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Rozloučení
S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás v posledních dnech navždy
opustili dva úžasní lidé, na které budeme s úctou vzpomínat.
Dne 22. října 2017 po dlouhé a těžké nemoci zemřel pan František Fara.
Pan Fara byl za svého života velmi aktivní. Věnoval se životu v obci Chotíkov (Kynšperk nad Ohří), své podnikatelské činnosti - zemědělství, avšak
hlavní pro něj vždy byla rodina. Přes své velké vytížení byl pan Fara také
jedním ze zakladatelů naší organizace MAS Sokolovsko o.p.s., zapojoval
se do našich aktivit a svou otevřeností a praktickým vnímáním okolí pomáhal správně směrovat naši činnost.
Dne 25. října 2017 nás bohužel taktéž opustila paní Eliška Tegerová naše bývalá kolegyně, nyní členka Dozorčí rady a Programového výboru
MAS. Eliška svým životním elánem, láskou ke společnosti a pevnými názory přinášela do našeho konání klid a rozvahu.
Na oba budeme vzpomínat s poděkováním a lítostí, že nás opustili. Rodinám a přátelům vyjadřujeme hlubokou soustrast.

Projekt „Naše stromy“

MAS Sokolovsko o.p.s. je partnerem projektu v rámci Fondu malých
projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Žadatelem bylo město Bad Lobenstein
a MAS Sokolovsko o.p.s. je českým parterem. Cílem projektu bylo
přivést mládež k objevování přírody ve svém okolí formou procházek
s odborným komentářem a praktickými ukázkami.
Jako účastníci byli do projektu zapojeni kromě německých žáků, také
žáci ZŠ Truhlářská v Karlových Varech. Ti se zúčastnili dvou aktivit – jedna probíhala v Německu ve městě Bad Lobenstein a jeho okolí a druhá
v přírodní rezervaci Kladská ve Slavkovském lese.
V Německu, dne 20. 6. 2017, se děti dozvěděly řadu zajímavostí o lese
pod vedením místního lesníka pana Baumanna, který je seznámil s významem lesa z ekologického pohledu, ale také z pohledu jeho hospodáře – např. jak určit množství dřeva v lese, jakým způsobem probíhá jeho
těžba a náhrada novou výsadbou apod. Během druhé části programu
si žáci prohlédli místní lázeňský park a seznámili se se stromy a keři zde
rostoucími a dále navštívili i zdejší uhelnou štolu.
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František Fara
13.12.1954 – 22.10.2017

Eliška Tegerová
25.5.1952 – 25.10.2017

S úctou
Ivana Jágriková, ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s.

Druhá exkurze, 26. 9. 2017, se konala na Kladské pod vedením pracovníků CHKO Slavkovský les. Děti si prošly dvě stezky – jednu kolem rybníku Kladská a druhou přímo v osadě Kladská se zaměřením na místní
stromy. Uprostřed nádherné přírody se od místních průvodců dozvěděly spoustu zajímavostí o místní přírodě. Svůj postřeh si během výkladu
měly možnost ověřit při vyplňování kontrolního kvízu. Na závěr programu proběhla diskuze mezi českými a německými žáky. Děti se vzájemně
ptaly na způsob organizace školního roku, nabízených volnočasových
aktivit, na termíny prázdnin a také třeba na obědy ve školní jídelně.
Věříme, že kromě nových znalostí o přírodě, projekt dětem umožnil poznat i své sousedy na německé straně a že se zde vytvořila i nová česko-německá přátelství.
Ing. Eva Slámová, manažer

Integrovaný regionální operační program v rámci
MAS Sokolovsko – co plánujeme v roce 2018

Programový výbor MAS Sokolovsko schválil v harmonogramu
výzev v Programovém rámci IROP vyhlášení pěti výzev do pěti
opatření. V roce 2017 jsme se tzv. za pochodu seznamovali
s úskalím IROPu a monitorovacího systému MS2014+. Vyhlašování prvních výzev a hodnocení prvních projektů bylo hektické
a byli jsme pod časovým tlakem způsobeným hrozbou střednědobé evaluace MAS, kdy hrozí při nečerpání dotací odebrání části alokace. Doufejme, že v roce 2018 již vše proběhne klidněji.
Vyhlášení výzev je v plánu pokud možno na začátku roku 2018
s tím, že příjem žádostí bude probíhat opět po dobu přibližně
dvou měsíců. Pro realizaci projektů bude ve výzvách ponechán
další časový prostor až do roku 2020. Celková alokace ve smyslu
dotace z EFRR do všech pěti výzev je téměř 40 mil. Kč.

Po vyhlášení výzev opět proběhne seminář pro žadatele. Doporučuji
také individuální konzultace připravovaných projektových žádostí s pracovníky kanceláře MAS Sokolovsko a Centra pro regionální rozvoj České
republiky. V neposlední řadě bych chtěla upozornit, že pro výzvy vyhlašované v roce 2018 dochází na základě zkušeností s hodnocením prvních žádostí k drobné úpravě hodnotících kritérií věcného hodnocení.
A poslední rada. Nenechávejte zpracování žádosti o podporu na poslední chvíli. Co když vypadne elektřina nebo zrovna nepůjde MS2014+?
Přeji všem potenciálním žadatelům do výzev v roce 2018 přípravu žádostí bez stresů. Všem na území MAS Sokolovsko přeji, aby se podařilo
připravit a vybrat kvalitní a potřebné projekty.

Tab. Plánované výzvy v Programovém rámci IROP pro rok 2018
Číslo a název výzvy ŘO IROP
(nadřazená výzva)
53 - Udržitelná doprava

69 - Integrovaný záchranný
systém

62 - Sociální infrastruktura,
sociální bydlení

65 - Sociální podnikání

45 - Dokumenty územního
rozvoje

Název a číslo výzvy MAS Sokolovsko
MAS Sokolovsko - IROP - Řešení dopravní infrastruktury II (č.
8 v rámci IROP)
MAS Sokolovsko - IROP - Řešení integrovaného záchranného systému II (č. 9 v rámci
IROP)
MAS Sokolovsko - IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb a opatření vedoucích
k sociální inkluzi II(č. 10 v rámci IROP)
MAS Sokolovsko - IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání II (č. 11 v rámci IROP)
MAS Sokolovsko - IROP - Studie, strategie a plány v oblasti
udržitelného rozvoje II (č. 12
v rámci IROP)

Aktivita
cyklodoprava, nízkoemisní
a bezemisní vozidla

Alokace v Kč
(ve smyslu dotace z EFRR)
15535528, 82

technika pro IZS, stanice pro
IZS

3602109, 48

rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center, sociální bydlení

13891657, 67

sociální podnikání

5335322, 98

územní studie

1400000

Ing. Markéta Hendrichová
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Operační program Zaměstnanost v roce 2017
prostřednictvím CLLD podpoří místní aktéry

V rámci operačního programu Zaměstnanost budou podpořeny
všechny 3 projektové žádosti podané v prvních dvou výzvách
CLLD - výzva č. 031/03_16_047/CLLD_15_01_064 Sociální služby
a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko,
projekt NZDM Klub Michal Sokolov, žadatel Kotec, o.p.s. a výzva
č. 032/03_16_047/CLLD_15_01_064 Sociální podnikání na území
MAS Sokolovsko, projekt Hartenberg – základna sociálního podniku, žadatel Hartenberg, zs. a projekt Krajinářské a zahradnické
práce, žadatel ABRI, s.r.o.

