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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 2018 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 31.12.2018 

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. 2018 

2.1 Valná hromada zakladatelů  

V roce 2018 nedošlo k žádné změně v počtu zakladatelů, jejich počet tak zůstává na úrovni 7 subjektů.  

Tab. 2: Zakladatelé MAS v r. 2018 

Přehled zakladatelů MAS v r. 2018 

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. 
 

Valná hromada se sešla 21. 6. 2018. Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS.  
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2.2  Dozorčí rada 
V průběhu roku 2018 pracovala Dozorčí rada ve složení:  

Tab. 3: Funkční období členů Dozorčí rady 

Funkční období 2018-2020 

R. Bolvari - předseda 
J. Janura  
M. Pehanič  
 

Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 19. června 2018. Zápis z jednání je ke stažení na webových 
stránkách MAS.  

 
 

2.3  Správní rada  
V průběhu roku 2018 nedošlo k žádné změně ve složení správní rady.  

V r. 2018 skončilo 3leté funkční období panu Boudovi a paní Klímové. Oba byli rozhodnutím Valné 
hromady zakladatelů dne 21.6.2018 opakovaně zvoleni do správní rady.  

Tab. 4: Funkční období členů Správní rady 

Funkční období 2019-2021 Funkční období 2018-2020 Funkční období 2017-2019 

M. Bouda - předseda 
A. Klímová 

B. Zajíček 
P. Beránek 

J. Jaša 
D. Janurová 

 

Správní rada zasedala v roce 2018 celkem 3x, a to ve dnech: 11. ledna, 19. června, 28. listopadu. Zápisy 
z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 

 
 
 

3. Personální zajištění o.p.s. v r. 2018 

Personální obsazení organizace dlouhodobě tvoří: 

✓ Hlavní manažer SCLLD - Ivana Jágriková. 

✓ Projektová manažerka - Markéta Hendrichová. 

✓ Projektová manažerka - Zuzana Odvody. 

✓ Projektová manažerka - Michaela Polláková.  

✓ Projektová manažerka – Anna Marie Schröcková. 

✓ Manažer území MAS - Eva Slámová.  

✓ Administrativní pracovník – Andrea Langová (nástup 2/2018). 

 
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.  
 

http://mas-sokolovsko.eu/
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4. Přehled projektů podaných/realizovaných/ukončených v r. 2018   

4.1 SOKRA II 

 
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574 
Období realizace: 1.1.2018 až 31.12.2021 
Max. výše fin. podpory: 12.742.788,80 Kč (100 % dotace) 
Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
Po úspěšném ukončení realizace projektů s názvy Místní akční plán ORP Sokolov a Místní akční plán 
ORP Kraslice se realizační tým těchto projektů pustil do návazného projektu MAP ORP Sokolov a ORP 
Kraslice II aneb MAP SOKRA. Jedná se o zkratku dvou ORP – Sokolov a Kraslice, které se rozhodl nositel 
projektu spojit do jednoho projektu pro zajištění efektivnějšího plnění projektových aktivit. Do 
projektu je zapojeno celkem 69 subjektů mateřských, základních a základních uměleckých škol.  

Žádost o dotaci podala MAS Sokolovsko 11. 2. 2018, která byla poté úspěšně schválena. Realizace 
samotného projektu započala již 1. 1. 2018. 

Již z počátku realizace tohoto projektu započaly povinnosti vyplývající z metodiky poskytovatele dotace 
(MŠMT). Během čtyř let realizace bude realizační tým spolu s pracovními skupinami a Řídícím výborem 
MAP aktualizovat a optimalizovat analytickou část dokumentu MAP, Strategický rámec, a především 
pak akční plán projektů spolupráce. Na těchto aktivitách se začalo pracovat již v roce 2018, kdy se 
několikrát sešly pracovní skupiny (celkem jich je v projektu 5) a řídící výbor a započaly tak svou práci na 
aktualizaci analytické části.  

Novinkou oproti MAP I představuje implementace akčního plánu vytvořeného v rámci realizace 
předchozích dvou MAPů. V rámci implementace budou mateřské, základní a základní umělecké školy a 
případně další aktéři ve vzdělávání dětí a žáků (např. střediska volného času, neziskové organizace, 
rodiče apod.) podpořeny aktivitami ve třech oblastech, které vyplynuly jako žádoucí a potřebné během 
komunitního plánování při realizace předchozích MAPů.  

