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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za říjen 2021 

 

Dobrý den,  

 

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

manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: V IROP probíhaly konzultace k přípravě žádostí o podporu do výzvy č. 21, která je 

zaměřena na bezpečnou dopravu. Kancelář MAS se také vyjadřovala k žádostem o změnu 

projektů v realizaci. Manažerka programového rámce IROP se zúčastnila školení Centra pro 

regionální rozvoj (CRR) v Karlových Varech k veřejným zakázkám. 

 

PRV: Během měsíce října docházelo k dalšímu vypořádání připomínek zaslaných ze strany 

SZIFu letošním žadatelům. Na počátku měsíce proběhlo jednání Programového výboru, který 

rozhodl o rozdělení zbytkové alokace 9 milionů Kč mezi Fichi 2 Podpora zemědělských 

podniků (30 % ze zbytkové alokace), Fichi 5 Podpora jiného drobného podnikání (30 % ze 

zbytkové alokace) a Fichi 9 Základní infrastruktura venkova (40 % ze zbytkové alokace).  

Dne 20.10. Proběhla také online konzultace s Výběrovou komisí k úpravě preferenčních 

kritérií pro výzvu č. 6, která je v plánu k vyhlášení ještě před koncem roku. Pokud toto bude 

umožněno ze strany Řídícího orgánu. 

 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

Manažerky se zúčastnily webináře MPSV k OPZ+, který měl upřesnit podobu poskytnutí 

dotace v tomto programovém období. Byly vyjasněny administrativní i některé obsahové 

záležitosti. Nyní probíhá sběr projektových záměrů. 

U ostatních nově připravovaných operačních programů nejsou žádné nové zprávy, postupně 

tak shromažďujeme projektové záměry a komunikujeme s řídícími orgány. 

 

 

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. Projekt běží v souladu s harmonogramem, v uplynulém období 

nenastala žádná nová událost. 

 

 

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

Říjen byl bohatý na aktivity různého zaměření. V rámci podpory znalostních kapacit a 

vzdělávacích aktivit pro rodiče proběhl první ze série webinářů s Mgr. Bednářovou, a to na 

téma Aby kreslení a psaní bylo zábavou, aneb jak podpořit zájem dítěte o kreslení a později 

psaní. Setkaly se pracovní skupiny pro financování, pro podporu čtenářské gramotnosti a 

minitým EVVO v rámci pracovní skupiny pro klíčové kompetence. V druhé půli měsíce se 

pak sešli ředitelé a koordinátoři škol na svém závěrečné setkání. V rámci implementační 
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aktivity IMP 1 se uskutečnil dlouhodobě odkládaný dvoudenní seminář NTC Learning 

s lektory Mensy ČR. Mezi realizované aktivity pod IMP 2 patří: Beseda s řemeslníkem, 

vrstevnické učení zaměřené na chemické a fyzikální pokusy – Veselá věda – V hlavní roli 

cukr, Seminář Hejného metody pro MŠ, byl dokončen komplexní kurz metodiky SFUMATO 

a na jedné základní škole probíhal ve dvou dnech Seminář finanční gramotnosti pro žáky II. 

stupně ZŠ. V rámci IMP 3 pak proběhly poslední dva Kurzy 1. pomoci, které probíhaly po 

celou dobu realizace projektu, a zároveň také aktivita Práce s třídním kolektivem, předcházení 

a nápravy patologických jevů. Realizační tým dále připravoval a plánoval aktivity na 

následující dva měsíce, probíhá sběr reflektivních zpráv zapojených škol, chystají se podklady 

zprávy o realizaci a celkově spěje projekt do finále. 

 

5. MAP Karlovarsko II  

V říjnu proběhla jednání pracovních skupin financování, rovné příležitosti a matematická 

gramotnost. Například pracovní skupina rovné příležitosti se věnovala doučování, což je 

aktuální téma kvůli dopadům rok a půl trvající distanční výuky. Vyhlásili jsme druhý ročník 

soutěže pro žáky základních škol v tvůrčím psaní v angličtině, letos přibyla kategorie 

v němčině pro žáky, pro které je němčina druhým cizím jazykem. Na přípravě soutěže se 

podílela pracovní skupina zabývající se angličtinou a obecně jazykovými kompetencemi. 

Uspořádali jsme prezenční seminář Řešení konfliktních situací s lektorem Simonem Kočím. 

Probíhá všech 7 aktivit implementace. Detailní popis všech aktivit by byl rozsáhlý, tak 

vypíchněme, že nás potěšil velký zájem o seminář Paměť a efektivní učení pro rodiče žáků 

základních škol s lektorem Alešem Procházkou. Je vidět, že doba anticovid opatření 

prohloubila zájem rodičů a to, co a jak se jejich děti ve škole učí. Sbírali a vyhodnocovali 

jsme zprávy škol a dalších organizací o zapojení do projektu MAP, tedy shrnutí za celé čtyři 

roky trvání projektu. Připravovali jsme aktivity na poslední dva měsíce projektu a začali 

plánovat detaily navazujícího MAPu III. Členové realizačního týmu se také vzdělávali, 

například účastí na online kurzu pro ředitele škol a manažery MAPu z Karlovarského a 

Ústeckého kraje a účastí na online setkání ke střednímu článku Partnerství 2030+ a online 

konferenci MŠMT k plánované velké revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (RVP ZV). MAP jako dotovaný EU projekt sebou nese také „papírování“, v říjnu 

jsme kromě tradiční administrativy pracovali také na zprávě o realizaci projektu pro 

poskytovatele dotace. 

 

6. Animace základních a mateřských škol  

Také v říjnu byly školy informovány o aktualitách týkajících se zjednodušených projektu 

Šablony II a Šablony III. Došlo ke konzultaci s několika školami, týkající se především 

prodloužení Šablon II, aby byly naplněny všechny naplánované aktivity. Každá škola na 

území MAS Sokolovsko může své projekty bezplatně konzultovat s manažerem MAS.  

 

7. Další 

Manažerka MAS se zúčastnila online projednání k přípravě strategie města Chodov. 

Spolupracujeme také se Statutárním městem Karlovy Vary na přípravě Strategie ITI 

karlovarské aglomerace. 
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Pracovnice MAS se také zúčastnily Národní konference Venkov, která letos proběhla ve Zruči 

nad Sázavou. Součástí programu byla také vystoupení pracovníků řídících orgánů, kteří 

představili aktuální stav přípravy nových operačních programů. 

 

Proběhlo dále zasedání dozorčí rady, kde se nově předsedou tohoto orgánu stal pan Marek 

Matoušek (Kynšperk nad Ohří). Stejně tak po 15 letech došlo ke změně na pozici správní 

rady, kde se nově stal předsedou Ing. Petr Janura (Habartov). Obrovské díky tak patří 

dosavadním předsedům obou orgánů organizace, kteří po dobu 15 let pečlivě plnili své úkoly. 

Byli jimi pan Rene Bolvari (dozorčí rada) a pan Miroslav Bouda (správní rada). 

 

 

 