Do každé z těchto výzev byla podána 1 žádost, konkrétně projekt Šance pro tebe, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_064/0007661 v rámci opatření
zaměstnanosti a projekt Mají si kde hrát, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_0
64/0007678 v rámci prorodinných opatření. Obě žádosti nyní procházejí
věcným hodnocením.

V druhé vlně pak byly vyhlášeny další dvě výzvy:

Zároveň bychom tímto rádi poděkovali všem hodnotitelům, resp. členům Výběrové komise MAS Sokolovsko, za aktivní přístup při hodnocení
žádostí, jež je právě v tomto operačním programu velmi náročné.

•
•

výzva č. 100/03_16_047/CLLD_15_01_064 Zaměstnanost na území
MAS Sokolovsko, alokace 3. 000.000 Kč
výzva č. 101/03_16_047/CLLD_15_01_064 Prorodinná opatření
na území MAS Sokolovsko, alokace 3.450.000 Kč

Tyto výzvy byly detailně představeny na semináři pro žadatele, který
MAS Sokolovsko uspořádala dne 29. 6. 2017 na Statku Bernard v Královském Poříčí.

V letošním roce můžeme tedy operační program Zaměstnanost v rámci
CLLD hodnotit jako úspěšný, na území se daří vytvářet kvalitní projekty
naplněné smysluplnými aktivity a nezbývá, než popřát úspěšným žadatelům také jejich úspěšnou realizaci.

V následujícím roce bude v rámci CLLD OP Zaměstnanost vyhlášena
,,pouze“ jedna výzva v souladu s plánovaným harmonogramem, a to
Podpora začleňování sociálně vyloučených osob a prevence sociálního
vyloučení.
Mgr. Zuzana Odvody

Integrovaný regionální operační program v rámci
MAS Sokolovsko – co bylo v roce 2017

Když jsem na začátku tohoto roku připravovala vyhlášení prvních výzev MAS Sokolovsko v Programovém rámci IROP, předpokládala jsem, že v době psaní těchto řádků již budou mít první
žádosti o podporu za sebou závěrečné ověření způsobilosti a budeme se společně radovat z vystavení prvních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bohužel jsme během hodnocení žádostí museli
překonávat mnoho neočekávaných překážek a troufám si říct, že
v době, kdy budou čtenáři našeho časopisu číst tyto řádky, stále
ještě nebudeme u konce hodnotícího procesu.
V roce 2017 byly vyhlášeny výzvy do všech sedmi opatření v Programovém rámci IROP. Celková alokace ve smyslu dotace z EFRR na všechny
výzvy činila 84 mil. Kč. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do budoucích výzev v rámci stejných opatření. Dohromady bylo přijato 27
žádostí o podporu, z toho nejvíce do výzvy č. 1 do opatření „Řešení
dopravní infrastruktury“ a zde konkrétně do aktivity bezpečná doprava. Po hodnocení žádostí ze strany MAS Sokolovsko bylo doporučeno
k financování a předáno k závěrečnému ověření způsobilosti 22 žádostí
o podporu. Co se stalo se zbylými 5 žádostmi? Jedna žádost nesplnila
podmínky věcného hodnocení. Jedna žádost nebyla vybrána, protože
na tuto žádost o podporu již nebyla dostatečně vysoká alokace v opatření. Žadatelé tří žádostí o podporu se v průběhu procesu hodnocení
rozhodli odstoupit od projektu.
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Připomeňme si postup hodnocení žádosti v IROP. Hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti provádí kancelář MAS, žádosti lze dvakrát vrátit
žadateli k doplnění. A zde jsme narazili na první překážky, které prodloužily
proces hodnocení. V systému MS2014+ nebylo vždy možné vracet žádosti
k doplnění a tak jsme třeba dva týdny čekali s kontrolními listy vyplněnými
ve Wordu, než budeme moct pomocí systému vrátit žádost žadateli. Když
už MS2014+ zrovna funguje, tak chodí pomalu. Před monitorem čekáte
a čekáte, až se dotočí kolečko značící ukládání nebo otevírání dalšího kroku
v systému. Mimochodem napočítala jsem, že pokud v žádosti o podporu
v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je vše v pořádku,
je v MS2014+ nutno 165 x kliknout myší, aby bylo možno žádost posunout
do dalšího kola hodnocení.
Po věcném hodnocení Výběrovou komisí a výběru žádostí Programovým
výborem je na řadě další klikání v MS2014+. Programový výbor rozhodl
u dvou výzev MAS Sokolovsko u opatření „Řešení dopravní infrastruktury“
a „Infrastruktura pro sociální podnikání“ o navýšení alokace, aby se dostalo
na všechny kvalitní a připravené žádosti splňující věcné hodnocení. Nicméně s tím bylo spojeno další zdržení, protože jsme měsíc čekali na otevření
výzev pro editaci v MS2014+, musel to udělat dodavatel softwaru MS2014+.
U dalšího opatření „Řešení integrovaného záchranného systému“, které bylo
vyhlášeno ve druhé vlně výzev roku 2017, již vše proběhlo rychleji, protože
jsme díky úpravě v systému nemuseli měsíc čekat.

