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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 2019 změnilo. Bylo rozšířeno o obec Citice a 

zasahuje tak nově do 35 obcí okresu Sokolov a 3 obcí okresu Karlovy Vary – viz násl. tabulka. 

 

Tab. 1: Seznam obcí tvořících území MAS Sokolovsko k 31.12.2019 

Poř. č. ORP Sokolov Poř. č. ORP Kraslice Poř. č. ORP Karlovy Vary 

1. Březová 27. Bublava 36. Hory 

2. Bukovany 28. Dolní Nivy 37. Jenišov 

3. Citice 29. Jindřichovice 38. Mírová 

4. Dasnice 30. Kraslice 

5. Dolní Rychnov 31. Oloví 

6. Habartov 32. Přebuz 

7. Horní Slavkov 33. Rotava 

8. Chlum sv. Maří 34. Stříbrná  

9. Chodov 35. Šindelová 

10. Josefov 

311. Kaceřov 

12. Krajková 

13. Královské Poříčí 

14. Krásno 

15. Kynšperk nad Ohří 

16. Libavské Údolí 

17. Loket 

18. Lomnice 

19. Nová Ves 

20. Nové Sedlo 

21. Rovná 

22. Sokolov 

23. Staré Sedlo 

24. Svatava 

25. Šabina 

26. Vintířov 
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2. Orgány o.p.s. v roce 2019 

2.1 Valná hromada zakladatelů  

V roce 2019 nedošlo k žádné změně v počtu zakladatelů, jejich počet tak zůstává na úrovni 7 subjektů.  

Tab. 2: Zakladatelé MAS v r. 2019 

Přehled zakladatelů MAS v r. 2019 

Mikroregion Sokolov – východ 

Svazek měst a obcí Kraslická 

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 18. 6. 2019. Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS.  

 

 

2.2  Dozorčí rada 

V průběhu roku 2019 pracovala Dozorčí rada ve složení:  

Tab. 3: Členové Dozorčí rady v r. 2019 

Funkční období 2018-2020 

René Bolvari - předseda 

Josef Janura  

Michal Pehanič  
 

Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 11. června 2019. Zápis z jednání je ke stažení na webových 

stránkách MAS.  

 

 

2.3  Správní rada  

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádné změně ve složení správní rady.  

V r. 2019 skončilo 3leté funkční období paní Daně Janurové a panu Janu Jašovi. Oba byli rozhodnutím 

Valné hromady zakladatelů dne 18.6.2019 opakovaně zvoleni do správní rady.  

Tab. 4: Členové Správní rady 

Funkční období 2020-2022 Funkční období 2019-2021 Funkční období 2018-2020 

J. Jaša 

D. Janurová 

M. Bouda - předseda 

A. Klímová 

B. Zajíček 

P. Beránek 
 

Správní rada zasedala v roce 2019 celkem 3x, a to ve dnech: 17. ledna, 11. června, 10. října. Zápisy 

z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 
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3. Personální zajištění o.p.s. v roce 2019 

Personální obsazení organizace dlouhodobě na plný pracovní úvazek tvoří: 

▪ Hlavní manažerka SCLLD - Ivana Jágriková. 

▪ Projektová manažerka - Markéta Hendrichová. 

▪ Projektová manažerka - Zuzana Odvody. 

▪ Projektová manažerka - Michaela Polláková.  

▪ Projektová manažerka – Anna Marie Schröcková. 

▪ Manažerka území MAS - Eva Slámová.  

▪ Administrativní pracovnice – Andrea Langová. 

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 webových stránkách organizace http://mas-

sokolovsko.eu.  

Činnost spojená s výkonem metody Leader na venkově, tj. především vyhlašování a realizace výzev, je 

vykonávána v sídle MAS, kancelář ve 2. patře MěÚ Březová. Ostatní činnost je řešena z kanceláře MAS 

v Sokolově. 
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4. Přehled projektů realizovaných v roce 2019 

4.1 MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice 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“. 

 
Také v roce 2019 byl úspěšně realizován Místní akční plán na území Sokolovska a Kraslicka. Realizační 

tým stavěl na již dříve navázaných vztazích a vazbách s cílovými skupinami a realizoval všechny 

naplánované aktivity. Mimo nich pak probíhaly akce, k nimž byl dán podnět zdola, tedy právě cílovými 

skupinami (vedoucími pracovníky školských zařízení a středisek volného času, pedagogickými a 

dalšími pracovníky ve vzdělávání dětí a žáků, rodiči, z řad veřejnosti, pracovníky státní správy – 

zástupci zřizovatelů apod.)  

Paralelně zde běží aktivity v rámci části MAP a části implementace MAP. Ta první obsahuje mnoho 

analytických prací, včetně vlastních šetření. Byl aktualizován dokument Strategický rámec ve 

vzdělávání na verzi 3,0 (platnou k 22.5.2019) a verzi 4,0 (platnou k 22.11.2019). Na počátku roku 

proběhlo rozsáhlé šetření mezi všemi zapojenými subjekty, tedy celkem 76 školami (MŠ, ZŠ, ZUŠ), a to 

na několika úrovních. Vznikl rozsáhlý analytický výstup s daty, které byly také poskytnuty projektu I-

KAP (implementace Krajského akčního plánu), dále soubor dat pro zpracování Metodiky rovných 

příležitostí. Bylo realizováno šetření v rámci podaktivity Podpora škol v plánování a světlo světa spatřil 

rozsáhlý soubor zpráv o pokroku škol. Byl vytvořen Akční plán implementačních aktivit pro školní rok 

2019/2020. Také dokument MAP doznal mnoho aktualizací a úprav. Zároveň byly ke konci roku 

evaluovány aktivity Akčního plánu 2018/2019 a taktéž proběhlo vyhodnocení indikátorů nastavených 

ve Strategickém rámci vzdělávání. 

Proběhlo celkem 18 setkání pracovních skupin projektu, 3 pracovní jednání Řídícího výboru, veřejné 

setkání a 14 velkých vzdělávacích akcí (např. kurz PC dovedností pro pracovníky MŠ, osobnostně-

rozvojové semináře na témata Hodnotový učitel, Nastavování hranic, Osobní vize, Zvládání emocí a 

efektivní komunikace, semináře pro asistenty pedagoga, pro vedoucí pracovníky Správní řízení, pro 

pedagogické pracovníky Diagnostika dítěte, Rozvoj grafomotoriky u dětí, Školní zralost atd.). 

