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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za červenec 2021 

 

Dobrý den,  

 

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

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

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: Všechny projekty z výzev č. 19 (cyklodoprava) a č. 20 (infrastruktura ZŠ) splnily 

podmínky závěrečného ověření způsobilosti na CRR. Kancelář MAS se vyjadřovala ke 

změnám u těchto projektů v rámci závěrečného ověření. Na podzim bude vyhlášena poslední 

výzva č. 21, která bude zaměřena na bezpečnou dopravu a bude na ni použita veškerá 

dostupná alokace naší MAS v IROP.  

 

PRV: V červenci došlo k zaregistrování podpořených projektů ze strany MAS na RO SZIF. U 

těchto projektů nyní bude probíhat závěrečná administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

ze strany SZIFu.  

 

Na MMR byla podána zpráva o plnění Integrované strategie CLLD za první pololetí roku 

2021. 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

OPZ+: Dne 27. 7.  proběhl v rámci animace území pro další programové období workshop, 

jehož cílem bylo zjistit potenciální zájem o témata OPZ, jejich projednání a případné 

konkrétní projektové záměry. Na všechny relevantní partnery MAS a další možné aktéry byl 

odeslán e-mail s prezentací a formulář k případnému vyplnění projektových záměrů. S těmi 

bude následně MAS a její orgány dále pracovat, na počátku příštího roku vznikne tzv. akční 

plán SCLLD OPZ+.  

 

V závěru měsíce jsme obdrželi první připomínky k tzv. Koncepční části SCLLD na nové 

programové období. Obsah připomínek spočívá v požadavku zkonkretizovat potřeby uvedené 

v Analýze problémů a potřeb. Do konce července budou připomínky z naší strany vypořádány 

a odeslány na 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. 

K podané změně byly v červenci vypořádány připomínky a žádost o změnu byla schválena. 

V srpnu budeme zpracovávat zprávu o realizaci a žádost o platbu za 1. první pololetí 2021. 
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4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

V červenci proběhla v Nesuchyni Letní škola MAP SOKRA, vzhledem ke 40 účastníkům 

jedna z nejrozsáhlejších aktivit projektu. Po dva dny běžely vždy dopoledne i odpoledne 

paralelně 3-4 workshopy/semináře. Témata byla pestrá: kritické myšlení pro MŠ nebo ZŠ, 

Specifika předškolního věku, Komunikace s rodiči a možnosti řešení konfliktu, ABAKU, 

Úvod do koučinku, workshopy s Markem Hermanem. Zároveň měli účastníci možnost 

protáhnout se před či po dlouhém vzdělávacím dni během cvičebních hodin pod odborným 

vedením lektorek z Fitgee.  Dále probíhá příprava aktivit na další školní rok, evaluace akčního 

plánu školního roku 2020/21. Je připravováno výjezdní zasedání Řídícího výboru, stejně tak 

platformy pro podporu nadání.  

 

5. MAP Karlovarsko II  

V projektu MAP KV II probíhá přes léto tvorba a aktualizace dokumentů. V červenci jsme se 

zejména věnovali vyhodnocování strukturovaných rozhovorů s řediteli škol. Tyto rozhovory 

probíhaly od listopadu 2020 do června 2021 a ředitelů škol jsme se ptali na pokrok školy ve 

čtenářské a matematické gramotnosti, průběh a dopady výuky na dálku na vzdělávání, 

investiční projekty, názor na střední článek podpory regionálního školství, náborový 

příspěvek pro nové pedagogy apod. Souhrnný dokument bude zveřejněn koncem léta na webu 

projektu. Také probíhá aktualizace dokumentu MAP, vč. SWOT analýz a analýz problémů a 

potřeb.  

 

 

6. Animace základních a mateřských škol  

V červenci byly školy opět informovány o novinkách z MŠMT týkajících se realizace Šablon 

III. Dále dochází k pravidelnému monitoringu stavu podaných žádostí.  

 

7. Další 

Zúčastnili jsme se online jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR a prezenčního 

jednání Výboru NS MAS ČR v Olomouci 

Ředitelka MAS se zúčastnila online jednání Transformační platformy Karlovarského kraje a 

také jednání Národní stálé konference.  

 

Na září připravujeme oslavu 15. výroční od založení MAS. Podrobnosti k této akci obdržíte 

na e-mail v průběhu srpna. 

 

 


