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1. Charakteristika společnosti 

Název společnosti:                                        MAS Sokolovsko o.p.s.  
Právní forma:                                                obecně prospěšná společnost  
Identifikační číslo:                                         279 62 008  
Sídlo:                                                              náměstí Míru 230, 356 01 Březová  
Statutární zástupce:                                      Ing. Ivana Jágriková – ředitelka  
Předseda správní rady:    Miroslav Bouda – předseda správní rady  

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou podpisem dne 26. 1. 2009, která byla 
zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni, do 
oddílu O, vložky 103.  

Území MAS Sokolovsko o.p.s. se v období roku 2017 nezměnilo, zasahuje do 34 obcí okresu 
Sokolov a 3 obcí okresu Karlovy Vary – viz násl. tabulka. 

Tab. 1: Seznam obcí tvořících území MAS Sokolovsko k 31.12.2017 

Poř. 
č. 

Obec 
Poř. 

č. 
Obec 

Poř. 
č. 

Obec 
Poř. 

č. 
Obec 

1. Březová 12. Staré Sedlo 23. Šindelová  34. 
Kynšperk nad 
Ohří 

2. Dolní Rychnov 13. Šabina 24. Bukovany 35. Libavské Údolí 

3. Hory 14. Vintířov 25. Dasnice 36. Rovná 

4. Chodov 15. Bublava 26. 
Chlum Sv. 
Maří  

37. Nová Ves 

5. Jenišov 16. Dolní Nivy 27. Josefov 

6. Mírová 17. Jindřichovice 28. Krajková  

7. 
Královské 
Poříčí  

18. Kraslice 29. Svatava 

8. Loket 19. Oloví 30. Habartov 

9. Lomnice 20. Přebuz 31. Kaceřov 

10. Nové Sedlo  21. Rotava 32. Horní Slavkov 

11. Sokolov  22. Stříbrná  33. Krásno 

 

2. Orgány o.p.s. v r. 2017 

2.1 Valná hromada zakladatelů  

V roce 2017 došlo bohužel k úmrtí jednoho ze zakladatelů, počet zakladatelů tak klesl na 7.  

Tab. 2: Zakladatelé MAS v r. 2017 

Přehled zakladatelů MAS v r. 2017 

Mikroregion Sokolov – východ 
Svazek měst a obcí Kraslicka 
Město Horní Slavkov 
Město Kynšperk nad Ohří 
AGRI & KOMBINÁT Dolní Žandov s.r.o. 
Jan Danko 
Horský statek Abertamy s.r.o. 
František Fara 
 

Valná hromada se sešla 15. 6. 2017. Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS.  
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2.2  Dozorčí rada 

Dne 15.6.2017 bylo ze strany Valné hromady zakladatelů prodlouženo funkční období R. 
Bolvariho a J. Janury na další 3 roky, tj. do r. 2020.  

V roce 2017 bohužel došlo k úmrtí jednoho ze členů tohoto orgánu. Za zemřelou Elišku 
Tegerovou byl zvolen Valnou hromadou zakladatelů dne 11.1.2018 nový člen dozorčí rady – 
Bc. Pehanič.  

V průběhu roku 2017 pracovala Dozorčí rada ve složení:  

Předseda: 
René Bolvari 
Členové: 
Josef Janura 
Eliška Tegerová 

Tab. 3: Funkční období členů Dozorčí rady 

Funkční období 2018-2020 Funkční období 2015-2018 

R. Bolvari 
J. Janura 

E. Tegerová 

 

Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 15. června 2017. Zápis z jednání je ke stažení na 
webových stránkách MAS.  
 
 

2.3  Správní rada  

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádné změně ve složení správní rady, tj.:  

Předseda:  
Miroslav Bouda 
Místopředseda: 
Jan Jaša 
Členové: 
Mgr. Bohumír Zajíček 
Ing. Petr Beránek 
Dana Janurová 
Anna Klímová 
 
V r. 2017 skončilo 3leté funkční období panu Zajíčkovi a panu Beránkovi. Oba byli rozhodnutím 
Valné hromady zakladatelů dne 15.6.2017 opakovaně zvoleni do správní rady.  

Tab. 4: Funkční období členů Správní rady 

Funkční období 2018-2020 Funkční období 2017-2019 Funkční období 2016-2018 

Mgr. B. Zajíček 
Ing. P. Beránek 

J. Jaša 
D. Janurová 

M. Bouda 
A. Klímová 

 

Správní rada zasedala v roce 2017 celkem 3x, a to ve dnech: 9. května, 15. června, 30. 
listopadu. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
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3. Personální zajištění o.p.s. v r. 2017 

Personální obsazení organizace dlouhodobě tvoří: 
✓ Hlavní manažer SCLLD - Ing. Ivana Jágriková. 

✓ Projektová manažerka - Ing. Markéta Hendrichová. 

✓ Projektová manažerka - Mgr. Zuzana Odvody. 

✓ Projektová manažerka - Mgr. Michaela Polláková  

✓ Manažer území MAS - Ing. Eva Slámová.  

✓ Administrativní pracovník - Stanislava Slunčíková (do 8/2017), následně Mgr. Anna 
Maria Schröcková (do 12/2017). 

 
V průběhu roku byly uzavírány desítky částečných pracovních úvazků, krátkodobé Dohody o 
pracovní činnosti a Dohody o provedení práce dle potřeb jednotlivých realizovaných projektů.  
 
