Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za říjen 2020
Dobrý den,
rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci říjnu
2020 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:
1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020
IROP: Projekty z výzev č. 17 a 18 CLLD IROP byly předány na závěrečné ověření
způsobilosti na CRR. Dva projekty z výzvy č. 17 cyklodoprava v říjnu uspěly v závěrečném
ověření, třetí z projektů vypořádává připomínky. Jeden projekt z výzvy č. 18 infrastruktura ZŠ
prošel závěrečným ověřením, druhý projekt na připomínky dosud čeká. V říjnu probíhaly
konzultace a vyjadřování kanceláře MAS ke změnám projektů. Výběrová komise hlasovala
per rollam o úpravách kritérií věcného hodnocení pro výzvy příštího roku. Kancelář MAS
připravuje výzvy č. 19 (cyklodoprava) a 20 (infrastruktura ZŠ) k vyhlášení na začátku ledna
2021. Aktuální informace jsou na webu MAS v sekci IROP.
OPZ: V měsíci říjnu proběhly konzultace k realizovanému projektu ze strany příjemce. MAS
se vyjádřila k novým plánovaným podmínkám OPZ+ a vyjádřila zájem o využití prostředků
z OPZ+ v příštím programovém území pro své území. Zároveň proběhly debaty o způsobu
animace území, aby byla co nejefektivnější.
PRV: Během října probíhala ze strany RO SZIF administrativní kontrola dalších projektů
z letošní výzvy. Pět projektů postoupilo k výběru projektů a čekáme v blízké době jejich
schválení. S ohledem na rozpracovanou změnu SCLLD pro Programový rámec PRV bylo
vyvoláno per rollam hlasování Valné hromady partnerů, která schválila nové rozložení
alokace pro výzvu č. 5 PRV v roce 2021. Průběžně probíhají konzultace s potenciálními
žadateli.
OPŽP: V měsíci říjnu došlo k monitoringu stavu realizace všech projektů, které jsou
podpořeny přes MAS. Celkem bylo podáno 5 žádostí na Revitalizaci sídelní zeleně. Všechny
projekty jsou ve fázi realizace.
2. SCLLD na období 2021-2027
V říjnu byla naší MAS schválena tzv. standardizace. Z Karlovarského kraje jsme tak první
místní akční skupina, která má tento krok úspěšně splněný. Viz přiložená mapka. Od
listopadu se tedy můžeme pustit do aktivnější práci na koncepční části strategie MAS na nové
programové období. V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na
území MAS Sokolovsko na období 2021 – 2027 se manažerky MAS účastnily webináře ke
komunitní energetice a tematického dne Pracovní skupiny Podnikání NS MAS ČR.
Prostudovali jsme doporučení MMR pro tvorbu studií veřejných prostranství v novém
programovém období v IROP. Doplnili jsme na web MAS aktuální dokumenty (např. SWOT
a stručnou socioekonomickou analýzu) a pracujeme na textové části nové strategie MAS.
Komunikujeme s manažery ITI Karlovy Vary k otázce překryvů území MAS a ITI.
Odkaz na web k nové strategii MAS:
http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/
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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.

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II
Během října, vzhledem k vládním opatřením, byl hlavním úkolem přeorganizovat plánované
aktivity do on-line prostředí všude tam, kde je to možné. Některé byly v současné situaci
přesunuty, jelikož jejich povaha neumožňuje on-line způsob provedení. Takto proběhlo
jednání PS pro čtenářskou gramotnost sloučené s WS na téma metoda SFUMATO. MAP
zajišťuje komplexní proškolení v této metodě včetně realizace letní školy. Kurz NTC
Learning, resp. jeho první část, byl přesunut na listopad. Stejně tak semináře na téma
Vývojová disfázie a poruchy autistického spektra a mnohé implementační aktivity.
V mateřských školách proběhly besedy s řemeslníkem a cvičení s dětmi. Manažerky MAP se
setkaly v rámci celokrajské setkání SRP, zúčastnily se jednání PS pro vzdělávání, Krajské
koordinační skupiny pro podporu nadání, Fóra MAP. Nadále jsou organizovány aktivity
v souladu s Postupy MAP s ohledem na vládní opatření.