Implementační aktivity projektu pak míří přímo k cílovým skupinám, většinou přímo do škol. V rámci 

projektu jsou nastaveny 3 oblasti: 

• 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  
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Mezi implementačními aktivitami v roce 2019 figurují např.: setkávání platformy a vzdělávací aktivity 

na podporu nadání (Úvod do problematiky nadání, Rozvoj rozumových schopností předškoláků formou 

didaktických her, hlavolamů a pracovních listů, Práce s žáky, včetně těch nadaných, a rozvíjení jejich 

kreativity s pomocí karet IMAGLEE, IVP pro nadaného žáka atd.), Workshop deskových her s Mensou 

ČR (cca 70 účastníků), besedy s řezbářem v mateřských i základních školách, WS Kouzelný oxid, šňůra 

komiksových workshopů na ZŠ a zážitkových seminářů dopravní výchovy na MŠ i ZŠ, ukázkových 

lekcí a besed na téma dentální hygieny anebo správného cvičení s dětmi na MŠ, Kurz kreativity a 

podnikavosti pro 2. stupeň ZŠ, stáže v MŠ na téma NTC Learning, podpora matematické gramotnosti či 

polytechnického vzdělávání, beseda na téma kyberšikany, kurzy 1. pomoci, komplexní celoroční stáže s 

WS Vedení třídnických hodin a mnohé další. 

Projekt má samozřejmě také své PR. Vyšlo několik článků v místních regionálních periodicích, 

realizační tým publikoval v týdeníku 5plus2. Je vedena záložka o projektu na webu MAS a FB profil 

projektu. 

Kurz na téma rozvoj kreativity a podnikavosti  

 

Workshop deskových her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zuzana Odvody 
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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“. 

 
I v roce 2019 pokračovalo MAS Sokolovsko ve spolupráci s kolegy z MAS Vladař a MAS Kraj 

živých vod v oblasti rozvoje vzdělávání na Karlovarsku. Jedná se o aktivity místního akčního 

plánování rozvoje vzdělávání v rámci projektu MAP Karlovarsko II. 

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání pomocí rozvíjení a prohloubení spolupráce mezi aktéry ve 

výchově a vzdělávání na Karlovarsku. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny základní, mateřské a 

základní umělecké školy z území správního obvodu ORP Karlovy Vary a města Teplá. Školy ve městě 

Teplá jsou pro projekt MAP přiřazeny také pod Karlovarsko.  

Ve školním roce 2019 jsme pro pedagogické pracovníky zapojených škol z Karlovarska připravili 

zajímavé vzdělávací aktivity, například workshop paměť a efektivní učení pro pedagogické pracovníky, 

semináře k problematice vzdělávání žáků – cizinců, radostný a přirozený rozvoj pozornosti, rozvoj 

matematické pregramotnosti u předškoláků, workshop ke smysluplnému využití ICT. 

V projektu MAP Karlovarsko II probíhala i v roce 2019 jednání Řídícího výboru a 5 pracovních skupin, 

jejichž členové se pravidelně schází a podílejí se na plánování aktivit projektu. Kromě jednorázových 

vzdělávacích aktivit probíhají dlouhodobé či opakující se aktivity (tzv. implementace MAP). Ve 

školním roce 2019/2020 se jedná o: 

• Putování krajem živých vod. 

• Paměť a efektivní učení. 

• Přístupy k vedení třídnických hodin. 

• Hodina angličtiny s rodilým mluvčím. 

• Diverzifikovaná třída – náměty na vzdělávání. 

• Kurz podnikavosti. 

V roce 2019 dokončili členové realizačního týmu projektu první ze série strukturovaných rozhovorů 

s řediteli škol. Během školního roku 2018/2019 jsme tak navštívili každou z 57 zapojených mateřských, 

základních a základních uměleckých škol. Záznamy z rozhovorů jsme vyhodnotili a z výsledků jsme 

sestavili souhrnný dokument, který tak představuje sondu do školství na Karlovarsku. Nesestavovali 

jsme žebříčky škol, nechtěli jsme někoho hodnotit nebo poškodit. Během rozhovorů jsme nasbírali 

různé dotazy ředitelů škol, k jejich zodpovězení jsme se obrátili na Českou školní inspekci a její 

doporučení jsme zahrnuli do dokumentu. Dokument je dostupný zde: http://mas-sokolovsko.eu/wp-

content/uploads/2019/09/MAP-KV-II-dokument-vystupy-ze-strukt-rozhovoru_finale.pdf. 

http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2019/09/MAP-KV-II-dokument-vystupy-ze-strukt-rozhovoru_finale.pdf
http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2019/09/MAP-KV-II-dokument-vystupy-ze-strukt-rozhovoru_finale.pdf
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Působení MAS Sokolovsko ve vzdělávacím projektu na území ORP Karlovy Vary také přispívá 

k prohloubení 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/ 

Aktivita Hodina angličtiny s rodilým mluvčím v ZŠ a MŠ Dalovice 

 
 

Kurz podnikavosti v ZŠ a MŠ Kyselka 

 
 

Putování krajem živých vod – moštování v Bečovské botanické zahradě 

 
Autor: Markéta Hendrichová 

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 za MAS Sokolovsko o.p.s., 3.592.883,04 Eur celkem 

Dotační titul: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 

 

 

 

 

Projekt „Karlova stezka II“ (zkrácený název), která spojuje přes Krušnohorský hřeben města Aue a 

Karlovy Vary a zároveň i „Muldavskou cyklostezku“ (Mulderadweg) s „Cyklostezkou Ohře“ 

(Egerradweg), je u konce a může se tak pochlubit zrealizovanými aktivitami.  

Po všech přípravných pracích byl zhotoven dokument, jehož výsledkem je návrh 5 nových cyklotras po 

městě Chodov. Na Bílé vodě byla obnovena cyklotrasa, u které vzniklo dřevěné odpočívadlo vč. stojanů 

na kola (viz obrázek), nové závory a informační cedule. Poslední naplánovanou aktivitou jsou 

informační brožury o nově vzniklém Porcelánovém okruhu, který propojuje Novou Roli, Chodov, Loket 

a Karlovy Vary. I ostatní patneři, jak na českém tak i německém území, se mohou pochlubit 

zrekonstruovanými trasami, novými odpočívadly, informačními cedulemi a letáky. Na samotný závěr 

projektu se plánuje veřejná akce nejen pro cyklisty, ale také pro hoteliéry a informační centra. Cílem je 

propagace všech tras tak, aby výsledky projektu využívalo co nejvíce cyklistů z řad místních i turistů. 