Posledním krokem hodnocení je závěrečné ověření způsobilosti projektu,
které provádí Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Zde došlo
k podstatnému zdržení oproti harmonogramu, kdy u prvních výzev nebylo ani po několika měsících od předání žádostí ze strany MAS Sokolovsko
na Centrum pro regionální rozvoj hodnocení z jejich strany zahájeno. MAS
Sokolovsko připravilo administrativní kroky, které by pomohly žadatelům
na toto reagovat např. formou prodloužení termínuý ukončení realizace
projektu. O aktuálním vývoji budeme žadatele informovat.
Chtěla bych ještě připomenout, že u všech podstatných změn projektu je
potřeba nejprve získat souhlas kanceláře MAS Sokolovsko s plánovanou
změnou. Formulář pro vyjádření kanceláře MAS Sokolovsko je zveřejněn na
našich webových stránkách v sekci IROP.Formulář vyplníte dle svého projektu, popíšete, v čem spočívá podstatná změna a proč k ní došlo. Domluvíte si
termín v kanceláři MAS Sokolovsko a dostavíte se s vyplněným formulářem.
V případě, že plánovaná změna nemá vliv na naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje nebo například na výběr žádostí o podporu

díky bodování ve věcném hodnocení, získáte souhlas MAS Sokolovsko. Formulář se souhlasným stanoviskem nascanujete a vložíte jako přílohu žádosti
o podstatnou změnu v systému MS2014+. Žádost o podstatnou změnu pak
schvaluje příslušný projektový manažer na Centru pro regionální rozvoj.
Věřím, že až budete číst tyto řádky, nepříjemná situace spojená se zdržením závěrečného ověření způsobilosti již bude vyřešena a rozběhne se
i poslední krok hodnocení. Doufám, že projekty doporučené MAS Sokolovsko k podpoře, projdou závěrečným ověřením bez výrazných krácení
rozpočtů či jiných komplikací. Přeji všem nositelům projektů mnoho zdaru
při realizaci.

Tab. Přehled žádostí o podporu vybraných MAS Sokolovsko k podpoře z IROPu
Výzva č. 1 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury“
Město Nové Sedlo

Chodník a veřejné osvětlení podél silnice II/209 z Chranišova do Chodova

Město Krásno

Krásno – rekonstrukce chodníku

Město Loket

Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)

Město Horní Slavkov

Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Dlouhé – úsek č. p. 620 – 635

Město Horní Slavkov

Výstavba a rekonstrukce chodníků nám. Republiky – ul. Nové Město

Město Kraslice

Prodloužení chodníku pro pěší Wolkerova ulice, Kraslice – Etapa II.

Město Horní Slavkov

Výstavba a rekonstrukce chodníků nám. Republiky – ul. Ležnická

Město Rotava

Výstavba samostatného parkovacího systému ve městě Rotava

Město Březová

Oprava komunikace a ploch před byt. Domy č.p. 96, 97, 124, 125, 128, 129, 130

Výzva č. 2 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“
Město Rotava

Pořízení automobilu pro sociální služby Rotava

Město Sokolov

Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum

Výzva č. 3 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“
Rytířský řád Křižovníků s červenou
hvězdou

Restaurování vybraných částí mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Maří

Výzva č. 4 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání“
ABRI, s.r.o.

Vybavení pro sociální podnikání – Zahradní a krajinářské služby

Hartenberg s.r.o.

Hartenberg – investice do sociálního podniku

Petra Vaníková

Sociální podnikání SEDMÉ NEBE

Výzva č. 6 „MAS
MA Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“
MAS
Město Nové Sedlo

Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života

Základní škola Bukovany, okres
Sokolov

3D v Bukovanech

Město Březová

Investice do ZŠ Březová

Město Kynšperk nad Ohří

Rekonstrukce objektu ZŠ Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří

Město Habartov

Novostavba pavilonu MŠ Duhová Habartov

Výzva č. 7 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému“
Město Březová

Velkokapacitní cisterna pro JSDH Březová

Město Habartov

Rekonstrukce stanice HZS Habartov
Ing. Markéta Hendrichová
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Projekt „MAP ORP Karlovy Vary“ končí a co bude dál?

Když jsem do časopisu Leader MAS Sokolovsko poprvé psala o projektu zaměřeném na rozvoj vzdělávání na Karlovarsku
„MAP ORP Karlovy Vary“, nazvala jsem jej „výletem k sousedům“.
Projekt v listopadu 2017 končí a já věřím, že to nebyl jen „výlet“.
Realizací projektu jsme získali zkušenosti, navázali a vybudovali
další partnerství, mohli se vzájemně inspirovat a přispěli k rozvoji vzdělávání na území, kde působí čtyři místní akční skupiny
uprostřed krajského města Karlovy Vary.
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Karlovarsku“ je obsáhlým strategickým dokumentem, jehož plné znění naleznete na stránkách projektu:
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-kv/. V tomto článku
se pokusím ve stručnosti představit některé z naplánovaných aktivit uvedených v dokumentu. S MAS Sokolovsko na tvorbě místního akčního plánu
úzce spolupracovaly MAS Vladař a MAS Kraj živých vod, které působí především na jihu správního obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary.
Během realizace projektu jsme zjišťovali a analyzovali údaje do analytické
části dokumentu, sestavovali, plánovali a konzultovali návrhy budoucích aktivit, sepisovali dokument. Setkávali jsme se s řediteli škol, učiteli, pracovníky
neziskových organizací a dalšími a dalšími zajímavými lidmi. Plánovali a připravovali jsme vzdělávací aktivity, semináře a workshopy. Vyhledávali jsme
lektory, vzdělávací prostory, vytvářeli jsme pozvánky, psali zápisy a zprávy
pro poskytovatele dotace. Hledali náměty a inspiraci. Vysvětlovali jsme, proč
to vlastně všechno děláme a k čemu to je dobré.
Ve strategické části dokumentu jsme vymezili problémové oblasti a klíčové problémy, kterým je potřeba věnovat pozornost a je zde potenciál
pro další rozvoj. Na základě toho vzešly priority, které jsou dále rozpracovány v cíle a k jejich naplňování slouží konkrétní plány aktivit pro školní
rok 2017/2018 a další náměty do budoucna.

Č. priority
1
2
3

Název priority
Infrastruktura a vybavení
Kvalita a motivace
Inkluze = vzděláváme se spolu

Problémové oblasti, kterým je potřeba věnovat pozornost a rozvíjet je:
Dotace a ﬁnancování
Škola ve městě x na venkově
Pedagogičtí pracovníci a vedení škol
Obyvatelstvo

Tab. Pořadí oblastí v akčním plánu dle prioritizace námětů
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
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Oblast v akčním plánu
Vzdělávání k podnikání, kreativitě, iniciativě, samostatnosti
Putování Krajem živých vod
Podpora polytechnického vzdělávání na ZŠ
Spolupráce v oblasti společného vzdělávání
Sdílení zkušeností
Rozvoj kariérového poradenství
Databáze volnočasových aktivit

