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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za březen 2022 

 

Dobrý den,  

 

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

2022 věnovali: 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: V březnu rozhodli členové Programového výboru o výběru projektů na výzvě č. 21. 

Všechny projekty byly předány na závěrečné ověření způsobilosti, bohužel poslední projekt 

už jen jako náhradní, protože alokaci jsme již neměli z čeho navýšit. Kancelář MAS se také 

vyjadřovala k žádostem o změnu a probíhaly konzultace problémů při realizaci některých 

projektů. 

 

PRV: Dne 21. března zasedala Výběrová komise, která provedla věcné hodnocení dle předem 

daných kritérií. Po tomto hodnocení provedl dne 23.3.2022 Programový výbor konečný výběr 

projektů, které budou ze strany MAS doporučeny k obdržení dotace. Celkem bylo doporučeno 

ze strany MAS 37 projektů ze 45. Probíhá realizace projektů z předchozích výzev a jsou 

předkládány na MAS žádosti o proplacení ukončených projektů. 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

OPZ+: V březnu došlo k doplnění Akčního plánu a projektového záměru MAS a následně k 

jeho konzultaci se zástupci MPSV.  

 

IROP21+: Sledovali jsme webinář, který pro MAS připravil ŘO IROP. Studujeme pravidla 

nového IROP a připravujeme workshop pro žadatele, který proběhne 19. 4. 2022 (pozvánka 

v příloze). 

 

OPTAK: Ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu nemáme žádné nové informace. Nadále 

platí, že přes MAS by mohly být podporovány nebo bodově zvýhodňovány projekty, které 

budou podávat malé a střední podniky, prvožadatelé do výzev OP TAK. 

 

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 březnu byly vypořádány formální připomínky k ZoR a ŽoP za 

2. pololetí 2021. 

 

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III 

V měsíci březnu zasedal Řídícího výbor projektu, který mimo jiné schválil další, již osmou 

verzi Strategického rámce. Proběhla první tematická kavárna na téma Práce s emocemi dětí a 

žáků ve školním prostředí. Jednala pracovní skupina pro rovné příležitosti. Dále probíhá 

tvorba designu evaluace místního akčního plánování. MAP SOKRA je také zapojen do 

spolupráce mezi řediteli a manažery Ústeckého a Karlovarského kraje pod záštitou SKAV. 

V současné chvíli jsou realizována sdílecí setkávání k dobré praxi aktivit škol, z nichž 
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vznikne videotéka. Dochází tak k předání dobrých tipů, již hotových aktivit, pracovních listů, 

příp. jsou za tímto účelem domlouvány vzájemné návštěvy a stáže.  

 

5. MAP Karlovarsko III 

V březnu jsme dokončili příjem žádostí do soutěže žáků základních škol v tvůrčím psaní 

v angličtině a němčině. Práce nyní hodnotí odborná porota, v angličtině přišlo 33 prací a 

v němčině 16. Probíhá také testování didaktických pomůcek na školách, školy si mohou 

vybrat s pestré nabídky pomůcek a knih a v březnu jsme řešili některé technické problémy 

s některými pomůckami a prodlužovali smlouvy o výpůjčce. Na začátku března proběhl za 

účasti zástupců Karlovarského kraje workshop k budoucnosti a šancím ve vzdělávání na 

Karlovarsku, po dlouhé době se jednalo o prezenční formu otevřeného diskuzního setkání a 

bylo vidět, že se takto diskutuje lépe než přes obrazovky. V březnu jednaly pracovní skupiny 

k výuce angličtiny a ke čtenářské gramotnosti, na toto jednání jsme pozvali paní učitelku 

z Dobřan, které se podělila o zkušenosti v oblasti rozvoje čtenářství v MAPech v Plzeňském 

kraji. Proběhlo také ustavující jednání Řídícího výboru, na kterém bylo projednáno a 

schváleno mnoho dokumentů, např. plán evaluačních aktivit a komunikační strategie. Školám 

jsme rovněž přeposílali spoustu aktuálních informací a zprostředkovali jsme z MŠMT 

odpovědi na dotazy, které měli ředitelé škol. 

 

6. Čištění řeky Ohře 2022 

V březnu probíhala intenzivní spolupráce přípravy letošního ročníku čištění. Dobrovolníci 

byli detailně informování o průběhu akce a dále s nimi probíhala pravidelná komunikace. 

Zároveň došlo k přípravě balíčků (trička, rukavice, pytle, svačiny a pitný režim) pro 

jednotlivé dobrovolnické skupiny, které byly zároveň rozdány, neboť akce Čištění řeky Ohře 

proběhne 1. – 3. 4. 2022.  

 

7. Animace základních, mateřských a základních uměleckých škol  

Manažerka MAS se zúčastnila webináře MŠMT na téma přípravy 1. zprávy o realizaci 

v rámci Šablon III. Následně poslala všem školám v území nejdůležitější informace z tohoto 

webináře, které doplnila informacemi z webináře, kterého se zúčastnila v únoru na téma 

ukončování Šablon II. Zároveň byly školy informovány o plánované výzvě Šablony I v rámci 

nového operačního programu OP JAK. Všechny školy na území MAS mají možnost, 

bezplatně konzultovat své projekty.  

 

8. Další  

Manažerka MAS se zúčastnila jednání Řídícího výboru ITI Karlovy Vary. Naše účast byla 

rovněž na volebním Výboru NS MAS ČR v Olomouci a podílíme se na přípravě dvoudenní 

akce NS MAS ČR k přípravě kritérií v IROP a PRV v novém programovém období. 

 

Manažerka MAS se zúčastnila dvou jednání Platformy mládež v rámci NS MAS ČR, která 

chce intenzivně podporovat mladou generaci na venkově. Zároveň došlo k několika setkání 

s místními aktéry, které taktéž spolupracují s mládeží.  

 



  

         3 

Manažerky MAS se zúčastňují pracovních skupin, které se podílejí na přípravě a vyjednávání 

témat, která budou způsobilá přes MAS v IROP  21+. 

 

Manažerka MAS se zúčastnila webináře Investice v obcích a městech 2022 pořádaný 

Agenturou CzechInvest. Tématem byly: IROP, OP ST, Národní plán obnovy, PPP projekty 

v obcích (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) a nový typ tzv. ESG projektů 

(propojení environmentální, sociální a správní oblasti). V případě zájmu jsou prezentace a 

video z celého webináře k dispozici na webu https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-

municipality/Akce-a-souteze-pro-municipality/Investice-v-obcich-a-mestech-2022 

 

Manažerka MAS se zúčastnila závěrečné konference projektu InduCCI, jehož partnerem je 

Mikroregion Sokolov-východ. Místem konání konference byl Corda Campus Hasselt v Belgii. 

Fotografie z této akce jsou k vidění na odkazu https://finalconference.inducci.eu/.  Konference 

byla doplněna o další dva dny programu, jejichž součástí byly zajímavé workshopy a 

návštěvy inspirativních projektů, které řešily transformaci tamního, původně uhelného 

regionu. O této akci informuje i Mikroregion Sokolov-východ na svém Facebooku 

www.facebook.com/mikroregionSV.  
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