Na poslední koordinační schůzce všech partnerů vzešla myšlenka ohledně Karlovy stezky III. Nechme 

se tedy překvapit, zda nás čekají další nové či opravené trasy pro cyklisty na tomto krásném území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jana Vinšová 
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4.4 Program obnovy venkova 

 

Číslo smlouvy: KK 01960/2019 

Období realizace: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019 

Max. výše finanční podpory: 308.770,00 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: Eva Slámová 

 

 

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 31.12.2019 vyčerpáno 4.098.063,60 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: Ivana Jágriková 
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5. Přehled dalších činností v roce 2019   

5.1 Účast na zasedání pracovních skupin 

MAS Sokolovsko je členem Krajské sítě Národní sítě MAS, což je pobočný spolek Národní sítě MAS 

ČR, z.s. Krajská síť 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. Ivana Jágriková působila v r. 2019 jako předseda Krajské sítě Karlovarského kraje a 

současně byla zástupcem krajských MAS v Regionální a Národní stálé konferenci. 

Markéta Hendrichová 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. Manažerka se v rámci projektu MAP Karlovarsko II 

účastní přípravy strategie Statutárního města Karlovy Vary 2040 a v rámci krajské sítě 

spolupracuje na tvorbě krajských strategických dokumentů. 

Ředitelka MAS Ivana Jágriková a manažerka Hendrichová jsou zapojeny do tzv. Pracovní skupiny 

Leader, která se podílí především na tvorbě a připomínkování pravidel Programu rozvoje venkova a 

Integrovaného regionálního operačního programu, opatření týkající se metody CLLD.  

Projektové manažerky Hendrichová a Zuzana Odvody jsou členkami 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 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.  

Manažerka Anna Maria Schröcková je členkou Pracovní skupiny pro environmentální oblast. 

Projektová manažerka Zuzana Odvody je členkou Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje a 

Krajské koordinační skupiny nadání Karlovarského kraje. 

 

 

5.2 Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané 

MAS 

MAS Sokolovsko vydává 2x ročně časopis Sokolovsko především o vlastivědných zajímavostech na 

území MAS. Dále vydává 2x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách MAS Sokolovsko. 

MAS Sokolovsko se podílela na vydání Bulletinu „Pojďte s námi do přírody!“, který obsahoval cyklus 

přírodovědných akcí pro rok 2019.  

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. 

 

http://mas-sokolovsko.eu/
http://mas-sokolovsko.eu/
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5.3 Čištění řeky Ohře 2019 

První víkend v dubnu 2019 jsme se pod záštitou Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. již 

počtvrté podíleli na organizaci akce Čištění řeky Ohře. Do akce byla zapojena řada subjektů (Povodí 

Ohře, a.s., půjčovny lodí, města a obce, podnikatelé, dobrovolníci, sponzoři, a další). Ve velkém počtu 

se zapojily také základní školy, které tímto podporují ekologickou výchovu dětí a žáků. Na akci se nám 

přihlašují „tradiční“ dobrovolníci, kteří se čištění účastní již několik let. Velice nás těší skutečnost, že 

popularita akce stoupá a daří se tak šířit environmentální osvětu.  

Na území naší MAS se akce zúčastnil rekordní počet 976 dobrovolníků (340 dobrovolníku v r. 2018, 

164 dobrovolníků v r. 2017, 108 dobrovolníků v r. 2016), z čehož je patrné, že popularita akce 

každoročně roste. Celkem bylo svezeno z úseku od Kynšperka nad Ohří po Karlovy Vary (Chebský 

most) 10 tun odpadu (10 tun v r. 2018, 2,55 tun v r. 2017, 2,23 tun odpadu v r. 2016) a dobrovolníci se 

plavili na 48 lodích.  

S rostoucím počtem dobrovolníků roste také náročnost přípravy, ale s ohledem na smysl a ohlas je to 

práce, kterou děláme rádi. Akce měla mezi účastníky velmi pozitivní ohlas, a věříme, že v příštím roce 

čísla budou minimálně podobná, ne-li vyšší. Všem velice děkujeme a doufáme, že se sejdeme opět 

v příštím roce.  

Autor: Anna Maria Schröcková 
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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. bylo jedním z přidružených partnerů mezinárodního projektu InduCult2.0, který 

byl ukončen 31.5.2019. V České republice tento projekt organizovalo Krajské sdružení MAS 

Karlovarského kraje, z.s. Projekt byl schválený k financování z programu nadnárodní spolupráce 

Interreg Central Europe již v roce 2016. InduCult2.0 byl 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.  

Rok 2019 byl důležitý hlavně pro zdárné ukončení projektu a jeho prezentaci. Ve dnech 3.-5.4.2019 

proběhlo závěrečné partnerské setkání ve Zwickau, kde všichni partneři prezentovali své úspěchy. 

16.5.2019 pak proběhla na Statku Bernard česká závěrečná konference, která pomohla podrobně 

představit výstupy a to i z pohledu účastníků projektu. Hovořila zde například ředitelka školy, jejíž 

škola spolupracovala s výrobním podnikem, lektor kurzu pro kreativitu, orgánizátor produktu Kulturní 

září na Sokolovsku apod. K vidění bylo mnoho fotografií a také shrnující video vytvořené pro projekt 

InduCult2.0 italským partnerem.  

Autor: Lucie Říhová 

 

 

5.5 InduCCI 

 

Období realizace: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2021 

Max. výše finanční podpory: 0 Kč (partner bez finančního příspěvku) 

Dotační titul: Interreg Central Europe 

 
 

MAS Sokolovsko o.p.s. se stalo jedním z přidružených partnerů dalšího mezinárodního projektu 

InduCCI, který byl zahájen 1.4.2019. Projekt navazuje na InduCult2.0 jehož byla MAS také součástí. 

V České republice tento projekt realizuje Mikroregion Sokolov - východ (MSV). Projekt InduCCI je 

zaměřen na podporu kulturních a kreativních průmyslů (česká zkratka KKP).  
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Projekt InduCCI  je zaměřený na rozvoj regionů, které jsou charakteristické průmyslovou výrobou. 