Setkání k akčnímu plánu v Karlových Varech
Máme hotový strategický dokument a co dál? Projekt „MAP ORP Karlovy Vary“ končí, ale MAPem to nekončí, možná to MAPem teprve začíná.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje vyhlášení výzvy
z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na návazné projekty,
tzv. MAP II a implementaci MAPu. Sestavené akční plány mají být vodítkem pro vzdělávací aktivity v těchto návazných projektech. Přáním
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je to, aby se základní a mateřské školy a další subjekty působící ve výchově a vzdělávání naučily
více společně strategicky plánovat, prohlubovat partnerství a sdílet zkušenosti. Kromě toho blízká budoucnost může přinést i omezení dotací
z tzv. evropských peněz. Je proto výzvou pro MAP II hledat cesty, v jaké
podobě pokračovat v rozvoji vzdělávání bez dotací.
Na závěr bych ráda připomněla krásnou vizi rozvoje vzdělávání na Karlovarsku „Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí“. Když tato vize
vznikala při komunitních projednáváních, prohlásil jeden z přítomných
starostů: „Vždyť nehledáme heslo na předvolební plakát. Vždyť to nemusí
být za každou cenu líbivé.“ Avšak vize je formulována pozitivně, nehledá
důvody, proč něco nejde. Pojďme se toho držet, pojďme tak uvažovat.
Jsem ráda, že se MAS Sokolovsko může aktivně podílet také na rozvoji
vzdělávání na Karlovarsku a snažit se přispět k tomu, aby se Karlovarsko
(a nejen Karlovarsko) stalo místem příležitostí.
Chtěla bych touto cestou poděkovat členům realizačního týmu projektu
„MAP ORP Karlovy Vary“, ředitelům, učitelům a zřizovatelům zapojených
škol a všem dalším zájemcům o problematiku výchovy a vzdělávání, kteří
se zúčastnili aktivit projektu či se podíleli na tvorbě dokumentu místního
plánu.
Ing. Markéta Hendrichová

Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablon pro MŠ a ZŠ

Ke dni 30. 6. 2017 byla ukončena možnost podávat žádosti do výzvy MŠMT na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon pro MŠ a ZŠ.
Cílem výzvy bylo umožnit školám osobnostně podpořit rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoci školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního
asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále umožnily realizaci tzv. extrakurikulární
aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování
žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).
V rámci své činnosti MAS Sokolovsko zajišťovalo podporu školám
v rámci tzv. animace, kdy poskytovalo poradenství a pomoc při zpracování žádosti, řešení nevyjasněných dotazů a následně s otázkami ohledně
dotačního managementu realizovaných projektů těm subjektům, které
o takovou pomoc projevily zájem.

využily možnost zaměstnat si chůvu pro dvouleté děti. Další využívanou
šablonou byla podpora pedagogů formou vzdělávání, sdílení zkušeností
nebo podpora logopedické prevence. Základní školy žádaly také na personální šablony školního psychologa, šablony na realizaci tzv. tandemové výuky nebo zřízení klubu zábavné logiky a deskových her či čtenářských dílen. Nejvíce uplatňovanou šablonou pro základní školy pak byla
možnost doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Celkově
žádaly mateřské školy na území MAS Sokolovsko v této výzvě o částku
8 648 235,00 Kč a školy základní o částku 17 892 543,00 Kč.
Mnohé šablony však bohužel vzhledem ke svému nevhodnému nastavení nebylo možné využít především v menších mateřských či základních školách. Připomínky a komentáře jsme za školy posbírali a předali
poskytovateli dotace, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Snad se tato skutečnost odrazí v podobě další, druhé výzvy projektů
zjednodušeného financování pro mateřské a základní školy, základní
umělecké školy a střediska volného času, která je avizovaná na únor
příštího roku.

Nutno říci, že mateřské a základní školy na území MAS Sokolovsko využily téměř stoprocentně možnost čerpat dotaci na tzv. šablony, a to
především na školní asistenty a speciální pedagogy, mateřské školy pak

Mgr. Zuzana Odvody

Projekt MAP ORP Kraslice

Název projektu: MAP ORP Kraslice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000045
V rámci projektu Místní akční plán ORP Kraslice se díky menšímu
území daří velmi efektivně komunitní plánování vzdělávacích aktivit
a potřeb, které jsou přenášeny do akčního plánování a aktivit spolupráce. Na jaře a v létě proběhly také některé vzdělávací aktivity a setkání s aktéry ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP (obec s rozšířenou působností). Další aktivity jsou plánovány na podzim. Unikátní je
zde mapování potřeb zdola, tedy směrem od škol a jejich skutečných
požadavků, které jsou reálné k naplnění. Je zpracovávám rozsáhlý dokument, jehož zásadní částí je Strategický rámec a Akční plán,
které budou podkladem pro návazný projekt implementace a MAP II.
Děkujeme tímto všem aktivním, kteří s námi téměř dva roky trpělivě pracovali v rámci pracovních skupin, Řídícího výboru, na mnoha setkáních,
workshopech, apod. Na závěr projektu je plánováno velké neformální setkání, na nějž budou všichni aktéři pozváni.
Emoční sebeobrana pro učitele, 22. 5. 2017
Pro pedagogy a další pracovníky ve vzdělávání dětí a žáků byl realizován
seminář zabývající se otázkou, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou
i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získali nástroje, jak bezpečně zpracová-
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vat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči a naučili se možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat
ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou
práci s vlastními emocemi pak získají možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost,
která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření.
Možnost zúčastnit se semináře využila především Základní škola Opletalova,
které patří za aktivní přístup a umožnění účastnit se osobního rozvoje svých
pracovníků velký dík.
Kurz první pomoc ve Světě záchranářů, 15. 5. 2017
Zajímavý, a především praktický kurz si pro kraslické učitelky mateřských
škol připravili ve Světě záchranářů. Účastníce zjistily základní informace
z oblasti první pomoci, naučily se reagovat v rizikových situacích a poskytnout první pomoc např. při krvácení, zlomenině, otravě, alergické
reakci, zástavě srdeční činnosti, u diabetiků, při popálení, atd. Možnost si
mnohé vyzkoušet je pro podobné typy vzdělávání zásadní.
Mgr. Zuzana Odvody