Podrobné kontakty na pracovníky MAS jsou k dispozici na nových webových stránkách 
organizace http://mas-sokolovsko.eu.  
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4. Přehled projektů podaných/realizovaných/ukončených v roce 
2017   

4.1 Místní akční plán ORP Kraslice (KRA MAP) 

 
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000045 
Období realizace: 1. 4. 2016 – 30. 11. 2017 
Max. výše fin. podpory: 2.663.780,00 Kč, z toho vyčerpáno 2.611.406,00 Kč (100 % dotace) 
Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“.  

 
 
Během roku 2017 byl realizován a úspěšně ukončen projekt Místní akční plán ORP Kraslice 
(dále jen MAP). Do projektu bylo zapojeno 100 % mateřských a základních škol vyskytujících se 
na území ORP Kraslice a další aktéři zabývající se vzděláváním dětí a žáků.   

Jednalo se o strategický plánovací projekt, jehož cílem bylo naplánovat žádoucí aktivity pro 
zajištění kvalitnějšího vzdělávání na školách a umožnění rozvoje potenciálu každého žáka. To 
mělo probíhat prostřednictvím navázání partnerství a rozvoje a udržení dlouhodobé a 
efektivní komunikace aktérů působících ve vzdělávání na území ORP.  

Projekt byl naplňován prostřednictvím 4 klíčových aktivit: Akční plánování, Evaluace, Řízení 
MAP, Řízení projektu. První klíčová aktivita sestávala z podaktivit Rozvoj partnerství, Dohoda o 
prioritách, Akční plánování, Budování znalostních kapacit. V roce 2017 proběhla 2 setkání 
Řídícího výboru, jediné schvalovací platformy MAPu, na jehož posledním jednání došlo ke 
schválení kompletního dokumentu Místní akční plán ve vzdělávání pro ORP Kraslice. Součástí 
tohoto dokumentu je také dva roky tvořený a aktualizovaný Strategický rámec a akční plán 
aktivit na rok 2018/2019. 

V rámci Akčního plánování proběhla setkání pracovních skupin pro předškolní a pro základní 
vzdělávání, kde byly projednávány potřeby v území s návrhy na jejich naplnění. Zároveň byla 
identifikována témata na aktivity spolupráce a návrhy dalších aktivit vedoucích k uspokojení 
potřeb v území. 

V rámci budování znalostních kapacit byli identifikováni tzv. pedagogičtí lídři, proběhly kurzy 
Strategického plánování, Leadership, Kariérové poradenství, Augmentativní a alternativní 
komunikace, Emoční sebeobrana pro učitele, Hodnotový učitel, První pomoc pro učitele, 
seminář ČŠI.  

Projekt byl zakončen společným závěrečným setkáním pracovních skupin a aktérů působících 
ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice. 

K 30.11.2017 byl projekt úspěšně ukončen. 

(Autor: Mgr. Zuzana Odvody) 
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4.2 Místní akční plán ORP Sokolov (SO MAP) 

 
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000046 
Období realizace: 1. 4. 2016 - 30. 11. 2017 
Max. výše fin. podpory: 2.962.260,00 Kč, z toho vyčerpáno 2.854.735,80 (100 % dotace) 
Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
Projekt „Místní akční plán ORP Sokolov“ byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Fyzická realizace projektu začala 1. 4. 2016 a byla ukončena  k 30. 11. 2017. 
Hlavním cílem projektu Místní akční plán ORP Sokolov bylo zlepšit kvalitu vzdělávání 
v mateřských a základních školách prostřednictvím nastavení trvalé a fungující spolupráce 
mezi všemi relevantními aktéry v území ORP Sokolov a jejich vzájemném sdílení dobré praxe, 
vzdělávacích aktivit a nastavením žádoucích aktivit spolupráce, to vše pro řešení 
identifikovaných specifických potřeb v území. Očekávaným výstupem projektu  byla pak tzv. 
dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a 
také soubor navržených aktivit, které budou prostředkem k naplnění nastavených cílů. 
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V rámci ORP Sokolov  bylo do projektu zapojeno 53 škol a další aktéři neformálního a 
zájmového vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Spolupráce v rámci projektu tak byla navázána se 
zřizovateli, řediteli škol, učiteli, pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání, vychovateli 
školních družin, rodiči a dalšími aktéry. 

V rámci naplňování cíle Místního akčního plánu proběhlo v roce 2017 velké množství aktivit, 
které přispívaly k navázání spolupráce a zlepšení komunikace mezi zapojenými aktéry a také 
k tzv. budování znalostních kapacit Proběhlo jednání Řídícího výboru, schvalovacího a 
rozhodovacího orgánu MAP,  kde byl schválen výsledný dokument Místní akční plán 
vzdělávání pro ORP Sokolov, jehož součástí je Stattehický rámec se seznamem investičních 
priorit nebo např. akční plán aktivit spokupráce na rok 2018/2019. Vzdělanostní kapacity byly 
pdopořeny např. kurzy Strategického řízení, Leadershipu, Kariérového poradenství, kurz NTC 
learning, stáž v lesní školce, zážitkový kurz Dopravní výchovy, kurz Emoční sebeobrany pro 
učitele, kurz Systematický úvod do nadání, stáž ve třídě dětí s autismem a kombinovaným 
postižením, seminář České školní inspekce, kurz Rozvoj nadaného žáka, kurz Práce 
s problematickým třídním kolektivem, kurz Hodnotový učitel, kurz První pomoci pro učitele. 

V říjnu roku 2017 byl  Řídícím výborem schválen finální dokument Místního akčního plánu ORP 
Sokolov. Následně probíhalo jeho shcválení všemi zřizovateli zapojených škol. 

Na konci projektu proběhlo slavostní závěrečné setkání všech aktérů zapojených do projektu. 