Původcem myšlenky a hlavním partnerem projektu je město Chemnitz, které má již mnoho zkušeností s 

podporou kreativity a inovacíÚzemí MSV je charakteristické povrchovou těžbou uhlí. Těžba bude v 

budoucnosti ukončena a je na nás, abychom se připravili na výzvy s tím spojené. Belgický partner město 

Genk se potýkalo s podobnými výzvami, které přinesl konec těžby uhlí a uzavření továrny Ford. 

Vytvořilo komunitní centrum Thor, které nabízí celou řadu podpůrných činností pro podnikatele, 

studenty a výzkumná centra. Mimo již zmíněné organizace může MSV čerpat zkušenosti od partnerů z 

Rakouska (Kreativní region Linz), Slovinska (Centrum podpory podnikání Kranj), Polska (Rozvojová 

agentura Bielsko-Biala) a Itálie (Hospodářská komora města Padova). 

První setkání mezinárodního projektového týmu proběhlo 17.-19.6.2019 v Padově v Itálii. Zástupci 

regionů zde objevovali společné výzvy spojené s kulturním a kreativním průmyslem a prezentovali 

příklady dobré praxe. V rámci projektu InduCCI proběhlo 1. české setkání a diskuze místních subjektů 

spojených s KKP v listopadu 2019. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci Karlovarského kraje, MAS 

Sokolovsko, obcí, designérů, MSV ad. Hlavním výstupem tohoto setkání bylo, že je nutné zřídit 

regionální platformu, která by podporovala kulturní a kreativní průmysly a umožnila pravidelnou 

diskuzi. Mimo to usiluje MSV o tvorbu prostoru, který by umožnil spolupráci různě oborově 

zaměřených specialistů jako designerů, uměleckých řemeslníků ale i technicky zaměřených osob a 

plánuje organizovat projektové vyučování s míchanými týmy žáků ze tří středních škol. 

Zástupce MAS Sokolovsko se účastnil v listopadu roku 2019 i druhého setkání k projektu InduCCI 

v rakouském Linci. Zde byly prezentovány nejen plánované české aktivity, ale i příklady dobré praxe ze 

zahraničí. Jedním z příkladů dobré praxe v Karlovarském kraji je galerie Supermarket WC, která 

vznikla v prostoru brownfieldu a která poskytuje výstavní prostory, prostory pro workshopy, kavárnu a 

místo, kde se schází kreativně smýšlející lidé. V rámci InduCCI se lze učit od projektových partnerů. 

Např. v Linci byla znovu využita bývalá továrna na výrobu tabáku. Vznikly zde kanceláře pro start-upy, 

sdílené kanceláře, laboratoře a veškerá další potřebná infrastruktura pro podporu kreativců.  

Co-workingové centrum v bývalé továrně na tabák v Linci 

Autor: Lucie Říhová 
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5.6 Exkurze do rakouského Štýrska  

Název akce: Transfer zkušeností z rakouských MAS (LAG) do MAS Karlovarského kraje 

 

V termínu 28.8. – 30.8.2019 uspořádala MAS Sokolovsko o.p.s. za finanční podpory Celostátní sítě pro 

venkov exkurzi na území MAS Steirische Eisenstraße v Rakousku.  

Vyjeli jsme ráno 28.8.2019 v 7.00 hodin ze Sokolova. V odpoledních hodinách jsme dorazili do 

rakouské obce Trofaiach, kde byli účastníci exkurze přivítáni na obecním úřadě předsedou MAS 

Steirische Eisenstraße panem Mariem Ablem, který je zároveň starostou obce. Pan Abl představil 

rakouskou MAS, pod kterou spadá celkem 17 obcí/60 tis. obyvatel. Systém výběru a schvalování 

projektů z programu LEADER se liší od českého systému a spočívá v tom, že MAS Steierische 

Eisenstraße má k dispozici 3 mil €, které přerozděluje dle vlastních priorit a uvážení. Následovala 

prezentace projektu „Innenstadtbelebung Trofaiach“ (Oživení centra obce Trofaiach), jejíž součástí byla 

prohlídka obce. Myšlenkou na oživení obce se začali zabývat již v roce 2015. Jedním z prvních opatření 

byly městské slavnosti, následovaly adventní trhy, masopust nebo přesun základní umělecké školy do 

volných prostor v centru. Dále obec odkoupila dvě staré zchátralé budovy, zařídila jejich demolici a na 

volném místě byl vybudován dopravní terminál. Celý tento projekt byl ještě podpořen opatřením, kdy 

byly zkráceny intervaly autobusové dopravy spojující obec s okresním městem na 15 minut. Zajímavý 

byl i projekt tzv. Start-upů. 

Následovala prohlídka obce Vordernberg a projektu „Bewahrung des kulturellen Erbes in den Museen 

der Steirischen Eisenstraße“ (Zachování kulturního dědictví muzeí Štýrské železné cesty, jedná se o 

projekt spolupráce mezi muzei). Byly představeny možnosti spolupráce mezi venkovskými muzei.  

Druhý den exkurze pokračovala v obci Vordernberg, kde byl prezentován projekt „Touristischer 

Ganzjahresbetrieb am Präbichl“ (Cestovní ruch na Präbichlu po celý rok). Jedná se o zimní středisko, 

které je nyní doplňováno o nabídku letních aktivit (lanové centrum, turistické cesty). Cílem je jednak 

oživit místní cestovní ruch, ale také zajistit celoroční nabídku zaměstnání v daném místě. 

Ještě před obědem byla na programu prohlídka projektu „Abenteuer Erzberg“ (Dobrodružství Erzberg, 

zapojení atraktivní nabídky cestovního ruchu do stále aktivní těžby železné rudy) u obce Eisenerz. 