Projekt MAP ORP Sokolov se blíží do finále

Název projektu: MAP ORP Sokolov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000046
Místní akční plán ORP Sokolov se i ve své druhé půli věnoval podpoře
kvalitního vzdělávání na území ORP prostřednictvím zajímavých vzdělávacích aktivit pro pedagogy a další pracovníky ve vzdělávání a také
tvorbou akčního plánu na následující léta. Unikátní je zde mapování
potřeb zdola, tedy směrem od škol a jejich skutečných požadavků, které jsou reálné k naplnění. Jednou z nich je podpora nadaných dětí a dětí
se zájmem o vzdělávání. Toto téma je hlavní myšlenkou plánovaného
rozsáhlého projektu spolupráce, pro jehož realizaci je již vytvářen tým
odborníků z území. Je zpracovávám rozsáhlý dokument, jehož zásadní
částí je Strategický rámec, a právě Akční plán, které budou podkladem
pro návazný projekt implementace a MAP II.
Děkujeme tímto všem aktivním, kteří s námi téměř dva roky trpělivě pracovali v rámci pracovních skupin, Řídícího výboru, na mnoha setkáních,
workshopech, apod. Zároveň všechny srdečně zveme na závěrečné setkání
již v neformálním duchu, které se uskuteční dne 27. 11. 2017 od 14:30 hodin
v Kulturním domě Březová a následovat bude bowlingový turnaj.
Interaktivní seminář Dopravní výchovy pod vedením
PaedDr. Lenky Frajerové
V květnu měli učitelé možnost zúčastnit se ukázky interaktivní výuky dopravní výchovy na Základní škole v Lokti, která probíhala také formou
vrstevnického vzdělávání. Žáci základní školy byli proškoleni v dovednostech bezpečného chování se na ulici a na silnici a své získané poznatky pak předali dětem z mateřské školy v Lokti. Učitelé i děti byly nadšené
a ty starší si vyzkoušely také to, jak nelehký úkol je někoho něco naučit,
což také takto komentovaly.
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Emoční sebeobrana pro učitele,
13. 6. 2017
Další zajímavou akcí byl seminář o tom,
jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě.
Účastníci získali nástroje, jak bezpečně
zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí každodenní interakce
s kolegy, žáky, rodiči skrze vědomou
práci s vlastními emocemi. Průvodcem
zde byl Mgr. Lukáš Radostný (na fotce).
Stáž v Lesní školce se seminářem ,,Vzdělávání dětí v lesních školkách“
Stáž v lesní školce se setkala s velkým zájmem, pro který jsme akci museli naplánovat ještě jednou na podzim. Učitelky z běžných mateřských škol měly
možnost seznámit se s prostředím lesní školky, zúčastnit se ranního kruhu
s dětmi a vyzkoušet si samy některé aktivity. Následoval seminář o tom,
v čem spočívá výjimečnost vzdělávání dětí v lesních školkách, jak se zde
zaměřují na dětskou pozornost a o respektujícím přístupu k dětem.
Mgr. Zuzana Odvody

"Program rozvoje venkova, Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje a voda v krajině - Slavnosti vody"

Celostátní síť pro venkov (CSV) ve spolupráci s MAS Sokolovsko
o. p. s. společně organizovaly konferenci s názvem "Program rozvoje venkova, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
a voda v krajině - Slavnosti vody" dne 22. 6. 2017 na Statku Bernard v Královském Poříčí.
Program konference a témata byla velice zajímavá. Konferenci moderoval
Ing. Miroslav Makovička (předseda Krajského sdružení MAS Karlovarského
kraje). Na konferenci „Slavnosti vody“ se podařilo zajistit mnoho odborníků, kteří přítomným prezentovali témata týkající se vody. Níže uvádíme
jejich výčet:
Ing. Marian Čiernik (ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod, MZe Praha) – přednáška týkající se dotačních titulů
v gesci MZe na podporu hospodaření s vodou včetně vodních zdrojů a situace v Karlovarském kraji. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (Český
hydrometeorologický ústav, Praha) – přednáška na téma hydrometeorologické extrémy včetně rizik. Za svůj přednes sklidil velmi pozitivní odezvu. Potřeby a výhledové zdroje v Karlovarském kraji přednesla Ing. Edita Moudrá (Karlovarský kraj, odbor životního prostředí
a zemědělství). Ing. Petr Krása a Ing. Miloš Holub, Ph.D. (Regionální
pracoviště Správa CHKO Slavkovský les) zaměřili svou přednášku
na fenomén CHKO Slavkovský les a jeho význam pro bilanci vody
v krajině, informovali o podpoře drobných opatření z Programu rozvoje venkova a v neposlední řadě se zabývali realizovanými vodními
opatřeními na území Karlovarského kraje. Zástupci Povodí Ohře s. p.,
konkrétně Ing. Tomáš Pail (vedoucí oddělení nádrží a manipulačních
řádů) prezentoval téma týkající se správy vodních toků a povodí včet-

ně příkladů z praxe. RNDr. Ivo Přikryl (ENKI, o. p. s., obnova krajiny
narušené těžbou, České Budějovice) dorazil na konferenci a přítomné ohromil prezentací zaměřenou na vodní rekultivace a revitalizace
území po těžbě uhlí.
V závěru konference Ing. Miroslav Makovička účastníky informoval o stavu implementace strategie v programovém období 2014-2020 SCLLD
MAS Sokolovsko o. p. s. Ve školící místnosti Statku Bernard byla umístněna "výstava" zaměřená na představení Celostátní sítě pro venkov
(děkujeme za zapůjčení), dále roll-up informující o Strategii komunitně
vedeného rozvoje místního rozvoje a posílení kapacit CLLD na období
2015-2017. Poslední roll-up shrnoval projekty Leader Sokolovsko 2007,
Leader ČR 2007 a Strategický plán Leader MAS Sokolovsko.
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Účastníky konference tvořili především zástupci měst a obcí Karlovarského kraje, zástupci Krajského úřadu a magistrátu města Karlovy Vary,
místní firmy a fyzické osoby zajímající se o témata zaměřená na vodu
a v neposlední řadě široká veřejnost. I přes krásné letní venkovní teploty
účastníci dorazili na konferenci v hojném počtu a velmi živě diskutovali
s jednotlivými přednášejícími. Díky tomuto zájmu se nedal kočírovat časový harmonogram konference, který se na konec protáhl o dvě hodiny.
Na základě zpětné vazby od přednášejících i samotných účastníků lze
průběh konference zhodnotit jako velmi zdařilý a přínosný. Děkujeme
přítomným za jejich účast a samozřejmě děkujeme přednášejícím za jejich odborné, zajímavé a procítěné přednášky.
Stanislava Slunčíková