I přes prvotní nedůvěru vůči projektu se podařilo v území navázat spolupráci se značným 
počtem aktérů. Byli identifikováni tzv. pedagogičtí lídři, kteří vynikají ve své práci a jsou 
ochotni své zkušenosti předat dále. V nemalé míře se podařilo najít aktéry, kteří se chtějí 
pokusit o pozitivní změnu ve své práci, kterou dělají s nadšením a naplňují tak své poslání. 
Věříme, že spolupráce se bude v následujícím období úspěšně rozvíjet a prohlubovat. 

(Autor: Mgr. Michaela Polláková) 
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4.3 MAP ORP Karlovy Vary (KV MAP) 

 
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079 
Období realizace: 1. 4. 2016 - 30. 11. 2017 
Max. výše fin. podpory: 3.495.436,00 Kč, z toho vyčerpáno 3.371.232,20 Kč (100 % dotace) 
Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
Na přelomu roku 2017 a 2018 jsme se ocitli na konci a zároveň na počátku. Projekt „MAP ORP 
Karlovy Vary“ byl k datu 30.11.2017 ukončen a před námi bylo podání žádosti o podporu a 
rozjezd návazného projektu „MAP Karlovarsko II“ do výzvy OP VVV. 

Vstup naší místní akční skupiny do plánovacích a vzdělávacích činností na území Karlovarska 
byl odvážným krokem. Příběh projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ byl o: 

➢ spolupráci, 
➢ hledání, 
➢ nadšení, 
➢ učení se, 
➢ plánování. 

 

Po organizační stránce jsme úzce spolupracovali s MAS Vladař a MAS Kraj živých vod, dále 
také s MAS Krušné hory a pro nás novým partnerem v podobě Statutárního města Karlovy 
Vary. Místní akční plány jsou o spolupráci a sdílení zkušeností. Navazovali jsme tedy kontakty 
se starosty, řediteli, učiteli a dalšími zájemci o téma výchovy a vzdělávání na Karlovarsku. 
Seznámili jsme se spoustou zajímavých lidí a prostřednictvím projektu jim pomáhali ke sdílení 
zkušeností a přenosu dobré praxe. Hledali jsme tedy cesty k tomu, jak to udělat co nejlépe a 
nejefektivněji. Přes počáteční nedůvěru ze strany třeba některých ředitelů škol jsme ukázali, 
že komunitně vedené akční plánování má smysl i ve školství. Důležité bylo, že realizační tým 
projektu neopouštělo nadšení a společný tah na branku. Zároveň pro nás bylo velkou 
odměnou přečíst si nebo vyslechnout pozitivní zpětnou vazbu od účastníků projektových 
aktivit. Učili jsme se při tom všichni. Naučili jsme se například řídit projekt složený převážně 
z externistů a vyžadující spolupráci více subjektů. Ředitelé, učitelé a další zájemci o výchovu a 
vzdělávání si díky aktivitám projektu odnesli nové poznatky, které využijí ve své praxi ve 
školách. Vzdělávací workshopy byly zaměřeny třeba na spolupráci pedagoga a asistenta 
pedagoga, finanční gramotnost, waldorfskou pedagogiku, administrativu spojenou 
s podpůrnými opatřeními, investiční možnosti pro školy z IROPu, výtvarné techniky, práci 
s žáky se specifickými poruchami učení, současnou českou literaturu pro děti a mládež, atd. 

Během plánování jsme společně připravili návrhy témat dlouhodobějších opakujících se aktivit 
k rozvoji kvality vzdělávání, které mohou využít školy pro své pedagogy i děti a žáky v rámci 
návazného projektu „MAP Karlovarsko II“. Pokračuje tak dlouhá cesta k naplnění vize 
„Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí“. A že i aktivity prvního MAP byly zajímavé, 
se můžete přesvědčit pohledem na následující fotografie. 

 (Autor: Ing. Markéta Hendrichová) 
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4.4 Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky 
 

Číslo projektu:  100248777 
Období realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019 
Max. výše finanční podpory: 120.579,00 Eur (partner MAS Sokolovsko o.p.s.) 
Dotační titul: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 
 

 

 

 

 

 

Realizace následného projektu „Karlova stezka II“ (zkrácený název) pokračuje. Stejně jako 
hlavní partner a ostatní koordinační partneři, tak i MAS Sokolovsko o.p.s. úspěšně poračuje 
v realizaci „Karlovy stezky“ („Karlsroute“), která spojuje přes Krušnohorský hřeben města Aue 
a Karlovy Vary a zároveň i „Muldavskou cyklostezku“ (Mulderadweg) s „Cyklostezkou Ohre“ 
(Egerradweg).  

Rok 2017 byl pro projekt ve znamení příprav a 
plánování. V březnu proběhlo jednání 
s hlavním partnerem, městem Nová Role a 
porcelánkou Thun, kde se jednalo o vedlejší 
trase s názvem „Porcelánový okruh“, která 
bude propojovat Novou Roli, Chodov, Loket a 
Karlovy Vary. Dále se zrealizovalo výběrové 
řízení na zhotovitele Masterplanu – územní 
studie na propojení stávajících cyklotras 
v Chodově s Karlovou stezkou. Tento obsáhlý 
dokument byl již zpracován a výsledkem je 
návrh 5 nových cyklotras po městě Chodov. 

Na rok 2018 je naplánována realizace 
výběrového řízení na obnovu části trasy 
Karlovy stezky, která se nachází v Chodově u 
Bílé vody. Obnova by měla probíhat od května 
do září, kdy se zároveň počítá s vybudováním 
odpočívadla, stojanu na kola, nové závory a 
značení.  

Milovníci cykloturistiky se tak již brzy mohou těšit na zatraktivnění cykloturistické 
infrastruktury a region opět nabude větších hodnot.   

