Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za září 2020
Dobrý den,
rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci září
2020 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:
1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020
IROP: Bylo dokončeno hodnocení žádostí o podporu do výzev č. 17 (cyklodoprava) a 18
(infrastruktura ZŠ) ze strany MAS, všechny žádosti vyhověly věcného hodnocení MAS a byly
předány na závěrečné ověření způsobilosti na CRR. V obou opatřeních zůstává kolem 4 mil.
Kč na další výzvy, které jsou plánovány k vyhlášení na 4.1.2021 s příjmem žádostí o podporu
do 10.3.2021. Je možné, že ŘO IROP naší MAS na přelomu roku navýší alokaci, tyto
prostředky můžeme použít na navýšení výzev vyhlašovaných v lednu 2021. V IROP
probíhaly také konzultace k žádostem o změnu, vyúčtování projektů a přípravě nových
projektů.
OPZ: Během září byly ze strany MAS poskytnuty konzultace příjemcům dotace k žádostem o
změnu, příp. žádostem o platbu.
PRV: Na počátku září předkládali žadatelé z letošní výzvy na MAS žádosti doplněné o
výsledky provedených výběrových řízení. Zároveň u žádostí bez výběrových řízení již
přicházely připomínky ze strany SZIFu po provedené administrativní kontrole. S MZe je
řešena změna SCLLD s ohledem na přerozdělení navýšené a zbytkové alokace, která bude
vyhlášena v příštím roce.
2. SCLLD na období 2021-2027
Prvním krokem pro vstup do nového období je schválení tzv. standardizace MAS, tj. že je
organizačně a kapacitně připravena na nové programové období EU. V září jsme proto podali
žádost o schválení této standardizace u naší MAS, aktuálně čekáme na příp. připomínky ze
strany MMR. Současně probíhají práce na přípravě nové strategii na období 21+.
3. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023
Projekt hrazený ze SC 4.2 IROP je určený k úhradě části režií organizace spojených
s realizací výzev. Tzn. školení, zasedání povinných orgánů, část mezd týmu MAS, kancelář
MAS apod. Projekt běží dle svého plánu. V září došlo k vypořádání připomínek a následnému
schválení Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za období 1. pololetí 2020.
4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II
V září odstartovaly aktivity akčního plánu pro tento školní rok, jako např. besedy
s řemeslníkem pro MŠ, platforma nadání, Vedení třídnických hodin, projekty na podporu
regionální identity, atd. Proběhl workshop ke sdílení zkušeností na podporu polytechnické
výuky. Dále byl realizován úvodní seminář do metodiky SFUMATO, který bude rozšířen o
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další semináře tak, aby učitelé mohli tuto metodu využívat ve výuce. Probíhají čilé
organizační práce na mnoha vzdělávacích a sdílecích aktivitách, připravuje se setkání
pracovních skupin. Probíhají konzultace pro školy k zařazení do Strategického rámce při
plánování čerpání dotace z IROP či PRV. Koordinátorka nadání a hlavní manažerka projektu
se zúčastnila jednání Krajské sítě pro podporu nadání Karlovarského kraje, pro niž
vypracovává analýzu problémů, potřeb a opatření v oblasti nadání v našem regionu. RT
projektu plánuje kulaté stoly na vybraná témata (využití ICT a distanční výuka, bezpečí na
škole, apod.)
5. MAP Karlovarsko II
Připravujeme aktivity školního roku 2020/2021, v nabídce aktivit implementace máme nově
školení Metodické chyby v matematice při přechodu mezi prvním a druhým stupněm ZŠ.
Všechny aktivity rovnou plánujeme v prezenční variantě i ve variantě vzdělávání na dálku. Na
říjen připravujeme seminář Chyby ve správním řízení, setkání zástupců škol a sociálních
služeb na Toužimsku a Tepelsku a workshop na sdílení zkušeností při výuce na dálku.
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 jsme připravili závěrečnou zprávu o realizaci a závěrečné
vyúčtování projektu.
7. Animace základních a mateřských škol
Školy na území MAS Sokolovsko byly informovány o možnostech a povinnostech distanční
formy výuky v rámci realizace tzv. šablon, nebo-li drobných dotovaných projektů se
zjednodušenou formou vyúčtování.
8. Čištění řeky Ohře 2020
18. a 19. září se uskutečnil pátý ročník akce Čištění řeky Ohře. Zúčastnilo se celkem 820
dobrovolníků, kteří společnými silami nasbírali 3,1 tun odpadu. Počasí nám hrálo do karet,
pouze příroda moc nespolupracovala (kombinace spadaného listí a stále ještě vzrostné
vegetace). Je tedy otázkou, co najdeme na jaře, až břehy nebudou tolik zarostlé.
9. Další
Manažerka MAS Sokolovsko prezentovala v rámci Roadshow IROP v Karlových Varech
zaměření IROP v komunitně vedeném místním rozvoji v novém programovém období 2021 –
2027.
Manažerka MAS také spolupracovala na přípravě tematického dne Pracovní skupiny
vzdělávání NS MAS ČR. Jednalo se o online vzdělávací aktivitu pro manažery místních
akčních skupin.
Na začátku září proběhlo v Teplé jednání krajské sítě MAS Karlovarského kraje.
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Ve dnech 9. 9. – 11. 9. 2020 proběhla exkurze na Kutnohorsko k MAS Lípa pro venkov
spolufinancovaná CSV (Celostátní síť pro venkov). Účastníci měli možnost inspirovat se
celou řadou zajímavých projektů z různých oblastí (ekologické zemědělství při pěstování
vinné révy, podpora podnikatelů v nezemědělské činnosti, kulturní a spolková činnost,
obnova kulturních památek, naučné stezky, podpora zemědělských podnikatelů). V případě
zájmu o podrobnější informace k obsahu exkurze a projektů kontaktujte prosím naší
asistentku, která Vám zašle kompletní zápis. Všem účastníkům děkujeme, že svým pozitivním
přístupem a dobrou náladou přispěli ke zdárnému průběhu celé exkurze.
V těchto dnes připravujeme ve spolupráci s CSV aktivity na rok 2021 (exkurzi a workshop).
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