Praktická ukázka toho, 

jak lze ze slabé stránky 

regionu udělat jeho 

silnou stránku. Poté co 

došlo k utlumení těžby a 

snížení počtu 

pracovních míst, si obec 

Eisenerz díky tomuto 

projektu, vytvořila celou 

řadu nových pracovních 

míst. 
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Po obědě jsme navštívili projekty na stezce podél jezera 

Leopoldsteiner See, které byly realizovány pod hlavičkou 

projektu „Mach was Sozialfestival“ (Udělej společenský 

festival) nedaleko obce Eisenerz. V rámci tohoto projektu měli 

účastníci exkurze možnost navštívit dílčí podprojekty, které 

představují možnost využití krajinných prvků k zatraktivnění 

regionu, které slouží jako místo pro setkávání lidí a utužování 

regionální identity na venkově:  

• Klettergarten Leopoldsteinersee (Lanové centrum)  

• Kneippanlage Leopoldsteinersee (Kneippova kůra)  

• Laufstrecken Leopoldsteinersee (Běžecká trať)  

• Klettersteig Seemauer (Lezecká stěna)  

Poté následovala prohlídka kostela Kirchenburg „Oswaldi“ a 

projektu „Touristische Erschließung der Wehranlage St. Oswald“ (Odkrytí pevnosti St. Oswald pro 

turisty). Kostel a pevnost se nacházejí na skále nad obcí Eisenerz a dotváří tak romantický ráz krajiny. 

Díky realizaci tohoto projektu došlo k prohloubení atraktivity regionu pro turisty a zároveň pro místní. 

Třetí den jsme dopoledne navštívili zemědělský podnik Haffelner v obci Kremsmünster, zaměřený na 

rostlinnou výrobu (dýně, kukuřice, maliny, jahody apod.) a podpořený z projektů „GenussReich 

Steirische Eisenstraße“ (Lahodná Štýrská železná stezka, spojuje 40 zemědělců a snaží se dostat 

regionální potraviny do místních obchodů a restaurací) a „So schmeckt die Steirische Eisenstraße“ (Tak 

chutná Štýrská železná stezka). 

Následovala prohlídka druhého zemědělského podniku Lanzer v obci Eisenerz, který má vlastní obchod 

a realizuje rostlinnou i živočišnou výrobu. Tento podnik je také podpořen z projektů „GenussReich 

Steirische Eisenstraße“ a „So schmeckt die Steirische Eisenstraße“.  

Tento podnik se zabývá lesním hospodářstvím a zemědělstvím. Jsou zaměřeni na přímý marketing – 

mohou si dovolit vyšší ceny díky přítomnosti průmyslu v regionu, kde jsou vyšší průměrné platy. 

Zajímavostí bylo, že přímo ke statku byla zavedena speciální autobusová linka a zřízena autobusová 

zastávka (aniž by o to zemědělský podnik sám žádal) = to může být inspirací i pro naše obce, jak mohou 

podpořit místní zemědělskou produkci. 

Oba zemědělské podniky sloužily jako praktická ukázka toho, jak v Rakousku v oblasti zemědělství 

funguje silná regionální sounáležitost. Místí obyvatelé, ale i např. supermarkety, podporují regionální 

zemědělce svými nákupními zvyklostmi. 

Účastníky akce byli zejména starostové obcí, zemědělci, zástupci mikroregionu, partneři CSV a partneři 

MAS Karlovarského kraje. Díky exkurzi mohli vidět zrealizované projekty, od úspěšných žadatelů se 

dozvědět konkrétní informace, úskalí a postřehy. Některým účastníkům pomohly získané zkušenosti 

s rozhodováním, zda realizovat či nerealizovat vlastní projekty.  

Autor: 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 31.12.2019 tvořilo Valnou hromadu partnerů 80 subjektů (80 v r. 2018, 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 17.1.2019 a 18.6.2019, kdy hlavními body programu bylo 

schválení členů Výběrové komise a Programového výboru, pololetní Zprávy o plnění SCLLD a Výroční 

zprávy MAS za r. 2018. Zápisy z jednání jsou 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 (aktuální členové navoleni na Valné hromadě partnerů dne 11.1.2018). 

Dne 18.6.2019 došlo ke změně v podobě vyřazení organizace Zachránci památek ČR z.s., a místo něj 

byla do Programového výboru navolena společnost Benefin PFC s.r.o. Složení Programového výboru 

bylo k 31.12.2019 následující: 

Zasedání programového výboru se uskutečnilo 17.1.2019, 14.4.2019, 18.6.2019, 10.7.2019, 8.8.2019, 

1.10.2019, 19.11.2019. Zápisy z jednání jsou na webových stránkách MAS. 

Tab. 5: Členové Programového výboru v r. 2019 

Funkční období Programového výboru 2018-2020 

Město Habartov – Petr Janura (předseda) 

Město Chodov – Patrik Pizinger 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – Stanislav Kříž 

Srdce a čin, o.p.s. - Petr Beránek 

Benefin PFC s.r.o. – Iva Kalátová 

Agro & Kombinát Dolní Žandov spol. s r.o. – Kurt Hnát 

Helena Farová 

Římskokatolická farnost Loket – Jiří Majkov 

 

 

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 18.6.2019 na jednání Valné hromady partnerů MAS došlo k novému navolení členů takto: 

Tab. 6: Členové Výběrové komise v r. 2019 

Funkční období Výběrové komise 2019 (1 rok) 

Ing. Vladimír Mikeš (dobrovolník) - předseda 

Obec Libavské Údolí  

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) 

Karel Fiala (dobrovolník) 

Milan Pokorný (dobrovolník) 

ept connector s.r.o. – Martina Pádrová, Tomáš Musil 

František Bartoň (OSVČ) 

Milan Hloušek (OSVČ) 

Irena Lechanová (OSVČ) 

Vladimír Lokaj (OSVČ) 

Zasedání komise proběhlo v r. 2019 celkem 7x. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách 

MAS. 



 

          
20 

  

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 beze změny, tj. takto:  

Tab. 7: Členové Monitorovacího výboru v r. 2019 

Funkční období Monitorovacího výboru 2018-2020 

Obec Lomnice – Josef Janura 

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 11.6.2019, 19.6.2019, 16.7.2019 a 13.12.2019. 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 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 4 Programových rámců, a to OP Zaměstnanost, IROP a 

Program rozvoje venkova a OP Životní prostředí. Priority naplňujeme také realizací aktivit spojených 

s čerpáním tzv. šablon OPVVV místními MŠ, ZŠ a ZUŠ. 

