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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za červen 2021 

 

Dobrý den,  

 

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

2021 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: Na závěrečné ověření způsobilosti byly předány po jednání Programového výboru 

projekty z výzvy č. 20 (infrastruktura ZŠ). Dva z těchto projektů již splnily podmínky 

závěrečného ověření a jsou před vydáním právního aktu, třetí projekt na připomínky, resp. 

schválení ze strany CRR ještě čeká. Rovněž projekt do výzvy č. 19 splnil podmínky 

závěrečného ověření. Na podzim bude vyhlášena poslední výzva č. 21 zaměřená na 

bezpečnou dopravu, alokace výzvy bude 1,3 mil Kč plus případné zbytky po vyúčtování 

dokončených projektů. V červnu také probíhal monitoring dokončených projektů, fotografie 

těchto projektů jsme zveřejnili na facebookovém profilu MAS. 

 

PRV: V průběhu června dobíhala administrativní kontrola u podaných projektů a vypořádání 

připomínek, které byly zaslány žadatelům ze strany MAS k jejich projektům. Do věcného 

hodnocení postoupilo z 60 podaných projektů celkem 56, u 4 z nich byla ukončena 

administrace. Dne 21.6.2021 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS Sokolovsko a věcné 

hodnocení projektů. Následně 23.6.2021 provedl Programový výbor MAS Sokolovsko 

konečný výběr projektů k podpoře ze strany MAS. Celkem bylo podpořeno 42 projektů, které 

budou v červenci podány k registraci na SZIF a u nichž následně proběhne závěrečné ověření 

způsobilosti a administrativní kontrola ze strany SZIFu. 

 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

Probíhá příprava programového rámce IROP CLLD pro období 2021 – 2027, na valné 

hromadě partnerů MAS se účastníci mohli vyjádřit k preferovaným opatřením a průběžně 

pracujeme s databází projektových záměrů.  

 

Na červenec plánujeme setkání subjektů z našeho území, pro které by byly zajímavé aktivity 

nově připravovaného OP Zaměstnanost+. Dále pak na září plánujeme setkání starostů a 

dalších potenciálních žadatelů k přípravě nového IROP. První výzvy MAS v novém IROP lze 

očekávat přibližně v polovině příštího roku. 

 

V červnu byla také podána ke kontrole Koncepční část CLLD21+, která je aktuálně nachází 

ve fázi hodnocení ze strany MMR. 

 

 

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. 

30. června byla podána žádost o změnu, kterou se nahlašovaly drobné odchylky od 

plánovaného čerpání rozpočty – především úspory ve vazbě na omezené prezenční aktivity. 
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4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

Červen byl měsíc naplněný organizací a přípravou velkých akcí: dne 23. 6. 2021 jednal Řídící 

výbor, který schválil Strategický rámec verzi 7.0, ve stejný den následovalo velké setkání 

aktérů MAP (opět přes 30 účastníků). Manažerky připravují letní školu MAP, která proběhne 

první dva červencové dny. Mimo tyto činnosti probíhala implementační aktivita podpora 

regionální identity na několika školách, webináře k formativnímu hodnocení s JOBem, 

webináře s Nevypusť duši na téma syndromu vyhoření a práce s emocemi. Jednala pracovní 

skupina pro rovné příležitosti, která aktualizovala SWOT3 analýzu a setkala se také platforma 

pro podporu nadání. Manažerky MAP se účastnily tematického dne k střednímu článku ve 

školství v rámci Partnerství 2030+. Zároveň byl připraven, projednán a schválen Akční plán 

pro příští školní rok.   

. 

 

5. MAP Karlovarsko II  

V červnu jsme se věnovali aktivitám implementace: putování krajem živých vod, třídnické 

hodiny, hodina angličtiny s rodilou mluvčí, matematická gramotnost, kurz podnikavosti, 

paměť a efektivní učení. Proběhlo společné setkání členů pracovních skupin a Řídícího 

výboru v Bečovské botanické zahradě a pracovní skupina čtenářská gramotnost připravuje na 

září rozšířené jednání s Hanou Košťálovou z organizace Pomáháme školám k úspěchu. 

V červnu jsme také na zapojených školách předávali ceny pro žáky, kteří se zúčastnili soutěže 

v tvůrčím psaní v angličtině. V červnu byly dokončeny strukturované rozhovory s řediteli 

škol. Přes léto čeká realizační tým práce na vyhodnocení těchto rozhovorů a aktualizaci 

dokumentu MAP II. Z jednorázových vzdělávacích akcí v červnu proběhl webinář „Asertivní 

komunikace s využitím koučovacího přístupu a její přínos“. Zúčastnili jsme se také webináře 

k návrhu středního článku „Partnerství 2030+“. Žádost o podporu na navazující projekt MAP 

III je schválena ze strany poskytovatele dotace a je před vydáním právního aktu. 

 

 

6. Animace základních a mateřských škol  

V červnu opět probíhala konzultace k šablonám, tentokrát k podání žádosti o Šablony III. 

Manažerka MAS pravidelně informuje školy o novinkách, termínech a možnostech v rámci 

realizace zjednodušených projektů.  

 

 

7. Další 

Manažerka MAS se zúčastnila jednání Výboru NS MAS ČR v Praze a jednání Řídícího 

výboru ITI Karlovy Vary. Probíhaly online jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS 

ČR a jednání MAS k přípravě Fondu pro spravedlivou transformaci. 

 

2. - 4. 6. 2021 proběhla již tradiční exkurze v rámci Celostátní sítě pro venkov. Tentokrát se 

manažerky MAS, partneři MAS, podnikatelé, zemědělci a další dobrovolníci vydali do 

severních Čech, konkrétně na území MAS České Sever. Účastníci měli možnost seznámit se 

s příklady dobré praxe v zemědělství a výrobě mléčných výrobku, hotelnictví a službách, 
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památkách, školách, veřejných prostranství, muzeí a podobně. Jelikož se exkurze odehrávala 

v místech s velkým počtem rozhleden, nechyběly na programu ani rozhledny Růženka – 

spolufinancovaná MAS a Vlčí Hora – oprava financovaná v rámci dotace z PRV. Během tří 

dnů bylo navštíveno více jak 20 projektů podpořených v rámci PRV, IROP, přeshraniční 

spolupráce, NPŽP či jiných dotačních titulů. Mezi navštívené obce patří např: Růžová, 

Mikuláčovice, Šluknov, Krásná Lípa či Lipová. 

 

Dále se v červnu uskutečnilo zasedání Valné hromady zakladatelů a Správní rady. Dále také 

jednání Valné hromady partnerů, Výběrové komise a Programového výboru. Děkujeme všem 

členům orgánů za jejich účast na jednáních a přejeme všem klidné letní dny. 

 