Průmyslové podniky na Sokolovsku nejsou pouhé „montovny“

MAS Sokolovsko je přidruženým partnerem projektu InduCult2.0,
který realizuje Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., jehož je MAS jedním ze 3 zakladatelů. Jedná se o mezinárodní projekt spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci programu Central Europe. Hlavním partnerem projektu je
Landkreis Zwickau.
Jako přidružený partner máme možnost sledovat vývoj projektu a spolupodílet se na některých jeho aktivitách, které se týkají území MAS Sokolovsko. V současné době v rámci projektu vznikají studie a koncepty zaměřené
na rozvoj průmyslové kultury z nejrůznějších pohledů. Zaujala mne například studie „Kreativita se dostává do podniků“, která se zabývá využíváním
kreativních a inovativních postupů v průmyslových podnicích v Karlovarském a částečně i Ústeckém kraji. Tvůrci studie podrobněji analyzovali 15
průmyslových podniků, z toho 11 přímo z území MAS Sokolovsko. Konkrétně se jednalo o podniky: ept connector v Habartově a Svatavě, Synthomer
v Sokolově, Lias Vintířov, Amati – Denak v Kraslicích, Flabeg Czech v Oloví,
Rotas strojírny v Rotavě a chodovské podniky: SKF Lubrication Systém CZ,
Cetto Bohemia, KH Czechia, Kovoobrábění-Svoboda a CHODOS CHODOV.
Někdo se může domnívat, že průmyslové podniky a zvlášť ty nově vzniklé nejsou ničím zajímavé, protože jsou to pouhé „montovny“. Autoři studie
ukazují na konkrétních příkladech, že tomu tak není. Přestože se podniky
liší svou historií a typologií vlastnických vztahů, v podstatě všechny studované podniky více čí méně využívají kreativní a inovativní postupy. Jedná
se o vlastní patenty, technologické a výrobkové inovace. Důležité je také
budování povědomí o podniku nejen u zákazníků, ale i u obyvatel regionu,
protože v dnešní době nízké nezaměstnanosti podniky potřebují schopné
a motivované pracovníky. Mnoho ze studovaných podniků také čerpalo dotace či využívá daňové odpočty na pořízení nových strojů, technologií nebo
vlastního výzkumu a vývoje.

Amati - Denak v Kraslicích
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Chodos v Chodově

Ve studii je uvedeno několik příkladů technologických inovací. Společnost ept
connector se může pochlubit vlastním vývojem, stavbou a následným provozem nového stroje na výrobu elektrokonektorů. Obdobně ve společnosti Flabeg Czech sami vyvinuli systém na on-line sledování výroby na robotizované
lince, aniž by museli koupit drahou komerční technologii. Menší chodovská
firma Kovoobrábění-Svoboda využívá moderní technologie pro obrábění, například elektroerozivní obrábění.
Zajímavé jsou příklady ze společností Lias Vintířov a Amati – Denak.
V obou případech se jedná o spolupráci průmyslového podniku s designéry. V případě společnosti Lias byl řešen vzhled produktů a pomocí
workshopů s kreativci společnost hledá nová řešení. U Amati – Denak
došlo díky nápadu designéra ke zhodnocení kazových polotovarů v jiný
designově zajímavý výrobek.
V případě společnosti SKF Lubrication Systems CZ vedení české pobočky
dostalo od manažerů švédského koncernu volnou ruku při návrhu nové
budovy. Úkolem bylo, že budova musí dosáhnout LEED certifikátu kvality.
V Chodově byla vytvořena inovativní budova, která dosáhla na ocenění nejvyšší kvality. Budova je šetrná k životnímu prostředí, přičemž mezi nejdůležitější sledované aspekty patří úspora energie, efektivní využití zdrojů vody,
snížení emisí oxidu uhličitého a zlepšení kvality pracovního prostředí pro
pracovníky uvnitř budovy.
Velmi inspirativní je příklad společnosti Logit ze sousedního Ústeckého kraje. Ačkoliv se jedná o továrnu, která jakožto součást nadnárodní korporace
vznikla v Podbořanech na zelené louce bez předchozí tradice, věnuje se již
několik let systematické podpoře regionálních aktivit prostřednictvím „Fondu Logit“. Dvakrát ročně je vyhlašována výzva pro lokální neziskové, zájmové
a vzdělávací organizace na Podbořansku. V jednom kole je rozděleno 110 tis.
Kč od společnosti Logit, přičemž limit na jednu žádost je 20 tis. Kč.

ept connector v Habartově

Flabeg Czech v Oloví

SKF Lubrication Systém CZ

Rotas strojírny v Rotavě

WiTTE Automotive v Nejdku

KH Czechia

Thun

KH Czechia

Lias Vintířov

Logit

kraji společnost WITTE Nejdek. Zde umožňují studentům posledních ročníků vysokých škol pomocí zaměstnání na částečné úvazky skloubit studium
a získání praxe.

Moser

Synthomer v Sokolově

Avšak i tradiční podniky nezůstávají pozadu. Moderní trend provázání výroby
a návštěvnického centra je k vidění v novorolské porcelánce společnosti Thun
1794. Podpoře studentů uměleckoprůmyslových oborů se prostřednictvím
„Ceny Ludwiga Mosera“ věnuje karlovarská společnost Moser. Pro Nejdek je
nyní již tradičním podnikem druhý největší zaměstnavatel v Karlovarském

Průmyslové podniky nejsou pouhé montovny, životnímu prostředí nebezpečné provozy, nebo něco ošklivého a nepatřičného. Jsou přirozenou součástí a tradicí našeho regionu. Využívají přírodní bohatství, zaměstnávají mnoho
místních lidí, produkují výrobky denní potřeby nebo meziprodukty do výroby
věcí, se kterými se denně setkáváme. Využívají moderní technologie, spolupracují s kreativci a designéry a podporují regionální aktivity. Měli bychom si
být vědomi toho, že Karlovarský kraj je velmi různorodý. Můj názor je, že není
vhodné zviditelňovat jen lázeňství a cestovní ruch a přitom zapomínat, že se
zde nachází tradiční i moderní průmysl.
Ing. Markéta Hendrichová

Nově certifikované produkty regionální značky „Original product
of Sokolovsko” a vítěz soutěže Tradiční výrobek roku 2017
Na Sokolovsku dvě aktivity marketingově podporují regionální podniky. Jedná se o certifikace značky „Original product of Sokolovsko“ a soutěž Tradiční výrobek roku. Letos proběhl již
4. ročník certifikací značky „Original product of Sokolovsko“. Od června jsou nově certifikovanými produkty: Loubkový stromeček a Žerlice – žertovná lžíce, Vozembouchy a Vintířovské svatební koláčky.
Značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou návaznost na dané území. I na území Sokolovska žije řada zručných řemeslníků a nápaditých producentů. Certifikovaný produkt je
označen logem značky.