Oblasti implementačních aktivit  

• Podpora nadání aneb co s dětmi, které vědí, umí a chtějí  

• Podpora polytechnického vzdělávání, volba povolání a kariérové poradenství  

• Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanským kompetencím a regionální identitě  

Mezi implementační aktivity, které byly realizovány v roce 2018 patří např.: Kurz 1. pomoci, Workshop 
na téma Vedení třídnických hodin, který pomohl účastníkům pracovat se třídou se zaměřením na 
patologické jevy v třídním kolektivu, dále poté Workshop na sdílení zkušeností pedagogických 
pracovníků na téma práce v dílnách. Započaly také besedy s dentální hygienistkou v MŠ, proběhla 
Konference o zdravém životním stylu. Sešla se platforma nadání, proběhl seminář na téma Osobnostní 
a vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí, a také kurz NTC learning. Dále započal projekt s žáky 
na podporu regionální identity.  
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V rámci MAPu proběhlo také několik vzdělávacích aktivit, které měly veliký úspěch. Poruchy chování 
s Andrejem Drbohlavem či Práce asistenta pedagoga pod vedením odbornic přímo z našeho území. Pro 
podporu matematické gramotnosti byl uspořádán workshop Základy Hejného metody. Znalosti 
pedagogických pracovnic MŠ byly rozvíjeni v oblasti PC dovedností. Dále proběhl také seminář 
Augmentativní a alternativní komunikace, kdy byly opět využity odbornice z území. Tento výčet 
obsahuje pouze určitou část aktivit, které proběhly a slouží k představení možností, které 
pedagogickým pracovníkům v rámci MAPu nabízíme.  

Novinkou v MAP SOKRA je facebookový profil, který informuje zájemce o nabízených aktivitách. Pod 
zkratkou MAP SOKRA tak zájemce najde jednak nabídky vzdělávacích aktivit, ale také články či odkazy 
na témata věnující se školství. Informace o projektu je možné také nalézt na webu MAS Sokolovsko, 
v sekci projekty.  

Autor: Mgr. Anna Marie Schröcková 
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 4.2 MAP Karlovarsko II  
 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557 
Období realizace: 1.1.2018 až 31.12.2021 
Max. výše fin. podpory: 13.536.239,36 Kč (100 % dotace) 
Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
MAS Sokolovsko se ve spolupráci s kolegy z MAS Vladař a MAS Kraj živých vod věnuje také rozvoji 
vzdělávání na Karlovarsku. Konkrétně se jedná o aktivity místního akčního plánování rozvoje 
vzdělávání (MAP). V roce 2018 byla zahájena realizace projektu MAP Karlovarsko II, který přímo 
navazuje na předchozí projekt MAP ORP Karlovy Vary (MAP I).  

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání pomocí rozvíjení a prohloubení spolupráce mezi aktéry ve 
výchově a vzdělávání na Karlovarsku. Projekt má obdobné aktivity jako MAP I. Do projektu jsou 
zapojeny téměř všechny základní a mateřské školy z území správního obvodu ORP Karlovy Vary a 
města Teplá. Školy ve městě Teplá jsou pro projekt MAP přiřazeny také pod Karlovarsko, ačkoliv dle 
správního obvodu patří pod ORP Mariánské Lázně. 

Ve školním roce 2018 jsme pro pedagogické pracovníky zapojených škol z Karlovarska připravili 
zajímavé vzdělávací aktivity, například čtenářské dílny, Hejného matematika, práce v dílnách, angličtina 
s rodilým mluvčím, vzdělávání žáků – cizinců na základních školách.  

Kromě jednorázových vzdělávacích aktivit probíhají dlouhodobé či opakující se aktivity (tzv. 
implementace MAP). Ve školním roce 2018/2019 se jedná o: 

Putování krajem živých vod, kdy probíhá 30 vzdělávacích programů pro děti z MŠ a žáky prvních 
ročníků ZŠ. Školy si mohly vybrat, zda chtějí jet do Bečovské botanické zahrady, na Kladskou či do 
Kláštera premonstrátů v Teplé. 

Podpora polytechniky na ZŠ, v rámci níž je spolu s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského 
kraje organizováno 20 exkurzí do místních průmyslových podniků pro žáky zejména 8. ročníků ZŠ.  

Paměť a efektivní učení, kdy lektor Aleš Procházka připravuje 14 vzdělávacích workshopů na školách, 
aby se učitelé a žáci 5. tříd naučili techniky, jak se učit pro 21. století. 

Přístupy k vedení třídnických hodin, kdy se během školního roku 2018/2019 skupinka učitelek 10 x 
sejde, aby se pod vedením lektorky Martiny Kekulové naučily metodiku vedení třídnických hodin. 

V projektu MAP Karlovarsko II působí Řídící výbor a 5 pracovních skupin, jejichž členové se pravidelně 
schází a podílejí se na plánování aktivit projektu, sestavili SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb 
pro jednotlivé řešené oblasti (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti, 
financování a výuka angličtiny). 