Alokace (výše dotace) MAS Sokolovsko na programové období EU 2014-2020 činila: 

Program rozvoje venkova ČR:   48.137,38 tis. Kč 

Operační program Zaměstnanost:  23.452,00 tis. Kč 

Integrovaný regionální operační program:        113.317,26 tis. Kč 

Operační program Životní prostředí:  10.000,00 tis. Kč 

CELKEM:               194.906,64 tis. Kč 

 

V r. 2019 byly podány 3 žádostí o změnu SCLLD, které se týkaly nahlášení změn ve složení povinných 

orgánů MAS Sokolovsko oproti standardizaci, dále úprav programového rámce PRV a připojení obce 

Citice do území MAS. Všechny tyto změny byly schváleny. 
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7.2 Přehled plnění SCLLD v r. 2019 

 

A. Integrovaný operační program - IROP  

Dne 3. 1. 2019 byly vyhlášeny další výzvy CLLD MAS Sokolovsko v programovém rámci IROP: 

✓ Výzva č. 13 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury III“ 

✓ Výzva č. 14 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření 

vedoucí k sociální inkluzi III“ 

✓ Výzva č. 15 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení II“ 

✓ Výzva č. 16 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví II“ 

K připravovaným žádostem o podporu probíhaly individuální konzultace a v dne 14.2.2019 proběhl 

seminář pro žadatele, kteří ještě neměli zkušenosti s investičními projekty. Příjem žádostí o podporu byl 

ukončen 11.3.2019. Celkem jsme obdrželi 9 žádostí o podporu, z toho 3 zaměřené na dopravu, 3 do 

sociální inkluze, 2 projekty infrastruktury základních škol a 1 projekt týkající se národní kulturní 

památky areálu poutního kostela v Chlumu Svaté Maří. 

V rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení ze strany MAS byly 

úspěšné všechny projekty z výzev č. 13, 15 a 16. Bohužel dva projekty zaměřené na dopravu neprošly 

posledním kolem hodnocení, a to závěrečným ověřením způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj. 

Důvodem byl nesoulad detailů projektů s pravidly nadřazené výzvy a výkladem pravidel ze strany ŘO. 

Komplikace nastaly u výzvy č. 14. Zde byly přijaty projekty, jejichž celkové požadované finanční 

nároky přesahovaly alokaci výzvy. Jeden z žadatelů se několikrát odvolával oproti rozhodnutí orgánů 

MAS. Z rozhodnutí ŘO IROP bylo nutno provést přebodování projektů. Ke konci roku 2019 stále ještě 

nebyl proces hodnocení a výběru projektů na výzvě č. 14 ukončen. 

Tab. 8: Přehled žádostí o podporu vybraných MAS Sokolovsko k podpoře z IROPu v roce 2019 a 

s vydanými právními akty od ŘO IROP 

Výzva č. 13 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury III“ 
 

Město Nové Sedlo Chodník v Loketské ulici – Nové Sedlo 

 

Výzva č. 14 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření 

vedoucí k sociální inkluzi III“ 

Město Kraslice Vybudování zázemí sociálních služeb města Kraslice 

Erudito, z.s. Centrum Rožec 

Erudito, z.s. Centrum ROŽEC 
 

Výzva č. 15 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení II“ 

Město Horní Slavkov Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ 

Horní Slavkov 
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ZŠ Královské Poříčí, 

okres Sokolov 

ZŠ Královské Poříčí bez bariér s počítačem za jazykem 

 

Výzva č. 16 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví II“ 

Rytířský řád 

Křižovníků s červenou 

hvězdou 

Zpřístupnění věží se zvony a restaurování oltáře poutního kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Sv. Maří 

 

V roce 2019 byly postupně vyúčtovány zrealizované projekty, přičemž většina projektů z výzev z roku 

2017 byla dokončena včetně schválení vyúčtování již v roce 2018. Celkem bylo ke konci roku 2019 

dokončeno a vyúčtováno 22 projektů z IROP, 8 projektů bylo v realizaci a 3 projekty v procesu 

hodnocení. Následující tabulka ukazuje rozdělení stavu projektů v rámci jednotlivých opatření IROP. 

Tab. 9: Přehled stavu projektů v rámci jednotlivých opatření IROP k 31.12.2019 

Opatření Počty a stavy projektů 

Doprava 10 projektů vyúčtováno, 1 projekt v realizaci 

IZS 2 projekty vyúčtovány, 1 projekt v realizaci 

Sociální inkluze 2 projekty vyúčtovány, 2 projekty v realizaci, 3 projekty v hodnocení 

Sociální podniky 2 projekty vyúčtovány, 1 projekt v realizaci 

Vzdělávání  5 projektů vyúčtováno, 2 projekty v realizaci 

Památky 1 projekt vyúčtován, 1 projekt v realizaci 
 

V programovém rámci IROP došlo v roce 2019 také k přípravě úprav strategie s cílem efektivně 

přesunout zbytky alokací po vyúčtovaných projektech tak, aby bylo možno v roce 2020 vyhlásit výzvy 

zaměřené na cyklodopravu a infrastrukturu základních škol. V programovém rámci IROP byla ke konci 

roku 2019 většina alokace ve vyúčtovaných projektech nebo v projektech v realizaci. Pro vyhlášení 

výzev v roce 2020 tak zbylo 11,5 mil. Kč z alokovaných 119 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, 

která byla naší MAS přidělala po změnách alokací kvůli vývoji kurzovního rozdílu.  

Graf 1: Stav alokace MAS Sokolovsko v programovém rámci IROP k 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Markéta Hendrichová 
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B. Operační program Zaměstnanost - OPZ  

Rok 2019 přinesl do programového rámce mnoho diskuzí s Řídícím orgánem, vyjasňování si metodik a 

pravidel, a to jak na straně hodnocení žádostí a pravomocí MAS, tak na straně již probíhajících projektů 

a jejich realizátorů.  

Tab. 10: Přehled vyhlášených výzev a podaných žádostí v roce 2019 

Číslo 

výzvy 
Název výzvy 

Reg. číslo 

žádosti 
Žadatel 

Název 

projektu 
Výsledek hodnocení 

8
7
3

/0
3

_
1
6

_
0

4
7
/C

L
L

D
_
1
5

_
0
1
_

0
6
4
 

Sociální podnikání 

na území MAS 

Sokolovsko II. 

Žádná 
podaná 

žádost 

   

8
7
4

/0
3

_
1
6

_
0
4

7
/C

L
L

D
_
1
5

_
0
1

_
0
6

4
 

  

 

 

 

 

 

Prorodinná 

opatření na území 

MAS Sokolovsko 

II. 