Celkem je certifikováno 11 regionálních výrobků ze Sokolovska.
Rok
2014

Výrobek
Ručně vyrobené parafínové vonné svíce a svíce z palmového vosku

Výrobce
Pavlína Klemerová – PK VONNÉ SVÍCE

Místo
Statek Bernard

2014

Selská truhla chebského stylu

Správa pamětihodností, s.r.o.

Statek Bernard

2014
2015
2015
2016

Med
LOKETSKÉ PERNÍČKY
Kolekce ovocných čajů bez ibišku – KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ
Rychnovský oříšek
Zuzčin ovocný pečený čaj „Rebarboráček“, „Lesní políbení“, „Lesní
zahrádka“, „Štrůdl“ a „Jahůdka“ z místního ovoce
PIVO Světlé výčepní 10°, Světlý ležák 12°, Tmavý speciál 14°
Loubkový stromeček, Žerlice – žertovná lžíce
Vozembouchy
Vintířovské svatební koláčky

Rudolf Šnábl
Jitka Hlavsová
Šimůnková & Křepela s.f.o.
Jiří Halaj

Staré Sedlo
Loket
Krásno
Dolní Rychnov

Ing. Zuzana Stulíková

Sokolov

PIVOVAR KRUŠNOHOR s. r. o.
Daniel Krejčí – řezbářství Akácie
Kalouda a synové, spol. s r.o.
SOKOREST, s.r.o.

Kraslice
Libavské Údolí
Rotava
Sokolov

2016
2016
2017
2017
2017
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Soutěž Tradiční výrobek roku.
Cílem soutěže Tradiční výrobek roku je získat přehled o zajímavých produktech na území Sokolovska a propagovat je. Do soutěže se může
přihlásit nebo být nominován každý, kdo vyrábí něco zajímavého – podmínkou není, že musí podnikat. Letos proběhl již třetí ročník,
do kterého se přihlásilo nebo bylo nominováno 5 zajímavých výrobků. Hlasování probíhalo na internetu během května.
Vítězem soutěže Tradiční výrobek roku 2017 se staly Vozembouchy, které vyrábí firma Kalouda a synové spol. s r.o. z Rotavy, když pro
ně hlasovalo 850 lidí (tj. 55 %). Na 2. místě se umístil výrobek Ručně dekorované sklo a šperky z polymerové hmoty paní Adély Vášové
z Habartova. Na 3. místě se umístil Betlém z jednoho kusu dřeva, který vyrobil Daniel Krejčí – řezbářství Akácie z Libavského Údolí.

Vítězové soutěže Tradiční výrobek roku:
Rok
2015
2016
2017

Výrobek
Ovocný čaj bez ibišku – Krásenské čajování/Andělské s kardamomem
Masážní tělové svíce
Vozembouchy

Výrobce
Šimůnková & Křepela s.f.o.
Pavlína Klemerová – PK VONNÉ SVÍCE
Kalouda a synové spol. s r.o.

Město
Krásno
Královské Poříčí
Rotava

http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ. Veškeré informace naleznete na internetu www.sokolov-vychod.cz.
Další výzva pro nové žadatele o značku se očekává na jaře příštího roku. Jedním z bodovacích kritérií je tradice výroby, v rámci které je možné prokázat i u začínajícího výrobce návaznost na tradiční výrobu na tomto území. Na své využití tak čekají v historii úspěšné řemeslné výroby např. paličkování krajek, výroba dřevěných
hraček, umělecké truhlářství nebo perleťářství.
Kontakt: Dagmar Hůrková, koordinátorka regionální značky a soutěže, tel.: 352 723 185, hurkova@sokolov-vychod.cz

• Oceněné produkty v r. 2017, foto: Bc. Dagmar Hůrková

Ocenění producenti: zleva paní Bašková (předávající), páni Kaloudové, p. Krejčí, p. Bureš (SOKOREST, s.r.o.), foto: Bc. Dagmar Hůrková
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Životní cyklus 1. výzvy PRV MAS Sokolovsko
a příprava její nástupkyně - 2. výzvy PRV

V minulém čísle jsme se rozloučili s informací o úspěšném vyhlášení 1. výzvy PRV MAS Sokolovsko, uskutečněném semináři pro
žadatele, příjmu žádostí a jejich následné administrativní kontrole ze strany MAS.

v termínu a stejně tak je v termínu podali na RO SZIF. Žádosti, pro které
nebylo nutné uskutečnění výběrových řízení, byly během letních dní
zkontrolovány ze strany RO SZIF a během září obdrželi žadatelé drobné
připomínky, které obratem vypořádali.

Tyto kroky znamenaly teprve nepatrnou část z celkového životního
cyklu 1. výzvy. Během následujícího období došlo dne 4. 5. 2017 k zasedání Výběrové komise MAS Sokolovsko, která provedla věcné hodnocení žádostí, na jehož základě stanovila tzv. long list projektů. Tento
long list byl následně předložen Programovému výboru, který se sešel
dne 9. 5. 2017 a po důkladném zvážení, doporučil všechny projekty
k obdržení dotace.

A co nás čeká dál? U projektů, které vyžadovaly uskutečnění výběrového
řízení, v následujících měsících provede RO SZIF administrativní kontrolu, v případě připomínek budou žadatelé vyzváni k jejich odstranění
a po konečné kontrole žádostí ze strany RO SZIF, se snad již přiblížíme
s žadateli do cílové rovinky a budou vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Z důvodu velkého množství administrativních kroků,
jak ze strany MAS, ale také ze strany SZIF, mnohdy životní cyklus 1. výzvy
PRV připomíná onen pověstný běh na dlouhou trať. Přesto dle zkušeností s jinými operačními programy, lze říci, že ta trať PRV není zdaleka
tou nejdelší.

Začátek prázdnin však nebyl pro žadatele začátkem dovolených, bylo
nutno podat jejich žádosti prostřednictvím Portálu farmáře na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen RO SZIF).
Vzhledem k existenci dvou svátků v pracovních dnech a k 14dennímu
intervalu, ve kterém byl Portál farmáře otevřen, byli nuceni někteří žadatelé mírně upravit své začátky či konce dovolených, aby stihli žádosti
zavčasu podat. Kdo by si myslel, že klidná doba prázdnin a doba dovolených se bude týkat také žadatelů v rámci 1. výzvy PRV, ten by se
hluboce mýlil. Alespoň částečně. Žadatelům, pro jejichž projekty bylo
nutné uskutečnění výběrového řízení, začala běžet neúprosná doba pro
uskutečnění a zrealizování výběrového řízení, jehož výsledek včetně aktualizovaného formuláře žádosti bylo nutno během září podat ke kontrole na MAS. Všichni se tohoto úkolu, trochu kazícího letní atmosféru, zhostili s grácií a potřebné dokumenty doložili na MAS ke kontrole

Po nových zkušenostech s 1. výzvou PRV MAS Sokolovsko v rámci nového programového období se nenecháváme odradit a směle se vrháme
v tuto chvíli do přípravy 2. výzvy PRV. Tu bychom rádi, pokud to bude ze
strany nadřízených orgánů umožněno, vyhlásili v únoru 2018.
První výzvou se nám podařilo úspěšně zahájit čerpání dotací v rámci
PRV přes MAS a mezi žadateli se daří o výzvách MAS rozšiřovat stále
větší povědomí. A já pevně věřím, že podaných projektů v následujících
výzvách PRV bude přibývat a podaří se nám úspěšně podpořit rozvoj
našeho regionu.

