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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za duben 2022 

 

Dobrý den,  

 

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

2022 věnovali: 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: V dubnu se kancelář MAS vyjadřovala ke změnám, ke kterým došlo u projektů 

z poslední výzvy MAS během závěrečného ověření způsobilosti projektu na Centru pro 

regionální rozvoj. 

PRV: Koncem měsíce dubna došlo k předání 37 žádostí, doporučených ze strany MAS 

k obdržení dotace, na RO SZIF. Zde proběhne jejich závěrečná kontrola a ověření.  

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

IROP21+: V rámci přípravy nového 

programového období jsme 

uspořádali v Josefově seminář 

k jednotlivým tématům IROP 21+ 

CLLD.  

Zúčastnili jsme se také semináře 

pořádaného Centrem pro regionální 

rozvoj v Chebu. 

 

 

 

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 dubnu byly vypořádány formální připomínky k ZoR a ŽoP za 2. 

pololetí 2021. Čekáme na proplacení fin. prostředků. 

 

 

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III 

V měsíci dubnu doběhla realizace 5ti dílného webináře Metodika logopedie v MŠ, dále se 

pedagogičtí a další pracovníci setkali v rámci první tematické kavárny na aktuální téma Lex 

Ukrajina za účasti zástupkyň z ČŠI, proběhlo sdílecí setkání k diferencované výuce a 

heterogennímu kolektivu. Učitelé i rodiče měli možnost shlédnout webinář Fake news a deep 

talks. Jsou připravována další nosná témata, jednání pracovních skupin, setkávání.  

Manažerka MAP se zúčastnila několika webinářů (např. k nadání APIV B), setkání na 

krajském úřadě v rámci spolupráce s KAP, IKAP a ostatními MAPy Karlovarského kraje. 
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MAP se také podílí na organizaci sdílecích setkávání mezi základními školami Karlovarského 

a Ústeckého kraje. Manažerka MAP se podílela na facilitaci tematického dne k digitalizace ve 

vzdělávání pro celou ČR. Na toto téma také proběhl průzkum o zájem ke společnému jednání 

škol v rámci MAP a je tak připravováno společné setkání. 

 

5. MAP Karlovarsko III 

V dubnu proběhla setkání pracovních skupin rovné příležitosti a čtenářská gramotnost. Na 

květen připravujeme další setkání, která pojímáme jako rozšířená s hosty a zajímavým 

programem. Probíhá také hodnocení žákovských prací v soutěži v tvůrčím psaní v angličtině a 

němčině, odměny za oceněné práce budeme předávat na konci května. Sbíráme náměty, 

potřeby a nápady pro sestavení akčních plánů do roku 2025. Se školami a zřizovateli 

konzultujeme jejich investiční záměry a pracujeme na aktualizaci nastavení priorit a cílů 

místního akční plánu do roku 2025.  

 

 

6. Čištění řeky Ohře 2022 

O víkendu 1.-3. dubna proběhla již po sedmé akce Čištění řeky Ohře. Opět s velkým 

úspěchem. Na úseku MAS Sokolovsko (Kynšperk nad Ohří – Karlovy Vary + přítoky: 

Svatava, Lobezský potok, Loučský potok a Dlouhá stoka) se i přes nepříznivé počasí 

zúčastnilo 880 dobrovolníků, kteří nasbírali 6,48 tun dopadu a cca 50 pneumatik. Zároveň 

bylo zapojeno 22 lodí. Opět proběhla také soutěž o největší kuriozitu. Výherní kuriozity jsou:  

• 1. místo – meč 

• 2. místo – kříže 

• 3. místo – kamna 

Zajímavosti a fotografie naleznete na webu: http://mas-sokolovsko.eu/cisteni-ohre/ nebo 

facebookové stránce Čištění řeky Ohře.  

DĚKUJEME všem dobrovolníkům, obcím a městům, sponzorům a vodáckým půjčovnám.  

 

Pro všechny sponzory a dobrovolníky jakéhokoli ročníku připravujeme Opékačku, která se 

uskuteční 14. 5. v Kempu Baron v Královském Poříčí 

 

7. Animace základních, mateřských a základních uměleckých škol  

Také v dubnu probíhala podpora škol v oblasti Šablon. Došlo k individuální konzultaci 

možnosti realizace Šablon z nového OP JAK a zároveň byly všechny školy na území MAS 

informovány o novinkách týkajících se Šablon II a III. Manažerka MAS pravidelně 

aktualizuje přehled stavu jednotlivých realizací Šablon, aby docházelo k efektivnímu 

informování škol.  

 

8. Další  

Naše účast byla na jednání Výboru NS MAS ČR v Praze, na valné hromadě NS MAS ČR a 

semináři k přípravě CLLD 21 – 27 v Novém Městě nad Metují.  

 

Dále jsme se zúčastnily dvoudenního workshopu manažerů MAS k inspiraci k tvorbě kritérií 

věcného hodnocení IROP a preferenčních kritérií PRV (tzv. MASkathon) v Ústí nad Labem. 

http://mas-sokolovsko.eu/cisteni-ohre/
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Účastnily jsme se Valné hromady Regionální agrární komory Karlovarského kraje, kde jsme 

prezentovaly činnost MAS a možnosti 

spolupráce MAS a zemědělských subjektů 

v Programu rozvoje venkova. 

 

V dubnu taktéž proběhlo setkání všech 5 

místních akčních skupin Karlovarského kraje, a 

to za účasti zástupců MMR (program 

RE:START), zástupců KÚ KVK.  

Účastnily jsme se také Valné hromady 

Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, 

z. s., jehož zakladateli jsou MAS Sokolovsko, 

MAS Vladař a MAS 21.  

 

 

26. dubna 2022 jsme se účastnily Kulatého stolu se zástupci Evropské komise, Evropské 

investiční banky, resortů a regionů. Diskuse se týkala především problematiky strukturálně 

postižených/uhelných regionů, spravedlivé transformace a hospodářské 

restrukturalizace. 

 
 

 

 

 

 


