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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za únor 2022 

 

Dobrý den,  

 

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

2022 věnovali: 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: V únoru se sešli členové Výběrové komise k věcnému hodnocení žádostí přijatých do 

výzvy č. 21 IROP. V březnu bude následovat výběr projektů ze strany Programového výboru. 

Průběžně řešíme s žadateli a příjemci dotací z IROP jejich dotazy a další záležitosti. 

 

PRV: Dne 31.1.2022 skončil příjem žádostí o dotaci do 6. výzvy. Celkem bylo přijato 48 

žádostí, z toho 13 do Fiche 2 Podpora zemědělských podniků, 11 žádostí do Fiche 5 Podpora 

jiného drobného podnikání a 24 žádostí do Fiche 9 Základní infrastruktura venkova. Během 

měsíce února probíhala ze strany MAS administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti všech 

přijatých žádostí. 

 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

 

OPŽP 2021-2027: V rámci nového OPŽP byl osloven potencionální žadatel pro realizaci 

komplexního vzorového projektu. Nově mají v OPŽP pod MAS vzniknout komplexní 

projekty, které budou obsahovat více „chytrých“ prvků – zateplování, fotovoltaiky, zelené 

střechy, dešťová voda, vnitřní odhlučnění, zastínění atd.  

 

OPZ+: V únoru probíhala příprava akčního plánu OPZ+. Byly sbírány záměry a rozpočty 

potencionálních realizátorů v rámci projektu, který bude zastřešovat MAS. Na základě 

rozhodnutí Výběrové komise MAS, byly vybrány dvě oblasti podpory ,,Posilování rodinných 

vazeb“ a ,,Participace CS do života v obci/komunitě“. 

 

IROP: Průběžně konzultujeme projektové záměry připravované do nového IROP. 

 

OPTAK: Čekáme na bližší informace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ohledně 

možné podpory podnikatelů v území MAS. Zatím se předpokládá podpora malých a středních 

podniků, dotace na projekty do 2 mil. Kč.  

 

 

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, aktuálně zpracováváme 

vyúčtování uplynulého pololetí. 
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4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III 

Měsíc únor znamenal v projektu setkávání aktérů, proběhlo setkání ředitelů a koordinátorů 

zapojených škol, jednání pracovních skupin. Jsou plánovány tematické kavárny pro širší 

cílové skupiny, a to každé poslední úterý v měsíci – sledujte náš FB profil: 

https://www.facebook.com/MAPSOKRA. Hlavní manažerka se účastnila několika jednání na 

úrovni kraje, MAPů i celorepublikových setkávání. Ve spolupráci s MAP KV III započal 

cyklus webinářů Metodika logopedické péče v MŠ, jež vzbuzuje obrovský ohlas, což dokládá 

101 registrovaných účastnic z MŠ na území ORP Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary. 

Realizační tým naplánoval termíny aktivit, evaluaci v širším pojetí. Setkali se členové 

platformy nadání, nyní PS pro nadání – MAP SOKRA je momentálně prakticky jediným 

nositelem tohoto tématu v kraji. Probíhá sběr nových či aktualizovaných záměrů do investiční 

tabulky SR, jež bude v březnu schvalovat Řídící výbor. 

MAP SOKRA zorganizoval v rámci spolupráce se SKAV a manažery a řediteli škol 

Karlovarského a Ústeckého kraje první online sdílení aktivit škol. 

 

 

5. MAP Karlovarsko III 

V únoru jsme v MAP III zahájili pravidelná setkávání pracovních skupin. Jednaly pracovní 

skupiny matematická gramotnost, financování a rovné příležitosti. Na březen připravujeme 

jednání pracovních skupin čtenářská gramotnost a výuka angličtiny. Již druhým rokem 

organizujeme soutěž pro žáky základních škol v tvůrčím psaní v angličtině a nově i 

v němčině, koncem února jsme od škol přijímali žákovské práce. Nově nabízíme školám 

testování didaktických pomůcek a půjčovnu odborných knih, některé školy už tuto nabídku 

využily. Spolu s MAP SOKRA probíhá online setkávání učitelek mateřských škol 

k aktuálnímu tématu, kterým je logopedie. Zúčastnili jsme se jednání na Krajském úřadě 

Karlovarského kraje, které bylo zaměřeno na budoucnost školství u nás v kraji. Průběžně 

komunikujeme se školami a předáváme jim aktuální informace. Na březen připravujeme 

ustavující jednání Řídícího výboru a workshop k šancím a budoucnosti ve vzdělávání, na další 

měsíce domlouváme rozšířená setkání pracovních skupin s hosty a k zajímavým tématům. 

V MAP III má proběhnout evaluace celého místního akčního plánování, k této oblasti máme 

ve spolupráci s externím evaluátorem zpracovaný plán evaluačních aktivit, který bude 

projednávat a schvalovat Řídící výbor. 

 

 

6. Čištění řeky Ohře 2022 

Příprava akce Čištění řeky Ohře je v plném proudu. Letošní ročník proběhne od 1.-3. dubna, 

kdy hlavním úklidovým dnem je opět sobota. Intenzivně komunikujeme s dobrovolníky a již 

nyní máme krásné číslo v počtu nahlášených účastníků. Aktuálně je přihlášeno téměř 1000 

dobrovolníků, takže s jistotou pokoříme loňský ročník. Zájemci se mohou hlásit skrze 

registrační formulář zde: https://1url.cz/PKPQs. Zároveň probíhá komunikace s letošními 

partnery a sponzory akce. Více informací naleznete na webu MAS, či na Facebookové stránce 

– Čištění řeky Ohře.  

 

https://www.facebook.com/MAPSOKRA
https://1url.cz/PKPQs?fbclid=IwAR0_JxesB_5gI_fYdRXYCaVPO3MgmgCs3qyyqk2xYjGhChYQfwaInB02yCk
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7. Animace základních a mateřských škol 

Manažerka MAS se zúčastnila webináře – Ukončování Šablon II. Informace budou předány 

do území po absolvování návazného webináře v březnu.  

 

8. Další 

Manažerky MAS se zúčastnily webináře k Erasmus+, pro případné budoucí rozšíření aktivit 

MAS.  

 

Naše účast byla rovněž na online jednání Výboru NS MAS ČR a Pracovní skupiny 

Vzdělávání NS MAS ČR. Podílíme se na přípravě workshopu manažerů MAS z celé ČR a 

dalších odborníků k vytipování vhodných kritérií věcného hodnocení a preferenčních kritérií 

MAS pro nové programové období. 

 

Účastnili jsem se také online jednání odborných pracovních skupin v rámci Fondu pro 

spravedlivou transformaci. 

 

Naše MAS měla také zastoupení na workshopu „Moderní řízení značky města/regionu“, který 

pořádala Krajská agentura rozvoje podnikání a jehož účastníci řešili identitu a vhodné formy 

propagace území Karlovarského kraje. 

 

Na červen připravujeme Valnou hromadu partnerů MAS, která by měla proběhnout 16.6.2022 

v Novém Sedle.  

 

 

 

 

 

 