Členové realizačního týmu projektu MAP Karlovarsko II jsou rádi, že organizované vzdělávací aktivity 
jsou učiteli navštěvovány a že členové pracovních skupin aktivně přicházejí s nápady. Těší nás 
pochvalná slova ředitelů škol. Jsme rádi, že to, co děláme, má smysl. Projekty MAP jsou koncipovány 
jako otevřené a participativní. Pro každý školní rok jsou připravovány tzv. akční plány. Každý školní rok 
tedy probíhá příprava, projednávání a prioritizace možných aktivit projektu. Výhodou je, že můžeme 
pružně reagovat na aktuální potřeby škol a dalších aktérů ve vzdělávání.  Působení MAS Sokolovsko ve 
vzdělávacím projektu na území správního obvodu ORP Karlovy Vary také přispívá k prohloubení 
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spolupráce s ostatními místními akčními skupinami na Karlovarsku a Statutárním městem Karlovy Vary. 
Můžeme tak názorně ukázat přímo v krajském městě, že činnost místních akčních skupin má smysl a 
MAS umějí dávat lidi dohromady. Aktuality najdete na webu a facebooku projektu: 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/ 
https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/ 

Kreativní část jednání Řídícího výboru MAP Karlovarsko II 

 
 

Plánovací schůzka realizačního týmu v Toužimi 

 
 

Workshop k výuce angličtiny 

 
 

 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/
https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/
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4.3 Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky 
 

Číslo projektu:  100248777 
Období realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020 
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).  

V roce 2018 proběhla realizace výběrového řízení na obnovu části trasy Karlovy stezky, která se nachází 
v Chodově u Bílé vody. Obnova probíhala od května do září, přičemž pro rok 2019 počítáme v jarních 
měsících s dobudováním 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 2020. 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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4.4 Program obnovy venkova 

 
Číslo smlouvy: KK 01362/2018 
Období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2018 
Max. výše finanční podpory: 292.000,00 Kč (cca 65 % 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) 

 

 

 

4.5 Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018–2023 

 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315 
Období realizace: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2023 
Max. výše finanční podpory: 15.897.394,05 Kč, z toho k 31.12.2018 vyčerpáno 2.825.683,37 Kč 
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 je 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, časopis ad.).  

(Autor: Ing. Ivana Jágriková) 
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5. Přehled dalších činností v roce 2018   

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 
působil v r. 2018 nadále jako předseda Krajské sítě Karlovarského kraje a současně byl zástupcem 
krajských MAS ve Výboru Národní sítě MAS (organizace sdružující většinu místních akčních skupin 
fungujících na území ČR). 

Ing. Jágriková působila jako místopředseda Krajské sítě Karlovarského kraje a byla 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.  

V r. 2018 se zapojila Mgr. Anna Marie Schröcková, projektová manažerka MAS, do nově vzniklé 
Pracovní skupiny pro environmentální oblast. 

 

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 2018.  

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 2018 

V dubnu 2018 jsme se pod záštitou Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. již potřetí 
podíleli na organizaci akce Čištění řeky Ohře 2018. Do akce byla zapojena řada subjektů 
(Povodí Ohře, a.s., půjčovny lodí, města a obce, podnikatelé, dobrovolníci, sponzoři,….).  

Na území naší MAS se akce zúčastnilo 340 dobrovolníků (164 dobrovolníků v r. 2017, 108 
dobrovolníků v r. 2016), sesbírána byla 1 tuna pneumatik a řada dalšího odpadu. Celkem bylo 
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svezeno z úseku od Kynšperka nad Ohří po Karlovy Vary (Chebský most) 10 tun odpadu (2,55 
tun v r. 2017, 2,23 tun odpadu v r. 2016) a dobrovolníci se plavili na 32 lodích. Akce měla mezi 
účastníky velmi pozitivní ohlas, všem velmi děkujeme. 
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5.4 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 organizovalo čtyři hlavní aktivity: 

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

(2) Vytvořilo 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 společně propagoval 
průmyslově-kulturní akce a jeho cílem bylo zlepšit image regionu. Produkt bude zachován i 
v následujících letech, kdy jeho organizaci převezme Mikroregion Sokolov-východ. 

(3) Zorganizovalo 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 proběhlo 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) Zorganizovalo workshop designérů. Workshop byl 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.  

Ohlas nad aktivitami byl velice pozitivní, zejména spolupráce škol a průmyslových podniků se ukázala 
být prospěšnou a některé školy v ní budou nadále pokračovat. MAS Sokolovsko bylo pro nás cenným 
partnerem a po celou dobu realizace projetku se zástupce MAS Sokolovsko účastnil zahraničních cest a 
workshopů. MAS Sokolovsko se účastnilo i týmových setkání a ovlivnilo obsah některých aktivit.  

