvalovat Řídící výbor v prosinci. V září rovněž probíhala
koordinace všech aktivit implementace a příprava jednání dalších pracovních skupin.
Zúčastnili jsme se také vzdělávací a sdílení aktivity, kterou organizoval pro MAPy
Karlovarského a Ústeckého kraje SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) a
koordinační schůzky manažerů MAPů s krajským radním pro školství a pracovníky odboru
školství KÚ KK. Členové realizačního týmu byli načerpat inspiraci v Kutné Hoře, kde jsme se
na Leaderfestu zúčastnili workshopu k tématu vzdělávání a aktivit místních akčních plánů
„Leader ve vzdělávání“. Na této akci v rámci workshopu „MAS blíže k občanům“
prezentovala lektorka a koordinátorka jednu z našich implementačních aktivit, a to „Putování
krajem živých vod“.
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6. Animace základních a mateřských škol
Manažerka MAS se zúčastnila webináře a konference k realizaci a ukončování šablon.
Všechna školy na území MAS Sokolovsko jsou pravidelně informovány o novinkách a mají
možnost zdarma požádat o metodickou pomoc.

7. Další
Manažerka projektu se v Kutné Hoře zúčastnila celorepublikového setkání MAS s názvem
„Leaderfest“. V Kutné Hoře při této příležitosti také byla naše účast na jednání výboru NS
MAS ČR a pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR.

Dne 17.10.2021 proběhl ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov seminář na téma
“Udržitelný venkov – 15 let lokálního rozvoje“, při kterém se účastníci dozvěděli spoustu
zajímavých informací z oblasti ekologického zemědělství, biodynamického zemědělství,
lesnictví, vodního hospodářství či o odrůdách starých ovocných stromů.

Dne 17.10.2021 v podvečerních hodinách proběhla oslava 15. výročí založení naší MAS
Sokolovsko o.p.s. Věřím, že všichni zúčastnění si akci užili. Zavzpomínali jsme na uplynulá
léta, na to, čeho jsme dosáhli i na všechny úžasné patrioty našeho regionu, kteří usilují o jeho
rozvoj. Přejeme naší MAS mnoho dalších úspěšných let.
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