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5. MAP Karlovarsko II
V říjnu jsme byli postaveni před rozhodnutí, zda naplánované aktivity odložit jako na jaře,
nebo se pokusit o překlopení do online videokonferencí. Zvolili jsme druhou, i když
náročnější variantu. V říjnu byly v online prostředí tyto aktivity: seminář k chybám ve
správním řízení ve školství, setkání zástupců škol a sociálních služeb, sdílení zkušeností
s výukou na dálku a jednání pracovní skupiny k výuce angličtiny. Členové pracovní skupiny
matematická gramotnost se stihli sejít ještě prezenčně, dodrželi jsme všechna tehdy platná
opatření. V rámci aktivit implementace probíhaly programy Putování krajem živých vod
v Bečovské botanické zahradě a uskutečnilo se jedno setkání kurzu podnikavosti. Na listopad
připravujeme online jednání Řídícího výboru, videokonferenci ke sdílení zkušeností
s třídnickými hodinami a jednání dalších pracovních skupin. Čekají nás také aktivity
implementace rovněž přesunuté do online, a to paměť a efektivní učení a třídnické hodiny.
Připravujeme také navazující projekt MAP III a účastnili jsme se sdílení zkušeností s kolegy
z ostatních projektů MAP (dvě online setkání). Pracujeme na zprávě o realizaci a žádosti o
platbu, které budeme odevzdávat v listopadu poskytovateli dotace. Vzhledem k uzavření škol
a rychlým změnám v platných opatřeních byl říjen v MAP KV II náročný na organizaci
aktivit a rychlé změny znepříjemňovaly život ředitelům zapojených škol.
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. Aktuálně čekáme na schválení závěrečného vyúčtování projektu, které jsme
podávali již na konci léta.
7. Animace základních a mateřských škol
Během října byly školy na území MAS Sokolovsko informovány o úpravě pokynů k realizaci
šablon v době nouzového stavu. Manažerka MAS se zúčastnila online setkání k doplnění
pokynů MŠMT, aby mohla školy lépe informovat. Zároveň došlo k metodické podpoře jedné
školy. Každá škola na území MAS může požádat o bezplatnou metodickou podporu.
8. Čištění řeky Ohře 2020
V říjnu došlo k vyhodnocení soutěže o nevětší kuriozitu. Na prvních střech místech se
umístily: „stoletý“ zarostlý plyšový pes, dětské boby, garnýže. Mezi další kuriozity patřili
např: několik vrtaček a další pracovní nářadí, několik mixérů, „křišťálový“ lustr, héliová
bomba, skateboard, elektrické pojistky, několik jízdních kol, malý cirkusový stan, různé
automobilové součástky, školní pomůcky, CD Jona Bod Joviho a mnohé další. Zároveň obec
Dasnice čistila v odloženém termínu řeky a její okolí. Všem dobrovolníkům a sponzorům
tímto ještě jednou děkujeme.
9. Další
Dle předběžných informací o nastavení programů přeshraniční spolupráce pro příští
programové období, by u některých typů projektů (hlavně v oblasti cestovního ruchu) měl být
vyžadován soulad se strategiemi území, ideálně zpracovaných ve spolupráci pro české i
německé území. Aby mohla žádat MAS Sokolovsko nebo i jakýkoliv jiný subjekt či obec
z našeho území, rozhodli jsme se připravit ve spolupráci s německými MAS (LAG) takovou
strategii. Na přípravu strategie, především na uspořádání společných workshopů, bychom
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chtěli podat žádost o dotaci u Euregia Egrensis. Tato možnost byla během září konzultována a
na základě získaných informací připravíme žádost o dotaci (do Dispozičního fondu i do
Fondu malých projektů).
Manažerky MAS se zúčastnily jednání pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS a jednání
Výboru NS MAS ČR, oboje proběhlo formou videokonference. Připomínkovali jsme také
dokument k novému Fondu spravedlivé transformace, který je relevantní pro Karlovarský,
Ústecký a Moravskoslezský kraj jakožto kraje procházející útlumem těžby a zpracování uhlí a
s tím souvisejícími změnami.
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