Autor: Mgr. Lucie Říhová, manažerka projektu 
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5.5 Exkurze do regionu Horňácko a Ostrožsko (Morava) 
V termínu 19. 9. – 20. 9. 2018 uspořádala MAS Sokolovsko o.p.s. za podpory Celostátní sítě pro venkov 
(CSV) exkurzi k partnerské MAS MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. Vyjeli jsme ráno 19. 9. 2018 v 7.00 
hodin ze Sokolova. V průběhu cesty autobusem došlo k vzájemnému představení všech účastníků 
exkurze a seznámení s dvoudenním programem akce, která byla financována z prostředků Celostátní 
sítě pro venkov (dále jen CSV). Během cesty byly dělány pravidelné zastávky včetně přestávky na oběd.  

V odpoledních hodinách jsme dorazili 
do Ostrožské Nové Vsi, bohužel 
s 2,5hodinovým zpožděním vzhledem 
k dopravním problémům. Zde nás 
čekala paní Jana Bujáková z MAS 
Ostrožsko a Horňácko, která všechny 
přítomné přivítala a exkurze 
pokračovala dále do Ostrožské Lhoty, 
kde již čekal starosta obce pan Antonín 
Jelének, který představil projekt 
LEADER – PRV, Obnova víceúčelového 
domu č.p. 220 Ostrožská Lhota. Po 
představení projektu, financovaného 
prostřednictvím PRV a LEADERu, pan 
Jelének zavedl účastníky exkurze do 
archeologického muzea, které se 
nachází v prostorách Víceúčelového domu č.p. 220. Zde účastníky přivítal pan Martin Dufka – člen 
spolku přátel historie, který podrobně informoval o činnosti muzea, o práci dobrovolníků, kteří se na 
chodu muzea podílejí, o tom, jak muzeum získává exponáty a následně provedl účastníky po muzeu 

Poté exkurze pokračovala do obce Blatnička, kde jsme  navštívili krojovou šicí dílnu – Tradice Slovácka, 
o.p.s. Další trasa exkurze pokračovala k panu Marku Jestřabíkovi, který přítomným představil projekt 
Technologie na zpracování ovoce/Stanislav Hruška, projekt CLLD v rámci operace 19.2.1, který byl 
schválen k financování v roce 2018. Po představení projektu proběhla ochutnávka regionálních 
potravin a pan Jestřabík odpovídal na dotazy ohledně své činnosti.  

Večer jsme se vrátili zpět do Ostrožské 
Nové Vsi, kde nám  byl představen 
zástupkyní MAS Horňácko a Ostrožsko 
projekt Výstavba umýváren a wellness 
klubu u Novoveských jezer (Slovácký 
dvůr). Jednalo se o projekt, který byl 
realizován v roce 2013 v rámci PRV. 
Následovala večeře a po večeři 
proběhla prezentace projektů PRV 
realizovaných MAS Horňácko a 
Ostrožsko, v rámci PRV 2007 – 2013. 
Mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS 
Sokolovsko došlo ke sdílení dobré a 
špatné praxe při realizaci metody CLLD 
a zkušenosti s programem LEADER. 
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Druhý den exkurze pokračovala směr Uherský Ostroh, kde paní Bujáková ukázala projekt LEADER – PRV 
realizovaný roku 2010 Rekonstrukce zvonice na Ostrožském předměstí. V Uherském Ostrohu byla 
připravena plavba lodí po řece Moravě na Baťově kanále do Veselí nad Moravou.  Na lodi účastníky 
přivítali manželé Šulcovi. Paní Šulcová nastínila historii Baťova kanálu a nabídla drobné občerstvení. Po 
občerstvení se slova ujala paní Bujáková, 
která měla připravenou prezentaci o 
podpořených projektech MAS Horňácko 
a Ostrožsko v letech 2017–2018. Byly 
diskutovány rozdíly mezi projekty, 
žadateli a zájmem o jednotlivé fiche 
mezi oběma MAS. Zajímavostí bylo, že 
v rámci MAS Horňácko a Ostrožsko 
dochází k velké podpoře projektů 
zaměřených na zpracování místních 
produktů. Následovala výměna 
zkušeností při čerpání dotací ve 
stávajícím programovém období a o 
specifikách území a tím i rozdílech 
v projektech na územích jednotlivých MAS. 

Účastníky akce byli zástupci obcí, zemědělci, zástupci mikroregionu, partneři CSV a partneři MAS 
Karlovarského kraje, kteří se velmi zajímají a svou činností podílejí na rozvoji a obnově venkovského 
prostoru nejen na území MAS Sokolovsko. Téma exkurze, zkušenosti všech prezentujících i hostící MAS 
a vhodně zvolené praktické ukázky, byly zárukou vysoké efektivnosti celé akce. Velmi dobře byla 
hodnocena kombinace teoretických informací s ukázkami projektů v místě jejich realizace. Některým 
účastníkům pomohly získané zkušenosti s rozhodováním, zda realizovat či nerealizovat vlastní projekty.  

