Zápis z pracovního setkání na téma

,,Čerpání prostředků realizace SCLLD MAS Sokolovsko
v rámci OP Zaměstnanost“
Datum konání:
26. srpna 2015 od 14.00 hod., statek Bernard, Královské Poříčí
Přítomní:
dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení
2. Stručné představení podporovaných aktivit v rámci jednotlivých aktivit
3. Postup při vyhlašování výzev MAS Sokolovsko v rámci CLLD
4. Informace zástupce Agentury pro sociální začleňování
5. Představení účastníků
6. Pracovní část: vyplňování a sběr karet projektů v rámci jednotlivých aktivit
7. Shrnutí výstupů pracovní části
8. Diskuze
Jednání zahájila ředitelka Ing. Jágriková uvítáním všech přítomných. Následně představila
aktuální výše alokace, kterou by MAS Sokolovsko v období 2015-2020 mohla mít k dispozici
v rámci programových rámců IROP, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova (viz
následující obrázek).

Následně pracovnice MAS Ing. Hendrichová a Mgr. Odvody informovaly přítomné o
aktivitách, které by mohly být v rámci programového rámce OP Zaměstnanost v následujících
letech způsobilé pro čerpání dotace. Ing. Jágriková dále stručně představila postup příjmu a
administrace projektů.
Poté následoval příspěvek Mgr. Kandlera, zástupce Agentury pro sociální začleňování (dále
jen ASZ) ke způsobu zapojení se do tzv. koordinovaného přístupu a o činnosti ASZ na území
MAS Sokolovsko.
Následoval prostor pro dotazy, které byly na místě řešeny.
V dalším příspěvku informovala pracovnice MAS Ing. Linhová o možnosti čerpání
prostředků v rámci OP Zaměstnanost také prostřednictvím Integrovaného programu rozvoje
území Karlovy Vary (tzv. IPRÚ) vč. geografické specifikace podporovaného území.
Podrobné informace k výše uvedenému jsou součástí prezentací, které budou zveřejněny na
webových stránkách MAS a elektronicky rozeslány, jako součást příloh zápisu.
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Následně Ing. Jágriková zopakovala 4 základní možnosti pro podání žádosti o dotaci do OP
Zaměstnanost, tj. podat žádost přímo do výzev OP Zaměstnanost, do výzev MAS Sokolovsko,
zapojit se do aktivit ASZ, příp. do výzev IPRÚ (splňuje-li žadatel podmínky).
Podotýkáme, že žádosti o dotaci vč. celé realizace projektu, budou vycházet ze stejných
podmínek, a tudíž budou min. stejně náročné jak napřímo, tak přes MAS Sokolovsko.
Následně se přítomní účastníci workshopu rozesadili do 3 oblastí podle jejich zájmu, tj.
sociální podnikání, sociální začleňování a prorodinná opatření, zaměstnanost. V těchto
oblastech přítomní ve spolupráci s pracovníky MAS plánovali své konkrétní projektové
záměry, na které zvažují podat žádost o dotaci. Celkem se na místě sesbíralo 18 projektových
záměrů za více než 52 mil. Kč, což je více než 2násobek předpokládané alokace MAS.
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Z výše uvedeného vyplývá, že potenciální žadatelé by měli primárně využít přímých výzev
OP Zaměstnanost a nespoléhat pouze na výzvy MAS Sokolovsko.
Závěr jednání byl věnován diskusi nad nastavením podmínek čerpání alokace MAS
Sokolovsko pro programový rámec OP Zaměstnanost, vč. návrhu možných preferenčních
kritérií pro hodnocení projektů. Tyto informace budou předány programovému výboru MAS.
Děkujeme všem zúčastněným za aktivní jednání.
V Březové dne 27.8.2015

Zapsala:

Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS
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