Projekt je realizován v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 
2014 – 2020. V realizaci je od 1. července 2016 a ukončen bude 30. června 2019. Celkové 
náklady projektu činí 3.592.883,04 Euro (z toho na MAS Sokolovsko připadá 120.579,00 Euro).  

(Autor: Bc. Jana Vinšová) 
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4.5 Program obnovy venkova 

 
Číslo smlouvy: 00478/2016-00 
Období realizace: 1. 12. 2016 – 30. 11. 2017 
Max. výše finanční podpory: 280.000,00 Kč (67 % dotace) 
Dotační titul: Program obnovy venkova, d.t. 4 z rozpočtu Karlovarského kraje 

 
  

 

 

 

Finanční podpora spočívá v úhradě části mezd jednoho manažera MAS Sokolovsko, jehož 
úkolem je podpora projektů realizovaných místní akční skupinou, příp. dalšími subjekty na 
území MAS. 

(Autor: Ing. Ivana Jágriková) 

 

4.6 Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015–2017 

 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001568 
Období realizace: 1. 7. 2015 – 30. 11. 2017 
Max. výše finanční podpory: 4.695.372,15 Kč , z toho vyčerpáno 3.209.199,98 (95 % dotace) 
Dotační titul: Integrovaný regionální operační program, SC 4.2 Posílení kapacit komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

 

Cílem projektu bylo zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit 
MAS Sokolovsko pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále 
jen SCLLD) a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD. 
Aktivity projektu byly vázány na cíl zajistit: 

✓ přípravné a podpůrné činnosti MAS při přípravě a schvalování SCLLD 

✓ provozní činnosti při realizaci, evaluaci a monitoringu SCLLD 

✓ animaci SCLLD a prezentování jejích výstupů veřejnosti 

✓ animaci škol a školských zařízení (především MŠ a ZŠ na území MAS Sokolovsko). 

Z projektu byla hrazena mj. část mezd pracovníků MAS, jejichž činnost se týká SCLLD, režijních 
výdajů spojených s její realizací (úhrady výdajů spojených s jednáním povinných orgánů MAS, 
s konzultacemi a školeními pro žadatele/příjemce – viz foto, časopis ad.). Na tento projekt 
plynule od 1.12.2017 navazuje další projekt, který bude řešit úhradu části režijních výdajů MAS 
spojených se SCLLD v období let 2018-2023.  

(Autor: Ing. Ivana Jágriková) 
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5. Přehled dalších činností v roce 2017   

5.1 Účast na zasedání pracovních skupin 

MAS Sokolovsko je členem Krajské sítě Národní sítě MAS. Krajské sdružení se setkává přibližně 
jednou za 4 měsíce - témata: informace o činnosti jednotlivých MAS KVK, vystoupení 
představitelů kraje, návrhy na spolupráci MAS, vzájemná výměna zkušeností s realizací SCLLD. 
Ing. Miroslav Makovička je předsedou Krajské sítě Karlovarského kraje a současně jejím 
zástupcem ve Výboru Národní sítě MAS (organizace sdružující většinu místních akčních skupin 
fungujících na území ČR). 

Ing. Jágriková je místopředsedou Krajské sítě Karlovarského kraje a náhradním zástupcem ve 
Výboru Národní sítě MAS. Výbor zasedá 1x za měsíc a řeší především systémové záležitosti 
hnutí místních akčních skupin v ČR.  

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková je zapojena do tzv. Pracovní skupiny Leader, 
která se podílí především na tvorbě a připomínkování pravidel Programu rozvoje venkova, 
opatření týkající se metody CLLD. Toto obnášelo účast na zasedání jednání Ministerstva 
zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS.  

Projektová manažerka Ing. Hendrichová je členkou Pracovní skupiny vzdělávání, která se 
zabývá zapojením místním akčních skupin do vzdělávacích aktivit obyvatel ČR a také např. 
přípravou vzdělávacích kurzů pro pracovníky MAS.  

Manažerka území Ing. Eva Slámová je členkou Pracovní skupiny mezinárodní spolupráce, která 
se zabývá spoluprací českých a zahraničních MAS. Ing. Slámová aktivně komunikuje se 
zahraničními partnery MAS Sokolovsko, především se jedná o místní akční skupiny 
z Bavorského a Saského pohraničí.  

 

5.2 Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

MAS Sokolovsko vydává 2x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS. Dále 
vydává 2x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách a postupech MAS Sokolovsko. 
MAS Sokolovsko se podílela na vydání Bulletinu „Pojďte s námi do přírody!“, který obsahoval 
cyklus přírodovědných akcí pro rok 2017.  

Elektronické verze výše uvedených materiálů jsou k dispozici na webu MAS, záložka Časopisy. 

MAS Sokolovsko má zřízené facebookové stránky, na kterých zveřejňuje informace o 
aktivitách MAS. Aktuální a podrobné informace o MAS jsou dostupné především na webových 
stránkách http://mas-sokolovsko.eu. 

 

5.3 Čištění řeky Ohře 2017 

V dubnu 2017 jsme se pod záštitou Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. opět 
podíleli na organizaci akce Čištění řeky Ohře 2017. Z naší strany se jednalo již o druhý rok, kdy 
jsme tuto akci spolupořádali. Do akce byla zapojena řada subjektů (Povodí Ohře, a.s., půjčoven 
lodí, měst a obcí, podnikatelů, dobrovolníků, sponzorů,….).  