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 31.12.2018 tvořilo Valnou hromadu partnerů 80 subjektů (77 subjektů v r. 2017, 75 v r. 2016). 
Seznam partnerů je zveřejněn na webových stránkách MAS: http://mas-
sokolovsko.eu/partneri/seznam/. 

Zasedání VH partnerů se uskutečnilo 11.1.2018 a 21.6.2018, kdy hlavními body programu bylo 
schválení členů Výběrové komise a Programového výboru, Zprávy o plnění SCLLD za 1. a 2. pololetí 
2018 a Výroční zprávy MAS za r. 2017. Zápisy z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS. 

 

 

 

http://mas-sokolovsko.eu/partneri/seznam/
http://mas-sokolovsko.eu/partneri/seznam/
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6.2 Programový výbor 
Rozhodovací orgán organizační složky MAS představuje tzv. Programový výbor. Funkční období členů 
Programového výboru je 3 roky (skončilo k 31.12.2017). Na Valné hromadě partnerů dne 11.1.2018 
proběhla proto volba nového obsazení tohoto orgánu s následujícím výsledkem. 

Předseda: Město Habartov – Petr Janura  
Členové: Město Chodov – Patrik Pizinger 
 Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – Stanislav Kříž 
 Srdce a čin, o.p.s. - Petr Beránek 
 Zachránci památek České republiky z.s. – Miroslav Dub 
 Agro & Kombinát Dolní Žandov spol. s r.o. – Kurt Hnát 
 Tomáš Fara (nahrazen Helenou Farovou na VH partnerů 6/2018) 
 Římskokatolická farnost Loket – Jiří Majkov 
 

Zasedání programového výboru se uskutečnilo 11.1.2018, 12.4.2018, 22.5.2018, 21.6.2018. 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. Funkční období členů Výběrové komise je 1 rok, 
proto dne 21.6.2018 na jednání Valné hromady partnerů MAS došlo k novému navolení členů, a to 
následovně: 

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

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

Zasedání výběrové komise se uskutečnilo v r. 2018 celkem 3x. Zápisy z jednání jsou ke stažení na 
webových stránkách MAS. 
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6.4 Monitorovací výbor 
Kontrolní orgán organizační složky MAS představuje tzv. Monitorovací výbor. Funkční období je 3leté a 
končilo k datu 31.12.2017. Proto dne 11.1.2018 na zasedání VH Partnerů proběhla nová volba členů 
Monitorovacího výboru. Obsazení zůstalo bez změny, tj. takto:  

Předseda:  Obec Lomnice – Josef Janura 
Členové:  AT Konzult, s.r.o. – Hana Hornová, Jiří Blecha 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. – Pavel Bráborec 
Správa pamětihodností s.r.o. – Miroslav Makovička ml. 

Zasedání monitorovacího výboru se uskutečnilo 19.6.2018 a 6.11.2018. Zápisy z jednání jsou ke stažení 
na webových stránkách MAS. 
 
 

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 podporujeme realizací výzev ze 3 Programových rámců, a to OP Zaměstnanost, IROP a 
Program rozvoje venkova. V r. 2018 došlo k přidání 4. Programového rámce – OP Životní prostředí. 
Priority naplňujeme také 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 činila: 

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.  

 
V r. 2018 bylo podáno 5 žádostí o změnu SCLLD, které se týkaly nahlášení změn ve složení povinných 
orgánů MAS Sokolovsko oproti standardizaci, dále přidání nového programového rámce OPŽP a 
aktualizaci programových rámců IROP a OPZ.  
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7.2 Přehled plnění SCLLD v r. 2018 
Za velmi důležité je, že v rámci všech 3 původně schválených Programových rámců byly vyhlášeny 
výzvy a projekty v nich schválené jsou buď v realizaci, příp. jsou již finančně vypořádány. 

 

A. IROP 

Dne 3. 1. 2018 byly vyhlášeny další výzvy CLLD MAS Sokolovsko v programovém rámci IROP: 
✓ Výzva č. 8 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury II“ 

✓ Výzva č. 9 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému II“ 

✓ Výzva č. 10 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí 
k sociální inkluzi II“ 

✓ Výzva č. 11 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání II“. 

✓ Výzva č. 12 „MAS Sokolovsko – IROP - Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje 
II“. 