C
Z

.0
3
.2

.6
5
/0

.

0
/0

.0
/1

6
_
0
4

7
/

0
0
1
1

8
0
6
 

Elíšek, z,s, 
Dětská skupina 
Elíšek 

Žádost nesplnila podmínky věcného 
hodnocení 

C
Z

.0
3
.2

.6
5
/0

.

0
/0

.0
/1

6
_
0
4

7
/

0
0
1
1

8
0
7
 

Školka Delfínek z. s. 
Dětská skupina 
Školka Delfínek 

Žádost nesplnila podmínky věcného 

hodnocení 

C
Z

.0
3
.2

.6
5
/0

.

0
/0

.0
/1

6
_
0
4

7
/

0
0
1
1

8
6
3
 Tradiční řemesla 

Bernard, z.s. 

Příměstský tábor 
na Statku Bernard 

 

Žádost splnila podmínky věcného 
hodnocen s výhradou – vráceno ze 

strany ŘO 

A
6

0
/0

3
_

1
6
_

0

4
7
/C

L
L

D
_
1
5

_
0
1
_

0
6
4
 

 

Sociální podnikání 

na území MAS 

Sokolovsko III. 

C
Z

.0
3
.2

.6
5
/0

.

0
/0

.0
/1

6
_
0
4

7
/

0
0
1
5

6
3
4
 Tradiční řemesla 

Bernard, z.s. 

Sociální podnik 

Stavební četa 

 

Žádost nesplnila podmínky věcného 
hodnocení 

A
6

1
/0

3
_

1
6
_

0

4
7
/C

L
L

D
_
1
5

_
0
1
_

0
6
4

 
 

Prorodinná 

opatření na území 

MAS Sokolovsko 

III. C
Z

.0
3
.2

.6
5
/0

.

0
/0

.0
/1

6
_
0
4

7
/

0
0
1
5

6
8
0
 

ANNA KK, z.s. 
NeNUDA 

 

Žádost splnila podmínky věcného 

hodnocen s výhradou – žadatel 
odstoupil od záměru 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, do čtyř výzev bylo podáno celkem 5 žádostí o dotaci. Tři z nich 

nesplnily podmínky věcného hodnocení. U jedné žadatel odstoupil před podepsáním právního aktu. 

Jedna žádost splnila podmínky věcného hodnocení a byla doporučena k financování, její hodnocení však 

provázely dohady s ŘO, jednání Výběrové komise a následně Programového výboru proběhlo celkem 

třikrát a ke konci roku 2019 hodnocení stále nebylo ukončeno.  

Pro každou vyhlášenou výzvu proběhl seminář pro žadatele, celkem tedy 4.  

V roce 2019 byla ukončena realizace 1 projektu – Krajinářské a zahradnické práce z 2. výzvy MAS 

OPZ „Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko“. Během roku 2019 pokračovala realizace 

projektu Šance pro tebe ze 3. výzvy MAS OPZ Zaměstnanost na území MAS Sokolovsko. Byla 

zahájena realizace projektu Mají si kde hrát podaného do 4. výzvy MAS OPZ „Prorodinná opatření na 

území MAS Sokolovsko“ a projektu Příměstský tábor na Statku Bernard“ ze 7. výzvy MAS OPZ 

„Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko II.“ 
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Web zrealizovaného sociálního podniku k projektu Krajinářské a zahradnické práce 

 

Prostory školního klubu Klubíčko, 

fungujícího v rámci projektu Mají si kde 

hrát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zuzana Odvody 
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C. Program rozvoje venkova ČR - PRV 

V roce 2019 vyhlásila MAS Sokolovsko 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Tato výzva byla 

vyhlášena 01.02.2019 a v rámci ní byly vyhlášeny 4 fiche: 

✓ Fiche 1: Vzdělávání pro rozvoj venkova 

✓ Fiche 4: Podpora zemědělství 

✓ Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání 

✓ Fiche 7: Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů. 

Dne 12.02.2019 se uskutečnil seminář pro žadatele do této výzvy. Příjem žádostí probíhal ve dnech 

25.02.2019 -11.03.2019 přes Portál farmáře. V rámci 3. výzvy bylo podáno celkem 11 projektů do 2 ze 

4 vyhlášených fichí. Do Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání bylo podáno 10 žádostí a do Fiche 

7: Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů 1 žádost.  

Po ukončeném příjmu žádostí o dotaci následovala administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

prostřednictvím kanceláře MAS. Po vypořádání všech připomínek následovalo věcné hodnocení 

prostřednictvím Výběrové komise MAS Sokolovsko, které proběhlo 09.04.2019. Následně Programový 

výbor na svém zasedání, které proběhlo dne 11.04.2019, provedl s ohledem na alokaci konečný výběr 

projektů, které byly ze strany MAS doporučeny k obdržení dotace. Jednalo se celkem o 10 projektů – 9 

projektů z Fiche 5, 1 projekt z Fiche 7. Jeden projekt z Fiche 5 nebyl doporučen k obdržení dotace, 

protože se nevešel do stanovené alokace pro danou fichi. 

Tyto podpořené projekty ze strany MAS byly 24.05.2019 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 dvou žádostí došlo v průběhu administrace k jejímu stažení ze strany žadatele.  

Do konce roku zbývajících 8 žadatelů obdrželo zvací dopisy k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  

Tab. 11: Přehled žádostí o podporu vybraných ze strany MAS Sokolovsko v PRV v r. 2019 

k realizace (bez ukončených) 

Název žadatele Název projektu 

Výše 

dotace  

v Kč 

Miloslav Šnicer Automobil pro rozvoj stavební činnosti    225 000     

Lucie Šaradinová 
Občerstvení (Hospůdka) u Šabalků/odpočinkové 

místo s občerstvením Dasnice 
   353 250     

Obchodně technické služby s.r.o. Nové strojní vybavení prádelny    449 995     

Stavby Trubač s.r.o. Rozšíření a modernizace strojového vybavení firmy    279 000     

AZUS Březová s.r.o. Pořízení technologie II.etapa - AZUS Březová s.r.o.    225 000     

Lešení Trubač s.r.o. Rozšíření vybavení společnosti Lešení Trubač s.r.o.    429 965     

Petr Mikeš Vybavení autodílny    404 955     

Správa pamětihodností s.r.o. KV Bedýnkový prodej    581 522     

V rámci 1. výzvy z roku 2017 došlo během roku 2019 k proplacení posledních 2 projektů a tím byla 

výzva č. 1 finančně celá vypořádána.  
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Z 2. výzvy bylo v roce 2019 proplaceno 6 projektů a u 1 byla zaregistrována Žádost o platbu. 