Na území naší MAS se akce zúčastnilo 164 dobrovolníků (108 dobrovolníků v r. 2016), 
sesbíráno bylo mnoho pneumatik a řada dalšího odpadu. Celkem bylo svezeno 2,55 tun 
odpadu (2,23 tun odpadu v r. 2016). Akce měla mezi účastníky velmi pozitivní ohlas, všem 
velmi děkujeme a je připravován její další ročník 2018. 
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5.4 Naše stromy 

 
Období realizace: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2017 
Max. výše finanční podpory: 0 Kč (partner bez finančního příspěvku) 
Dotační titul: Fond malých projektů (přeshraniční spolupráce ČR-Sasko) 

 

MAS Sokolovsko o.p.s. byla partnerem projektu „Naše stromy“ financovaného z programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 v rámci Fondu 
malých projektů. Žadatelem bylo město Bad Lobenstein a MAS Sokolovsko o.p.s. českým 
parterem bez finanční spoluúčasti. 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 ad. 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. 

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 dozvěděli 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. 

(Autor Ing. Eva Slámová) 
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5.5 InduCult2.0 
 

Období realizace: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2019 
Max. výše finanční podpory: 0 Kč (partner bez finančního příspěvku) 
Dotační titul: Interreg Central Europe 

 
 
 
 
 
 

MAS Sokolovsko, o.p.s. je jedním z přidružených partnerů mezinárodního projektu 
InduCult2.0. Na našem území tento projekt realizuje Krajské sdružení MAS Karlovarského 
kraje, z.s. Tento projekt byl schválený k financování z programu nadnárodní spolupráce 
Interreg Central Europe v roce 2016. InduCult2.0 je zaměřen na šíření průmyslové kultury.  

I přesto, že průmysl vždy není veřejností vnímán pozitivně, je důležitou součástí našeho života. 
Je zapotřebí si uvědomit, že většina předmětů denní potřeby pochází z průmyslové výroby. 
Mimo zaměstnance podniků ale lidé často netuší, co se děje za zdmi továren, jaké konkrétní 
výrobky vznikají, jaká je jejich přidaná hodnota a jaké technologie jsou k výrobě používány. 
V roce 2017 byly dokončeny studie, které upřesňují plánované aktivity na rok 2018. KSMAS KK 
bude organizovat čtyři hlavní aktivity: 

(1) Uspořádá putovní výstavu, která představí široké veřejnosti hlavní průmyslová odvětví 
v Karlovarském a částečně i v Ústeckém kraji. Výstava bude dostupná od dubna do září 2018 a 
bude obsahovat 10 prosklených vitrín s produkty a informacemi o průmyslu. Nejdříve bude 
expozice veřejně přístupná na Statku Bernard v Královském Poříčí, poté se umístí ve Staré 
papírně v Žatci a poslední zastávkou bude Kulturní dům Březová u Sokolova. Po ukončení 
výstavy v září roku 2018 poputují jednotlivé vitríny do obcí, pro které je průmyslové odvětví 
prezentované vitrínou charakteristické. Zde zůstanou veřejně přístupné a budou průběžně 
aktualizovány. Putovní výstava bude představovat tato průmyslová odvětví: chemický, 
automobilový, porcelánový, stavební a textilní průmysl a výrobu hudebních nástrojů.   

(2) Vytvoří nový turistický produkt „Kulturní září na Sokolovsko“ zahrnující nové i stávající 
kulturně-průmyslové akce, které se konají v Karlovarském kraji. Tyto akce jsou zaměřené na 
tradiční průmyslová odvětví jako hornictví, porcelánový průmysl a další. Turistický produkt 
bude společně propagovat průmyslově-kulturní akce a jeho cílem je zlepšit image regionu.  

(3) Zorganizuje navázání sítí spolupráce mezi školami, průmyslovými podniky a muzei. 
Konkrétně byla dojednána bližší součinnost mezi ISŠTE Sokolov, SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice a ZŠ a MŠ 
Oloví a třemi průmyslovými podniky, a to formou exkurzí, pracovních pohovorů na zkoušku, 
besed, přednášek zaměstnanců a dnů otevřených dveří. Dále proběhne na ZŠ Měcholupy a ZŠ 
Kynšperk nad Ohří pilotní ověření vzdělávacího kurzu „Vzdělání pro kreativitu a podnikavost“. 
ZŠ v Novém Sedle projevila zájem o realizaci vzdělávacího programu na téma hornictví. 

(4) Zorganizuje workshop designérů. Workshop bude v prvé řadě zaměřen na tvorbu 
grafického designu, designu průmyslových výrobků, marketingové strategie anebo 
technologický vývoj nového produktu pro šest organizací se zájmem o zapojení do projektu.  

V roce 2018 se projekt přesune od plánování aktivit k jejich realizaci. Podklady pro realizaci 
jsou zpracované a nyní již zbývá jen zorganizovat všechny výše uvedené aktivity.  

Autor: Mgr. Lucie Přibylová 
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5.6 Exkurze do LAG Mansfeld-Südharz 

Na přelomu května a června 2017 uspořádala MAS Sokolovsko o.p.s. za podpory Celostátní 
sítě pro venkov (CSV) exkurzi k partnerské MAS LAG Südharz-Mansfeld ve spolkové zemi 
Sasko-Anhaltsko. 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. 

Exkurze pokračovala do městečka Seeberg, které je opět 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.  

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. 

Druhý den exkurze pokračovala 
prohlídkou hornického 
návštěvnického centra ve 
Wettelrode, které je spolu 
s místním prohlídkovým okruhem 
šachty největším LEADER 
projektem LAG Südharz-Mansfeld. 
Účastníci měli možnost sfárat do 
šachty, vidět vývoj hornictví od 
jeho počátku až do současnosti a 
někteří si mohli vyzkoušet tuto těžko 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. 