V rámci 2. výzvy jsou plánovány k vyhlášení následující fiche:
Zbývající alokace
z roku 2017

Plánovaná alokace
pro rok 2018

Celková alokace pro rok 2018

F1 – Předávání znalostí a informační akce

250.000,-

0,-

250.000,-

F2 – Investice do zemědělských podniků

6.710.600,-

0,-

6.710.600,-

F3 – Lesnická infrastruktura

3.000.000,-

1.000.000,-

4.000.000,-

F4 – Zemědělská infrastruktura

4.000.000,-

1.000.000,-

5.000.000,-

F5 – Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

3.037.348,-

2.000.000,-

5.037.348,-

F6 – Neproduktivní investice v lesích

3.000.000,-

2.500.000,-

5.500.000,-

0,-

1.000.000,-

6.500.000,-

27.497.948,-

Fiche

1.000.000,F7 – Horizontální a vertikální spolupráce
mezi účastníky krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů

Alokace celkem

(nebylo vyhlášeno
z důvodu pozdějšího
schválení článku Evropskou komisí)
20.997.948,-

Poznámka: Rozsah výzvy, případně alokace, se může ještě upravit na základě konzultace s Ministerstvem zemědělství před vyhlášením 2. výzvy PRV.
Mgr. Michaela Polláková
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Zpráva z akce „Transfer zkušeností z LAG Masfeld-Südharz
do MAS Karlovarského kraje“
Na přelomu května a června 2017 uspořádala naše MAS Sokolovsko o.p.s. za podpory Celostátní sítě pro venkov (CSV) exkurzi
k partnerské MAS LAG Südharz-Mansfeld ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.
Celá exkurze probíhala v příjemné a přátelské atmosféře, a to od jejího
samého začátku až do konce. Vyjeli jsme ráno 31.5.2017 v 8.00 hodin
ze Sokolova. Čekala nás tříhodinová cesta, proto si manažerky MAS připravily pro účastníky exkurze doprovodný program, který byl obohacen
o zábavně-vzdělávací prvky.
Před polednem jsme dorazili na rybí farmu „Fischerhof am Kernersee“. Velká část rybí farmy byla obnovena v rámci LEADER a PRV projektů. Zároveň se majitelé farmy snaží o její udržitelné fungování, které je
založené na nabídce čerstvých lokálních produktů a širokém portfoliu
služeb – od prodeje čerstvých ryb přímo z jezera, přes nabídku různých
rybích produktů až po víkendové večery u grilu. Sami jsme při obědě
měli možnost ochutnat místní rybí speciality a poté, co jsme se posilnili,
byl manažerem MAS LAG Südharz-Mansfeld účastníkům exkurze představen Koncept rozvoje tamní MASky do roku 2020 a systém fungování
MAS v Německu.

Seeberg

Fischerhof am Kernersee
Dále exkurze pokračovala do městečka Seeberg, které je opět dobrým
příkladem úspěšné realizace projektů z programu LEADER v různých
oblastech. Účastníci exkurze si prohlédli místní komunitní multifunkční
centrum, které vzniklo přestavbou bývalé prodejny potravin, dále místní mateřskou školu, zrekonstruovanou oranžerii a odpočinkové terasy
na jezeře Süßer See.
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Po ubytování v Lutherově městě Eisleben následoval další bod programu - Statek mansfeldských řemesel v obci Benndorf. Jeho obnova
z původně velmi zchátralého stavu do dnešní podoby trvala několik let,
a i zde bylo realizováno několik projektů LEADER. První den exkurze byl
zakončen společnou večeří účastníků se zástupci LAG Südharz-Mansfeld, kde probíhala čilá diskuze a výměna zkušeností. Padlo zde i několik
nápadů na realizaci zajímavých projektů z Programu rozvoje venkova, vč.
projektů spolupráce.
Druhý den exkurze pokračovala prohlídkou hornického návštěvnického centra ve Wettelrode, které je spolu s místním prohlídkovým
okruhem šachty největším LEADER projektem LAG Südharz-Mansfeld.
Fischerhof am Kernersee

Statek mansfeldských řemesel v obci Benndorf

Museum na statku mansfeldských řemesel v obci Benndorf

Statek mansfeldských řemesel v obci Benndorf - diskuze

Rosarium
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Účastníci měli možnost sfárat do šachty, vidět vývoj hornictví od jeho počátku až do současnosti a někteří si mohli vyzkoušet tuto těžkou práci na vlastní kůži. Jako bonus na závěr jsme
navštívili i nedaleké Rosarium v Sangerhausenu, kde jsme mohli na rozloze 13,5 ha obdivovat
celkem 8.600 druhů růží. Připojujeme také několik fotografií (pro účastníky k osvěžení milých
vzpomínek a pro ostatní jako impuls pro zapojení se do případné další akce).
Děkujeme CSV za možnost realizace exkurze a odborný doprovod Bc. Tomáše Sazečka. Team
MAS Sokolovsko děkuje také všem účastníkům, kteří svým pozitivním a přátelským přístupem
napomohli zdárnému a obohacujícímu průběhu exkurze.
Ing. Eva Slámova

Další číslo časopisu
Sokolovsko

20117

V těchto dnech se dostává mezi naše čtenáře, 2. letošní
číslo časopisu obyvatel a přátel Sokolovska.
Obsah:
● Křížová cesta z kostela svatého Vavřince v Chodově
● „Bratřie z Falknova“
● Úmrtí arcibiskupa Schönborna v Sokolově roku 1899
● Právovárečná měšťanstvo královského města Loket v roce 1872
● Hradecká a zdejší české vyučování
● Neznámí hrdinové československé zahraniční armády
ze Sokolovska – III. část
● Běhají tady velká zvířata
● Meinel & Herold, Markhausen (Čechy)
● Rytíř Wotawa
● Tzv. „protistátní“ skupina Michala Kičery
● Chlum Svaté Maří a obětiny
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