K těmto výzvám jsme uskutečnili dne 16. 1. 2018 seminář pro žadatele. Dále probíhaly ve spolupráci 
s CRR (Centrum pro regionální rozvoj) individuální konzultace s žadateli a dne 22. 11. 2018 jsme 
uspořádali další seminář, který se týkal připravovaných výzev roku 2019. V rámci výzev č. 8 až 12 bylo 
přijato celkem 6 žádostí o podporu. Všechny žádosti o podporu byly předány po skončení procesu 
hodnocení ze strany MAS Sokolovsko na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti. Jedna z žádostí o 
podporu do opatření sociální podnikání tímto závěrečným ověřením neprošla. Neúspěšné bylo i 
odvolání žadatele, důvodem byl výklad CRR a ŘO IROP, že se jedná o zemědělský podnik, pro který je 
podpora z IROP zakázána. Žadatel měl v plánu působit v oblasti chovu hlodavců pro krmné účely 
(zverimexy a chovatelé hadů). 

V roce 2018 tak byly vyhlášeny výzvy do pěti opatření v Programovém rámci IROP, přičemž v rámci 
opatření doprava se jednalo pouze o aktivitu cyklodoprava. Důvodem bylo naplnění plánovaných 
indikátorů opatření doprava v ostatních aktivitách pomocí projektů v realizaci z výzev v roce 2017. 

Tab. 5: Přehled žádostí o podporu vybraných MAS Sokolovsko k podpoře z IROPu v roce 2018 a 
s vydanými právními akty od ŘO IROP 

Výzva č. 8 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury II“ 

Město Kraslice Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice - Hraničná 

Výzva č. 9 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému II“ 

Město Horní Slavkov Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice č.p. 714 Horní Slavkov 

Výzva č. 10 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí 
k sociální inkluzi II“ 

Obec Josefov Komunitní centrum Josefov 

Erudito, z.s. Centrum Rožec 

Výzva č. 11 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání II“ 

Radim Hurdes Sociální podnik Radim Hurdes 

Pozn.: V rámci výzvy č. 12 nebyl žádný žadatel. 



 

          
20 

  

V roce 2018 také postupně docházelo k vyúčtování již dokončených projektů z výzev roku 2017. 
Celkem bylo k 31. 12. 2018 dokončeno (vč. proplacení dotace a zahájení udržitelnosti) 16 z 22 projektů 
z výzev roku 2017. Rozložení v rámci opatření bylo následující: 

✓ Doprava: dokončeno 8 projektů z 9. 

✓ Integrovaný záchranný systém: dokončeny 2 projekty ze 2. 

✓ Sociální inkluze: dokončeny 2 projekty ze 2. 

✓ Sociální podniky: dokončen 1 projekt ze 3. 

✓ Školy: dokončeny 2 projekty z 5. 

✓ Památky: dokončen 1 projekt z 1. 

Teoreticky dle nastavení výzev roku 2017 měly být na konci roku 2018 dokončeny a proplaceny 
všechny projekty z prvních 7 výzev IROP MAS Sokolovsko. Nicméně ze strany CRR došlo k prodloužení 
procesu závěrečného ověření. Žadatelé tak měli možnost požádat o podstatnou změnu projektu a 
prodloužit si realizaci projektu maximálně o počet pracovních dní, o které došlo ze strany CRR 
k překročení lhůty. Někteří žadatelé tuto možnost využili, čímž došlo k další administrativní práci ze 
strany kanceláře MAS Sokolovsko v souvislosti s vyjadřováním k těmto změnám a konzultacím 
s žadateli ke správnému postupu.  

V programovém rámci IROP došlo v roce 2018 také k úpravám strategie. Cílem úprav bylo umožnit 
vyhlášení dalších výzev v roce 2019. Úpravy spočívaly v přesunu alokací z opatření, které byly již 
naplněny plánovaným množstvím záměrů, do opatření doprava a vzdělávání, kde je největší zájem ze 
strany žadatelů a potřebnost realizace projektů. Zároveň byly také upraveny hodnoty monitorovacích 
indikátorů a finančních plánů v jednotlivých opatřeních tak, aby odpovídaly skutečnému čerpání a 
plánu čerpání v dalších výzvách. Změna strategie byla projednána a schválena Valnou hromadou 
partnerů MAS Sokolovsko dne 21. 6. 2018. Samotná změna strategie vyžadovala značnou 
administrativní práci ze strany kanceláře MAS Sokolovsko, kdy bylo nutno přesuny alokací přesně 
propočítat a zdůvodnit a provést úpravy všech položek v MS2014+ a paralelně v dokumentu SCLLD 
MAS Sokolovsko v tabulkové a textové podobě. 

Následující graf ukazuje stav čerpání v programovém rámci IROP ke dni 31. 12. 2018. Jedná se o stav, 
ve kterém se na konci roku 2018 nacházel jak velký objem finančních prostředků alokace IROP pro MAS 
Sokolovsko. Z grafu je vidět, že téměř 2/3 alokace jsou ve vyúčtovaných projektech a projektech 
schválených (a tedy v realizaci).  