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. A v r. 2018 se na Vás 
těšíme s další exkurzí, tentokrát v září, a to na Moravu. Opět budete mít možnost shlédnout 
řadu zajímavých projektů a míst.  

Autor: Ing. Eva Slámova 
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6. Organizační složka MAS 

Dne 20. ledna 2015 byla ustavující Valnou hromadou partnerů schválena struktura organizační 
složky MAS. Změna struktury byla nezbytným požadavkem kladeným na místní akční skupiny 
v novém programovém období EU 2014-2020. Tato nová organizační struktura se promítla do 
zakládací smlouvy, statutu a řady dalších dokumentů MAS.  

Organizační složka MAS je tvořena 4 hlavními orgány:  

6.1 Valná hromada partnerů MAS 

Nejvyšší orgán organizační složky MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří mají rovné 
hlasovací právo. K 31.12.2017 tvořilo Valnou hromadu partnerů 77 subjektů (75 v r. 2016). 
Seznam partnerů je zveřejněn na webových stránkách MAS: http://mas-
sokolovsko.eu/partneri/seznam/. 

Zasedání VH partnerů se uskutečnilo 15.6.2017, kdy hlavními body programu bylo schválení 
členů Výběrové komise a Programového výboru, Zprávy o plnění SCLLD za 1. pololetí 2017 a 
Výroční zprávy MAS za r. 2016. Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS. 

 

6.2 Programový výbor 

Rozhodovací orgán organizační složky MAS představuje tzv. Programový výbor. Od 20.1.2015 
pracoval programový výbor ve složení:  

Předseda: Město Habartov – Ing. Petr Janura  
Členové: Město Chodov – Patrik Pizinger 
 Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – Mgr. Stanislav Kříž 
 Srdce a čin, o.p.s. -Ing. Petr Beránek 

http://mas-sokolovsko.eu/partneri/seznam/
http://mas-sokolovsko.eu/partneri/seznam/
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 Zachránci památek České republiky o.s. – Miroslav Dub 
 Agro & Kombinát Dolní Žandov spol. s r.o. – Kurt Hnát 
 Eliška Tegerová (dobrovolník) 
 František Fara (OSVČ)  

Funkční období členů Programového výboru je 3 roky (končí 31.12.2017).  
Zasedání programového výboru se uskutečnilo 6.2.2017, 9.5.2017, 15.6.2017, 11.7.2017, 
31.8.2017, 1.11.2017. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
 

 

6.3 Výběrová komise 

Výběrový orgán organizační složky MAS představuje tzv. Výběrová komise. Od ustavujícího 
zasedání Valné hromady partnerů má tento orgán 20 členů. Přičemž v r. 2017 došlo ke změně 
tří z jejích členů: 

Předseda:  Ing. Vladimír Mikeš (dobrovolník) 
Členové:  Obec Bukovany  
 Obec Královské Poříčí  

Město Horní Slavkov  
Město Kraslice  
Město Loket  
Pomoc v nouzi o.p.s. – Bc. Robert Pisár 
Khamoro o.p.s. – Emil Voráč 
TJ Sokol Kraslice – Miloslav Poslední 
Tradiční řemesla Bernard z.s. – Mgr. Hana Bašková 
Hartenberg z.s.  
Ing. Tomáš Fenkl (dobrovolník) 
PhDr. Pavel Čáslava (dobrovolník) 
Klub českých turistů Krušné hory z.s. – Ladislav Zoubek 
ept connector s.r.o. 
František Bartoň (OSVČ) 
Milan Hloušek (OSVČ) 
Irena Lechanová (OSVČ) 
Vladimír Lokaj (OSVČ) 
Mgr. Romana Vlková (OSVČ) 

Funkční období členů Výběrové komise je 1 rok. Zasedání výběrové komise se uskutečnilo v r. 
2017 celkem 8x. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
 
 

6.4 Monitorovací výbor 

Kontrolní orgán organizační složky MAS představuje tzv. Monitorovací výbor. Od ustavujícího 
zasedání Valné hromady partnerů má tento orgán tyto 4 členy:  

Předseda:  Obec Lomnice – Bc. Josef Janura 
Členové:  AT Konzult, s.r.o. – Ing. Bc. et Bc. Hana Hornová, MBA a Mgr. Bc. Jiří 

Blecha, LL.M 
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. – Ing. Pavel Bráborec 
Správa pamětihodností s.r.o. – Miroslav Makovička 

Funkční období je 3leté. Zasedání monitorovacího výboru se uskutečnilo 4. července a 18. 
prosince 2017. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
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7. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD)  

7.1 SCLLD obecně 

SCLLD MAS Sokolovsko na období 2014-2020 byla zpracována ve velmi širokém zapojení 
místních komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel regionu a aktivizace a využití 
místního potenciálu (lidského, finančního, technického ad.). SCLLD je v elektronické verzi 
k dispozici na webových stránkách MAS, kde je možné i její stažení. Jakékoli dotazy ke strategii 
je možné kdykoli klást na pracovníky MAS.  

Pro realizaci SCLLD je povinné zřízení pozice tzv. vedoucího/hlavního manažera SCLLD, jímž 
byla ustavující Valnou hromadou partnerů v r. 2015 jmenována Ing. Ivana Jágriková. 

SCLLD MAS Sokolovsko si klade za cíl co nejvíce podpořit své priority: 

✓ Posílení vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze 

✓ Rozvoj občanské společnosti 

✓ Zlepšení konkurenceschopnosti venkova 

✓ Zvyšování kvality života 

✓ Budování partnerství 

Tyto priority chceme podpořit realizací výzev ze 3 Programových rámců, a to OP 
Zaměstnanost, IROP a Program rozvoje venkova. A dále realizací aktivit spojených s čerpáním 
tzv. šablon OPVVV místními MŠ a ZŠ. 

