Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za leden 2021
Dobrý den,
rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci
leden 2021 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:
1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020
IROP:
Byly vyhlášeny výzvy č. 19 (cyklodoprava) a č. 20 (infrastruktura ZŠ). Průběžně probíhají
konzultace se žadateli do těchto výzev. V lednu byly připraveny formuláře kontrolních listů
k formálním náležitostem a přijatelnosti a věcnému hodnocení u výzev č. 19 a 20, formuláře
byly schváleny ze strany ŘO IROP a jsou zveřejněny na webu MAS. Dále jsem se věnovali
úpravě finančních plánů tak, aby zachycovaly stav čerpání projektů k 31. 10. 2020. Kancelář
MAS se také vyjadřovala k žádostem o změnu u projektů v realizaci a konzultovala dotazy
žadatelů k udržitelnosti.
OPZ:
V rámci OP již v tomto programovém období nebudou vyhlášeny žádné výzvy. Manažerka
MAS v měsíci lednu konzultovala pro některé žadatele postupy a intervenovala na ŘO.
PRV:
V Programu rozvoje venkova se bohužel situace loňských žádostí nevyvíjí dle plánovaného
harmonogramu. K některým projektům přišla žádost o dodatečné doplnění.
Jsou realizovány administrativní kroky nutné k vyhlášení 5. výzvy PRV v letošním roce.
OPŽP:
Manažerka MAS se průběžně účastní on-line seminářů k oblasti životního prostředí v rámci
přípravy na nadcházející Programové období EU 2021-2027.
2. SCLLD na období 2021-2027
V lednu 2021 jsme dokončily 1. verzi koncepční části strategie CLLD na nové programové
období. Tuto verzi jsme prezentovali 26.1.2021 během online konference pro veřejnost a
členy Valné hromady partnerů. Této online akce se zúčastnilo více než 30 zástupců z řad
našich partnerů. Koncepční část CLLD21 byla následně schválena Valnou hromadou partnerů
v rámci per-rollam hlasování. Dokument vč. příloh je zveřejněn na webu MAS. Aktuálně
čekáme na vyhlášení výzvy pro předkládání koncepčních částí strategií MAS ke kontrole ze
strany MMR.
Součástí Koncepční části SCLLD 21+ jsou také výsledky ankety pro obyvatele Sokolovska.
Anketa byla otevřena během listopadu 2021 - ledna 2021 a její výsledky jsou taktéž
zveřejněny na webu MAS.
3. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023
Projekt hrazený ze SC 4.2 IROP je určený k úhradě části režií společnosti spojených
s realizací výzev. Tzn. školení, zasedání povinných orgánů, část mezd týmu MAS, kancelář
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MAS apod. Projekt běží dle svého plánu. V prosinci byla podána žádost o změnu ve vazbě na
úpravu rozpočtu aktuální etapy (přesun uspořených prostředků do příštích etap). Čekáme na
schválení této žádosti o změnu. Následně bude na CRR IROP podána žádost o proplacení a
zpráva o realizaci projektu za uplynulé pololetí.
4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II
V měsíci lednu se naplno rozběhla organizace mnoha aktivit, z nichž některé byly dle
možností také realizovány: webináře Efektivní vzdělávání se a Školní zralost pro pedagogy,
setkání ředitelů ZŠ, na únor se chystají témata jako právo ve škole, ICT dovednosti pro
pokročilé, školní zralost pro rodiče atd. Jsou optimalizovány veškeré aktivity tak, aby
proběhly v souladu s opatřeními vlády, příp. jsou nahrazovány adekvátními realizovatelnými
tématy i formami. Probíhají individuální konzultace se školami o tématu formativního
hodnocení, chystá se školení sboroven. Manažerka projektu spolu s ředitelkou ZŠ
Rokycanova v Sokolově a MŠMT realizovala focus group pro mezinárodní výzkum
zaměřený na zkoumání nerovností ve vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Manažerky projektu se aktivně účastnily dvoudenního veletrhu z dílny SKAV Úspěch pro
každého žáka. Je připravována žádost o podporu pro navazující projekt MAP III, který bude
v příp. schválení v realizaci od 1.1.2022.
5. MAP Karlovarsko II
V projektu MAP Karlovarsko II se snažíme organizovat aktivity implementace v náhradní
formě, proběhly například online semináře v aktivitám paměť a efektivní učení a konzultace
k třídnickým hodinám. Školení sboroven dle vybraného tématu probíhalo také online nebo
v případě malých škol formou individuálních konzultací s jednotlivými pedagogy. Dále byla
zpracována evaluační zpráva za rok 2020 a probíhaly individuální konzultace k investičním
záměrům. Manažeři projektu se účastnili dvoudenního veletrhu Úspěch pro každého žáka,
poznatky z veletrhu chceme dále předat členům pracovních skupin projektu. V neposlední
řadě se věnujeme přípravě žádosti o podporu na navazující projekt MAP III, který bude
v příp. schválení v realizaci od 1.1.2022.
6. Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)
Projekt věnovaný rozvoji cyklostezky s názvem Karlova stezka se s datem 30.6.2020 dostal
do svého konce. V průběhu léta jsme připravili závěrečnou zprávu o realizaci a závěrečné
vyúčtování projektu. Čekáme na finální schválení vyúčtování celého projektu. I po ukončení
projektu probíhá nadále komunikace mezi partnery projektu.
7. Animace základních a mateřských škol
V lednu byly školy opětovně informovány o novinkách MŠMT, týkající se realizace šablon
v době nouzového stavu. Manažerka MAS se pravidelně účastní on-line seminářů týkajících
se realizace šablon a získané informace předává následně všem školám na území MAS.
Zároveň probíhá pravidelně podpora škol, při řešení nastalých situací v rámci realizace
šablon. Školy tuto podporu mohou od MAS čerpat bezplatně.
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8. Čištění řeky Ohře
V lednu započala příprava dalšího ročníku Čištění řeky Ohře, který proběhne 27. 3. 2021.
Byli osloveni sponzoři, kteří akci podpořili v předešlých letech. Zároveň došlo k informování
dobrovolníků o termínu. Registrace bude spuštěna v únoru. Dále probíhá aktivní hledání
dalších potencionálních sponzorů akce. Do budoucna uvažujeme o rozšíření akce např. o
čištění podél cyklostezek, turistických cest, příp. dalších vodních ploch (Medard ad.).
9. Další
Naše aktivní účast byla také na jednání Výboru NS MAS a Pracovní skupiny Vzdělávání NS
MAS ČR. V rámci PS Leader byly od nás připomínkovány dokumenty týkající se působení
MAS a ITI v novém programovém období.
Manažerka MAS se zúčastnila on-line besedy STUŽ na téma Státní politika životního
prostředí.
Manažerka MAS se zúčastnila webináře Národní sítě zdravých měst na téma Dotační
možnosti v oblasti životního prostředí pro další animaci v území.
Manažerka MAS se zúčastnila Tematického dne Zapojování hlasu mládeže.
Pro rok 2021 plánujeme ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov hned dvě akce. První je
exkurze k MAS ze severu Čech – termín je 2. – 4. 6. 2021. Exkurze se uskuteční, pokud bude
PES ve stupni 1. nebo 2. Další akcí je workshop Udržitelný venkov dne 17. 9. 2021 a na to
navazující oslava 15. let existence MAS Sokolovsko.
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