Graf 1: Čerpání v programovém rámci IROP ke dni 31. 12. 2018 
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Díky 16 dokončeným projektům k 31. 12. 2018 patří MAS Sokolovsko mezi místní akční skupiny, které 
mají nejvíce úspěšně zrealizovaných projektů z IROP. Naše MAS je na prvním místě mezi všemi 
místními akčními skupinami v ukazateli výše Kč ve vydaných právních aktech a na třetím místě 
v ukazateli Kč proplacených žadatelům ve vyúčtovaných projektech. 

 

Mapa 1: Počet projektů a výzev IROP v rámci jednotlivých MAS v ČR  

 

zdroj: MMR ČR 

 

V roce 2018 jsme v programovém rámci IROP museli čelit další komplikaci. Alokace pro jednotlivé MAS 
byla přidělena v Eurech a díky vývoji kurzu mezi Kč a Eurem přistoupil ŘO IROP k přepočtu alokace. 
Aktuální zbytky po vyúčtování projektů musí tedy být použity na pokrytí kurzovního rozdílu a až poté 
můžeme sbírat zbylé Kč na vyhlášení zbytkových výzev v roce 2020. 

Autor: Ing. Markéta Hendrichová 

 
B. OPZ  

V roce 2018 byla vyhlášena v rámci Programového rámce OP Zaměstnanost pouze jedna výzva, a to  
Číslo výzvy: 487/03_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 II. Do výzvy byla přijata 1 projektová žádost. 

K této výzvě proběhl dne 24.5.2018 seminář pro žadatele. 

Po ukončení příjmu žádostí proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, kterou žádost 
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splnila. Následovalo vypracování expertních posudků. Během následného věcného hodnocení shledala 
Výběrová komise projektovou žádost za nedostatečnou v několika oblastech a výsledný počet bodů za 
všechna 4 kritéria nedosáhl na mezní hranici úspěšnosti. Jeho hodnocení tak znělo: žádost nesplnila 
podmínky věcného hodnocení. 

Dále dne 18.12.2018 proběhl seminář pro příjemce k výzvě  č. 101/03_16_047/CLLD_15_01_064, 
název výzvy: Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko. 

V roce 2018 bylo v realizaci celkem 5  projektů v rámci CLLD OPZ. 

Autor: Mgr. Zuzana Odvodyy 

 

 
C. PRV 

V roce 2018 vyhlásila MAS Sokolovsko 2. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Tato výzva byla 
vyhlášena 01.02.2018 a v rámci ní bylo vyhlášeno 7 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 
Fiche 7: Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů. 

Dne 06.02.2018 se uskutečnil seminář pro žadatele do této výzvy. Příjem žádostí probíhal ve dnech 
26.02.2018 -12.03.2018 nově přes Portál farmáře. V rámci 2. výzvy bylo podáno celkem 27 projektů do 
5 ze 7 vyhlášených fichí.  

Do Fiche 2: Podpora zemědělských podniků bylo podáno 16 žádostí, do Fiche 3: Podpora lesnictví 1 
žádost, do Fiche 4: Podpora zemědělství 1 žádost, do Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání 8 
žádostí a do Fiche 6: Rozvoj rekreačních funkcí lesa 1 žádost.  

Po ukončeném příjmu žádostí o dotaci následovala administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 
prostřednictvím kanceláře MAS. V rámci této kontroly došlo k ukončení administrace jedné žádosti 
z důvodu úmrtí žadatele. Po vypořádání všech připomínek, které byly žadatelům zaslány, následovalo 
věcné hodnocení prostřednictvím Výběrové komise MAS Sokolovsko, které proběhlo 09.04.2018. 
Následně Programový výbor na svém zasedání, které proběhlo dne 12.04.2018, provedl s ohledem na 
alokaci konečný výběr projektů, které byly ze strany MAS doporučeny k obdržení dotace. Jednalo se 
celkem o 17 projektů – 6 projektů z Fiche 2, po jednom projektu z Fiche 2 a 3, 8 projektů z Fiche 5 a 1 
projekt z Fiche 6.  

Tyto podpořené projekty ze strany MAS byly 25.05.2018 předány na Regionální odbor SZIF k ověření 
administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a k závěrečnému hodnocení. 

V druhé polovině roku proběhla kontrola žádostí ze strany RO SZIF a jejich doplnění ze strany žadatelů 
na základě zaslaných připomínek. U jedné žádosti došlo v průběhu administrace k jejímu stažení ze 
strany žadatele, u jedné byla ukončena administrativní kontrola z důvodu nedoložení povinné platné 
přílohy a u jedné žádosti došlo k ukončení administrace z důvodu porušení Pravidel u jedné z žádostí 
roku 2017. Vlivem toho, byla u žadatelky ukončena administrace žádosti z roku 2017, které se porušení 
týkalo a zároveň také k ukončení žádosti, která byla v tu chvíli administrována a žadatelce byl uložen 
zákaz podání žádosti na následující rok.  

