
Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za srpen 2017 

Dobrý den,  

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci srpnu 2017 

manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: Všichni žadatelé v rámci výzev č. 1 až 4 mají přiděleného manažera na závěrečné ověření 

způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj (CRR). S urgencemi ohledně připomínek z tohoto kola 

hodnocení se obracejte rovnou na tyto pracovníky CRR. K výzvám č. 6 a 7 jednal dne 31.8.2017 

Programový výbor. Žádosti do výzvy č. 6 (školy) byly předány na závěrečné ověření způsobilosti na 

CRR. U výzvy č. 7 (hasiči) rozhodl Programový výbor o navýšení alokace, což je nyní odesláno ke 

schválení ze strany ŘO IROP. Programový výbor schválil harmonogram výzev do IROPu pro rok 2018. 

Harmonogram naleznete zde: http://mas-sokolovsko.eu/sclld/irop/. 

OPZ: V měsíci srpnu probíhalo závěrečné ověření způsobilosti výdajů o žádosti na sociální služby a 

sociální podnikání ze strany ŘO MPSV, dále proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

žádostí podaných do výzev na Zaměstnanost a Prorodinná opatření, zároveň byly žádosti zaslány 

k expertnímu hodnocení externím hodnotitelům. Dále pokračuje věcné hodnocení dle metodiky. 

PRV: Během měsíce srpna docházelo ze strany SZIFu ke kontrole žádostí, u kterých nebylo třeba 

provést výběrové řízení. Žadatelé, jejichž projekt vyžadoval uskutečnění výběrového řízení, během 

měsíce srpna konzultovali přípravu výběrových řízení, či předkládali aktualizovanou žádost o dotaci a 

podklady k uskutečněnému výběrovému řízení ke kontrole na MAS. Někteří žadatelé již své projekty 

doplněné o výsledky výběrového řízení podali na RO SZIF k závěrečné kontrole, zbývající projekty 

budou následovat během září. 

Probíhá konzultace nových projektových záměrů do chystané výzvy PRV v příštím roce. 

Veškeré informace jsou k nalezení na našich webových stránkách http://mas-

sokolovsko.eu/sclld/zadosti/z-prv/.  

2. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015 – 2017 – Obsahem tohoto 

projektu je finanční zajištění kapacit pro realizaci výzev SCLLD, jedná se tedy v podstatě o 

částečné úhrady výdajů spojených s těmito výzvami. Projekt běží dle harmonogramu. 

Aktuálně byla proplacena jeho 2. etapa. Projekt je nyní ve své závěrečné 3. etapě, která 

skončí 11/2017. Na tento projekt bude navazovat projekt Posílení kapacit II, který potrvá až 

do r. 2023. 

3. MAP ORP Kraslice – V rámci projektu probíhá připomínkové řízení k pracovní verzi finálního 

dokumentu, jsou dolaďovány aktivity spolupráce a připravovány další vzdělávací aktivity 

v rámci Budování znalostních kapacit. Byla zpracována a podána další Zpráva o realizaci 

projektu. 

4. MAP ORP Sokolov – Probíhá kompletace všech dokumentů, jsou sbírány a vyhodnocovány 

připomínky k dokumentu MAP, probíhá příprava podzimních vzdělávacích aktivit pro cílové 

skupiny projektu. Byla zpracována a podána další Zpráva o realizaci projektu. 
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5. MAP ORP Karlovy Vary – Probíhá doplnění a aktualizace Strategického rámce, zapracování 

připomínek do finálního dokumentu, tvorba brožurky s výtahem nejdůležitějších informací 

z dokumentu a konzultace dalších investičních záměrů. Komunikujeme s lektory 

připravovaných seminářů, abychom brzy mohli rozeslat pozvánky na vzdělávací aktivity do 

konce projektu. 

6. Animace mateřských a základních škol – Mateřské i základní školy mají nadále možnost 

konzultovat zdarma projekty zjednodušeného financování, tzv. šablony. 

7. Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) – V současné době 

probíhá kontrola vyúčtování předchozí etapy. Obsahově je nyní zpracováván tzv. Masterplan 

pro území města Chodova, který řeší návaznosti cyklotras na tomto území. V září proběhne 

schůzka partnerů projektu.  

8. Projekt spolupráce – Čekáme na nové znění Pravidel pro projekty spolupráce MAS, u obcí je 

zjišťován předběžný zájem o statická infocentra/infopanely, které by mohly být potenciálním 

projektem spolupráce. 

9. Projekty v době udržitelnosti z ROP Severozápad – Proběhla kontrola na místě na archivaci 

projektů „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“ a „Cyklostezky po zaniklých 

obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“. 

10. Ostatní: 

Manažerka MAS se zúčastnila jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR ve Vizovicích. Na 

programu bylo sdílení zkušeností z vyhlašování prvních výzev MAS a animace škol a školských 

zařízení, příprava výzev na pokračování místních akčních plánů (MAP II a implementace MAP), 

příprava vzdělávacího modulu pro manažery MAS. 

Manažerka MAS se zúčastnila jednání Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR 

v Českých Budějovicích. Hlavním tématem jednání byly podmínky a pravidla pro projekty spolupráce 

v rámci PRV, zejména projekty se zapojením zahraničního partnera. 

S Krajským sdružením MAS Karlovarského kraje spolupracujeme na realizaci mezinárodního projektu 

InduCult2.0. 

 