 

Předběžná alokace MAS Sokolovsko k 31.12.2015 na nové programové období EU činí: 

Program rozvoje venkova ČR:  48.137,38 tis. Kč 
Operační program Zaměstnanost:  23.452,00 tis. Kč 
Integrovaný regionální operační program:  121.183,28 tis. Kč 
CELKEM:               192.772,66 tis. Kč 

K úpravám těchto alokací může v budoucnu dojít např. díky vývoji kurzu EUR. A dále také příp. 
přesuny alokací mezi jednotlivými MAS na základě úspěchu či neúspěchu čerpání prostředků, 
což bude posouzeno v rámci střednědobé evaluace provedené k datu 31.12.2018. 

 
V r. 2017 byla podána 1. žádost o změnu SCLLD, která se týkala nahlášení změn ve složení 
povinných orgánů MAS Sokolovsko oproti standardizaci. Změna byla bez připomínek 
schválena. 
 
 
 

7.2 Přehled plnění SCLLD v r. 2017 

Za velmi důležité je, že došlo ke schválení interních předpisů (směrnice č. 1, včetně výběrových 
kritérií) ze strany všech tří Řídících orgánů jednotlivých Programových rámců a v rámci všech 
Programových rámců byly následně vyhlášeny první výzvy. 

 



 

 
22 

A. IROP 

Dne 15. 2. 2017 byla vyhlášena první vlna výzev: 
✓ výzva č. 1 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury“ 

✓ výzva č. 2 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření 
vedoucí k sociální inkluzi“ 

✓ výzva č. 3 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví“ 

✓ výzva č. 4 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání“. 

K těmto výzvám proběhl dne 6. 3. 2017 seminář pro žadatele. Dále byly realizovány ve 
spolupráci s CRR individuální konzultace s žadateli.  

Do výzvy č. 1 bylo přijato 9 žádostí o podporu, do výzvy č. 2 byly přijaty 3 žádosti, do výzvy č. 3 
byla přijata 1 žádost a do výzvy č. 4 byly přijaty 4 žádosti. 

Dne 3. 4. 2017 byla vyhlášena druhá vlna výzev: 
✓ výzva č. 5 „MAS Sokolovsko – IROP – Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného 

rozvoje“ 

✓ výzva č. 6 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení“ 

✓ výzva č. 7 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému“ 

K těmto výzvám jsme uskutečnili dne 10. 4. 2017 seminář pro žadatele. Dále probíhaly ve 
spolupráci s CRR individuální konzultace s žadateli. V rámci výzev 5-7 bylo přijato celkem 10 
žádostí o dotaci. Po ukončení příjmu žádostí vždy probíhalo hodnocení formálních náležitostí a 
přijatelnosti. Zde jsme se potýkali s problémy v souvislosti s nefunkčností MS2014+, kdy např. 
více než týden nebylo možno vkládat do systému hodnocení.  

Z 27 podaných žádostí o dotaci bylo ze strany MAS k závěrečnému ověření způsobilo na CRR 
předáno 22 žádost o podporu. 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. 

V roce 2017 tak 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.  

Tab. 5:  Přehled žádostí o podporu vybraných MAS Sokolovsko k podpoře z IROPu v roce 2017 

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 
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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 Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení“ 

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 
Pozn.: V rámci výzvy č. 5 nebyl žádný žadatel. 

 
B. OPZ  

Dne 23.1.2017 byly vyhlášeny tyto výzvy: 
✓ Číslo výzvy: 031/03_16_047/CLLD_15_01_064, název výzvy: Sociální služby a další 

programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní 
centra na území MAS Sokolovsko. Do výzvy byla přijata 1 projektová žádost. 

✓ Číslo výzvy: 032/03_16_047/CLLD_15_01_064, název výzvy: Sociální podnikání na 
území MAS Sokolovsko. Do výzvy byly přijaty 2 projektové žádosti. 

K těmto výzvám proběhl dne 14. 2. 2017 seminář pro žadatele. 

Po ukončení příjmu žádostí proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, kterou 
všechny 3 žádosti splnily. Následovalo vypracování expertních posudků. Dále proběhlo věcné 
hodnocení projektů, kdy byly projekty přiděleny hodnotitelům na jednání Výběrové komise. 
Na dalším jednání Výběrové komise proběhlo věcné hodnocení žádostí na základě expertního 
posudku a 2 posudků hodnotitelů. Z jednání byly vyhotoveny zápisy v souladu s pokyny ŘO. 
Následně zasedal Programový výbor MAS, na němž byly všechny 3 žádosti doporučeny 
k financování. Poté byly žádosti se všemi náležitostmi dle platné metodiky ŘO postoupeny ŘO 
k závěrečnému ověření způsobilosti výdajů. 
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Dne 29. 5. 2017 byly vyhlášeny výzvy: 
✓ Číslo výzvy: 100/03_16_047/CLLD_15_01_064, název výzvy: Zaměstnanost na území 

MAS Sokolovsko.  

✓ Číslo výzvy: 101/03_16_047/CLLD_15_01_064, název výzvy: Prorodinná opatření na 
území MAS Sokolovsko.  

K těmto výzvám proběhl dne 29. 6. 2017 seminář pro žadatele. Do každé z těchto výzev byla 
podána 1 žádost o dotaci. I zde proběhl stejný proces hodnocení jako u výzev předchozích. 
Oba projekty byly doporučeny k obdržení dotace. 
 
