4.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční
spolupráce
Spolupráce na národní úrovni
MAS Sokolovsko je aktivním členem NS MAS ČR. Ředitelka a manažerky MAS Sokolovsko jsou aktivními
členkami v různých pracovních skupinách zřízených v rámci NS MAS ČR – Pracovní skupina Leader,
Mezinárodní pracovní skupina, Pracovní skupina Vzdělávání, Pracovní skupina pro životní prostředí, PS
Sociální.
Dále se pracovníci MAS Sokolovsko účastní setkávání aktérů rozvoje venkova – např. valná hromada
NS MAS, Národní konference Venkov, LeaderFest, apod. Pracovníci MAS nadále budou pokračovat
v účasti na těchto aktivitách.
V Karlovarském kraji působí 5 místních akčních skupin: MAS 21 o.p.s., MAS Sokolovsko o.p.s., MAS Kraj
živých vod z.s., MAS Krušné hory o.p.s. a MAS Vladař o.p.s. Tyto MAS se pravidelně setkávají na jednání
tzv. Krajské sítě MAS Karlovarského kraje, pobočného spolku NS MAS ČR, z.s. V rámci místní spolupráce
MAS Karlovarského kraje dále funguje Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. (členové jsou
MAS Sokolovsko, MAS 21 a MAS Vladař) za účelem podpory regionálního rozvoje karlovarského
regionu a napomáhání všeobecnému rozvoji a vzestupu venkovských oblastí. Kromě aktivit Krajského
sdružení MAS Karlovarského kraje se pracovníci MAS pravidelně setkávají, spolupracují a vzájemně
informují. V úzkém kontaktu jsme i s dalšími MAS napříč ČR.
MAS Sokolovsko již v minulosti realizovala několik partnerských projektů s dalšími MAS ČR (např.
projekt Řemeslo má zlaté dno). Také do budoucna plánuje MAS Sokolovsko realizaci dalších projektů
spolupráce s ostatními MAS v ČR i zahraničí, jejich volba bude odvislá od alokace na dané opatření a
od potřeb území. Jako možná témata lze jmenovat např.: vzdělávací projekty, řeka Ohře, propagace
území, zaniklé obce, agroturistika, podpora kultury, historie, cestovní ruch, a další.
Spolupráce na mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce
MAS Sokolovsko v minulosti realizovala, či byla partnerem, několika přeshraničních a také
mezinárodních projektů spolupráce (např. Karlova stezka II z ČR-Saské spolupráce, InduCult2.0
z Central Europe). Díky poloze v pohraničí má MAS Sokolovsko blízko k německým partnerům,
konkrétně ke dvěma spolkovým zemím Spolkové republiky Německo – Svobodný stát Bavorsko a
Svobodný stát Sasko. Této skutečnosti MAS Sokolovsko v budoucnu využije pro další rozvoj
přeshraniční spolupráce, kdy budou jako prioritní partneři především Místní akční skupiny – Lokale
Aktionsgruppe (LAG), dále města a obce a další subjekty pro podporu regionální rozvoje. MAS
Sokolovsko se tak zapojí do Evropské územní spolupráce.
Mezi možná témata mezinárodní spolupráce lze řadit např.: podpora cestovního ruchu, institucionální
spolupráce, podpora kultury a kulturního dědictví, podpora ekologických oblastí, průmyslu a
průmyslové kultury, cyklostezky, podpora sportu a sportovních aktivit a areálů a předávání zkušeností
a dobré práce mezi MAS Sokolovsko a dalšími organizacemi zabývajícími se regionálním rozvojem
v zahraničí, a další. Z tohoto důvodu je plánováno zpracování krajské strategie přeshraniční spolupráce
místních akčních skupin na území ČR-Bavorsko a ČR-Sasko, která bude po svém dokončení zveřejněna
na webu MAS.