Koncem roku zbývajících 14 žadatelů obdrželo zvací dopisy k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  
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V rámci 1. výzvy z roku 2017 došlo během roku 2018 k proplacení 7 projektů, u jednoho projektu byla 
zaregistrována Žádost o platbu, u jednoho projektu byla Žádost o platbu předložena na RO SZIF a u 
jednoho projektu došlo k ukončení administrace (viz výše). 

Tab. 6:  Přehled žádostí o podporu vybraných MAS Sokolovsko v PRV v r.2018 k realizace (bez 
ukončených) 

Název žadatele Název projektu Výše dotace 

AGRAFA s.r.o. Pořízení stroje a vybavení provozovny 404.550,- Kč 

AGRO & KOMBIN8T Dolní 
Žandov spol. s r.o. 

Modernizace zemědělského podniku 840.000,- Kč 

AZUS Březová, s.r.o. Pořízení technologie II. Etapa - AZUS Březová s.r.o. 367.650,- Kč 

BAUPORT s.r.o. BAUPORT-podpora vybavení společnosti - 2. etapa 1.620.994,- Kč 

Bořek Daniel Pořízení rentgenu pro veterinární praxi 224.987,- Kč 

Duchan Jaroslav Nákup sekaček pro sklizeň pícnin 254.500,- Kč 

Loketské městské lesy s.r.o. Stavební úpravy lesní cesty "Supí potok" 3.984.993,- Kč 

Městské lesy Kraslice, spol. s r.o. Domácí vrch - únik z nudy do přírody 4.670.487,- Kč 

Obec Josefov Josefov - Radvanov - polní cesta 676.252,- Kč 

Obchodně technické služby s.r.o. Rozšíření strojního zařízení prádelny 444.330,- Kč 

Sieberová Kateřina Modernizace veterinární činnosti 450.000,- Kč 

Statek Lunga s.r.o. Komplexní rekonstrukce zimoviště skotu a pořízení 
zemědělského traktoru 

2.999.400,- Kč 

UFARMA spol. s r.o. Investice do strojního vybavení 1.876.500,- Kč 

Vrána Zdeněk Přístřešek pro chov koní na ranči Vránov 118.140,- Kč 

Autor: Mgr. Michaela Polláková 

 
 
 

D. OPŽP 

V roce 2018 MAS Sokolovsko nově získala možnost zařadit do CLLD také OPŽP (Operační program 
Životní prostředí). Nově tak bude možné přes MAS žádat na Sídelní zeleň a ÚSES (Územní systém 
ekologické stability). V rámci výzvy Sídelní zeleň bude možné žádat na revitalizaci a zakládání ploch 
sídelní zeleně. V rámci výzvy ÚSES bude možné žádat na obnovu či zakládání biocenter či biokoridorů. 

Obě výzvy budou vyhlášeny v únoru 2019. Po vyhlášení výzvy bude realizován také seminář pro 
žadatele, kde budou shrnuty základní informace. Celková alokace OPŽP CLLD činí 10 000 000 Kč.  

V roce 2018 byly ze strany MAS podniknuty veškeré kroky pro zařazení OPŽP do CLLD. Byla proto 
přepracována strategie, kdy došlo k doplnění o část OPŽP. Následně započala práce na dalších 
podkladech, aby bylo možno vyhlásit výzvu (jako např. interní směrnice pro část OPŽP). 

Tab. 7:  Základní informace o podmínkách výzev OPŽP  

 Alokace Výše dotace Min. výše CZV Max. výše CZV 

ÚSES 1,5 mil. Kč 80 nebo 100 %* 100 tis. Kč 1,5 mil. Kč 

Sídelní zeleň 8,5 mil. Kč 60 % 100 tis. Kč 3 mil. Kč 

* V případě obnovy ÚSES činí výše dotace 80 %, v případě zakládání nového činí dotace 100 %.  

Autor: Mgr. Anna Marie Schröcková 
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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 31.12.2018: 

Dlouhodobý majetek   1.920 tis. Kč 
Krátkodobý majetek   7.768 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Vlastní zdroje celkem   6.383 tis. Kč 
Cizí zdroje celkem          3.305 tis. Kč                               
---------------------------------------------------------------- 
Aktiva = Pasiva ve výši    9.688 tis. Kč 
 
 
Stav vybraných položek výsledovky k 31.12.2018: 

Náklady celkem    8.953 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Výnosy celkem                  9.447 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------- 
Výsledek hospodaření po zdanění    494 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 2018 zpracoval Ing. Jiří Makaj. Audit je 
zveřejněn na webových stránkách MAS. 
 
 