Tab. 6:  Přehled žádostí o podporu vybraných MAS Sokolovsko k podpoře z OPZ v roce 2017 

Výzva č. 1 „Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální 
práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko“ 

Kotec o.p.s. NZDM Klub Michal Sokolov 

Výzva č. 2 „Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko“ 

ABRI, s.r.o. Krajinářské a zahradnické práce 

Hartenberg z.s. Hartenberg – základna sociálního podniku 

Výzva č. 3 „Zaměstnanost na území MAS Sokolovsko“ 

ANNA KK, z.s. Šance pro tebe 

Výzva č. 4 „Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko“ 

Klubíčko Cheb, z.s. Mají si kde hrát 

 
 

C. PRV 

Výzvu č. 1 Programu rozvoje venkova vyhlásila MAS Sokolovsko dne 20. února 2017. V rámci 
této 1. výzvy PRV bylo vyhlášeno 6 fichí: 

✓ Fiche 1: Vzdělávání pro rozvoj venkova  

✓ Fiche 2: Podpora zemědělských podniků  

✓ Fiche 3: Podpora lesnictví  

✓ Fiche 4: Podpora zemědělství  

✓ Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání  

✓ Fiche 6: Rozvoj rekreačních funkcí lesa 

Dne 2. 3. 2017 proběhl seminář pro žadatele do této výzvy. Příjem žádostí o dotaci probíhal ve 
dnech 13. 3. 2017 – 26. 3. 2017 v kanceláři MAS Sokolovsko. V rámci 1. výzvy PRV bylo celkem 
podáno 13 projektů, konkrétně 3 projekty do Fiche 2: Podpora zemědělských podniků a 10 
projektů do Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání. 

Po ukončeném příjmu žádostí o dotaci následovala jejich administrativní kontrola a kontrola 
přijatelnosti prostřednictvím kanceláře MAS. Následovalo věcné hodnocení žádostí o dotaci 
prostřednictvím Výběrové komise MAS Sokolovsko, které proběhlo 4. 5. 2017. Následně 
Programový výbor na svém zasedání dne 9. 5. 2017 provedl konečný výběr projektů určených 
k podpoře. Všechny podané žádosti byly doporučeny k obdržení dotace. 

Takto vybrané projekty byly na začátku druhého pololetí roku 2017 předány na Regionální 
odbor SZIF k ověření administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a k závěrečnému 
hodnocení. 
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Do konce r. 2017 proběhla kontrola žádostí o dotace ze strany RO SZIF a jejich doplnění ze 
strany žadatelů a postupně byli žadatelé zváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  

Jeden žadatel podal žádost o odstoupení od projektu. U jednoho projektu byla ukončena 
administrace ze strany SZIF. Celkem se tak z výzvy č. 1 PRV vyhlášené v r. 2017 do fáze realizace 
dostalo 11 projektů. 

Tab. 7:  Přehled žádostí o podporu vybraných MAS Sokolovsko v PRV v r. 2017 k realizaci  

Název žadatele Název projektu Výše dotace 

Správa pamětihodností s.r.o. 
Statek Bernard – rozšíření ubytovacího 
zařízení 

1.681.375,- Kč 

Hrabal David 
Pořízení formátovací pily – Truhlářství 
Hrabal Habartov 

112.500,- Kč 

Bauport s.r.o. 
BAUPORT – podpora vybavení 
společnosti 

446.447,- Kč 

AZUS Březová s.r.o. 
Pořízení technologie – AZUS Březová 
s.r.o.  

851.723,- Kč 

AGRAFA s.r.o. Pořízení diagnostického vozu 438.750,- Kč 

Chlupáčková Hana Investice do ekologické farmy 390.000,- Kč 

Danko Jan – DASO spol. s r.o. Investice do farmy 600.000,- Kč 

Soukupová Iveta Rozšíření administrativní činnosti 324.377,- Kč 

Kofroň Miroslav Pořízení shrnovače píce pro farmu 299.400,- Kč 

Obchodně technické služby 
s.r.o. 

Modernizace prádelny 339.750,- Kč 

Sauková Barbora 
Vybudování ubytovací kapacity č.p. 
126 v Lokti 

2.241.252,- Kč 
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8. Zpráva o hospodaření 

8.1 Účetní závěrka  

MAS Sokolovsko o.p.s. vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů. Vedením účetnictví je pověřena 
firma AT Konzult, s.r.o. se sídlem v Habartově.  

V roce 2017 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. s výsledkem hospodaření +336 tis. Kč.  

Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, příloha č. 3 daňového přiznání a Audit jsou vč. Výroční zprávy 
zveřejňovány ve Sbírce listin a jsou k dispozici i na webových stránkách MAS. 

Stav vybraných položek rozvahy k 31.12.2017: 

Dlouhodobý majetek   1.102 tis. Kč 
Krátkodobý majetek   4.469 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Vlastní zdroje celkem   4.312 tis. Kč 
Cizí zdroje celkem          1.259 tis. Kč                               
---------------------------------------------------------------- 
Aktiva = Pasiva ve výši   5.571 tis. Kč 
 
 
Stav vybraných položek výsledovky k 31.12.2017: 

Náklady celkem   9.571 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Výnosy celkem            10.397 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Výsledek hospodaření po zdanění    826 tis. Kč   
 
Kladný výsledek hospodaření po zdanění doporučujeme organizaci převést do rezervního 
fondu – položka rozvahy Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.  
    
 
 

8.2 Audit  

Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS 
ověřenou účetní závěrku auditorem. Audit za rok 2017 zpracoval Ing. Jiří Makaj. Audit je 
zveřejněn na webových stránkách MAS. 
 
 