Ukázky proplacených projektů v r. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První polovina roku 2019 byla ve znamení evaluace, na základě které došlo k úpravě Programového 

rámce PRV a následně k podání změny SCLLD. Ta představovala úpravu finančních plánů, 

monitorovacích indikátorů a fichí. V Programovém rámci PRV došlo k vypuštění fichí, o které nebyl v 

území zájem žádný či minimální a nebyl ani zjištěn zájem do dalších let – konkrétně se jednalo o Fichi 1 

Vzdělávání pro rozvoj venkova, Fiche 4 Podpora zemědělství (polní cesty), F7 Spolupráce subjektů v 

zemědělství a zpracování zemědělských produktů. Zároveň došlo k vypuštění Fiche 8 Činnosti 

spolupráce v rámci iniciativy LEADER a finanční alokace z této fiche byla rozdělena mezi zbývající 

fiche, které budou vyhlašovány v následujících letech. Změna SCLLD zahrnovala nově i implementaci 

článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a vytvoření tak Fiche 9 Základní 

infrastruktura venkova – zahrnující oblasti, které budou lépe reflektovat potřeby území: 

✓ Veřejná prostranství v obcích,  

✓ Mateřské a základní školy,  

✓ Vybrané kulturní památky,  

✓ Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.  

Autor: Michaela Polláková 
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D. Operační program Životní prostředí – OPŽP 

V roce 2019 MAS Sokolovsko vyhlásila celkem 3 výzvy v rámci Programového rámce Operačního 

programu Životní prostření. Nově tak byla možnost podávat žádosti přes MAS do dvou opatření, a to 

sice do Realizace sídelní zeleně a Realizace ÚSES (Územní systém ekologické stability). Celková 

alokace OPŽP CLLD činila pro MAS Sokolovsko 10 000 000,- Kč.  

Výzvy pro obě opatření – Realizace sídelní zeleně a Realizace ÚSES byly vyhlášeny 28.2.2019 a příjem 

žádostí byl ukončen 30.9.2019. K těmto výzvám byl uskutečněn dne 17.4.2019 seminář pro žadatele. Do 

výzvy ÚSES byla podána 1 žádost o podporu, která byla ze strany z důvodu nezpůsobilosti stažena. Do 

výzvy Realizace sídelní zeleně byly podány dvě žádosti o podporu, které prošly procesem hodnocení ze 

strany MAS a byly předány na ŘO k závěrečnému ověření způsobilosti.  

Z důvodu nevyčerpání alokace vyhlásila MAS Sokolovsko 2. výzvu Realizace sídelní zeleně. Tato 

výzva byla vyhlášena 2.10.2019 a příjem žádostí byl ukončen 28.11.2019. K této výzvě byl uspořádán 

dne 24.10.2019 seminář pro žadatele. Do konce roku 2019 byla ze strany MAS realizována kontrola 

formálních náležitostí a přijatelnosti.  

Bohužel ani vyhlášením 2. výzvy a značné animace území, nedošlo k vyčerpání celé alokace. Jelikož 

MAS nemají již povoleno vyhlásit další výzvy v rámci OPŽP, bude MAS Sokolovsko zbylou alokaci v 

předpokládané výši 5,6 mil. Kč vracet.  

Tab. 12: Základní informace o podmínkách výzev OPŽP  

Výzva Alokace Výše dotace Min. výše 

CZV** 

Max. výše CZV 

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

Realizace sídelní 

zeleně 

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 %.  

** CZV = Celkové způsobilé výdaje. 

 

Tab. 13: Přehled výzev a podaných žádostí  

Výzva 

Počet 

podaných 

žádostí 

Počet schválených 

žádostí ze strany 

MAS 

CZV všech žádostí 

dané výzvy 
Částka alokace 

Realizace ÚSES 0 0 0 0 

Realizace 

Sídelní zeleně 

2 2 1.033.988,27 Kč 620.392,96 Kč 

Realizace 

Sídelní zeleně II 

3 3 6.252.122,52 Kč 3.751.273,51 Kč 

Celkem  5 5 7.286.110,79 Kč 4.371.666,47 Kč 

Zbylá alokace 5.628.333,53 Kč 

Autor: 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 2019 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. s výsledkem hospodaření +696 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 31.12.2019: 

Dlouhodobý majetek   1.924 tis. Kč 

Krátkodobý majetek   5.544 tis. Kč 

---------------------------------------------------------------- 

Vlastní zdroje celkem   6.747 tis. Kč 

Cizí zdroje celkem             721 tis. Kč                               

---------------------------------------------------------------- 

Aktiva = Pasiva ve výši   7.468 tis. Kč 

 

 

Stav vybraných položek výsledovky k 31.12.2019: 

Náklady celkem   11.423 tis. Kč 

----------------------------------------------------------------- 

Výnosy celkem                 12.119 tis. Kč 

----------------------------------------------------------------- 

Výsledek hospodaření po zdanění     696 tis. Kč   

 

Kladný výsledek hospodaření po zdanění doporučujeme organizaci převést do rezervního fondu – 

položka rozvahy Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.  

    

 

8.2 Dary obdržené v r. 2019 

V r. 2019 MAS Sokolovsko obdržela finanční dary s definovaným cílem podpořit organizaci a průběh 

akce Čištění řeky Ohře 2019. Dary poskytly tyto subjekty: 

✓ Obchodně technické služby s.r.o. - 1.000 Kč 

✓ DOP-HC s.r.o. - 2.000 Kč 

✓ ABRI, s.r.o. - 10.000 Kč 

✓ Carl Stahl & spol, s.r.o. - 5.000 Kč 

 

 

8.3 Audit  

Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS 

ověřenou účetní závěrku auditorem. Audit za rok 2019 zpracoval autorizovaný auditor Jiří 

Makaj. Audit bude po svém schválení zveřejněn na webových stránkách MAS. 

 

 


