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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za červen 2020 

 

Dobrý den,  

 

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

červnu 2020 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: V červnu byla na ŘO IROP podána žádost o změnu SCLLD. Změna spočívá 

v distribuci navýšené alokace do dvou opatření IROP (doprava a infrastruktura škol). V těchto 

opatřeních jsou vyhlášeny výzvy s příjmem žádostí o podporu do 13. 7. 2020. Navýšená 

alokace bude použita na navýšení alokací těchto dvou výzev. V červnu také proběhl seminář 

pro žadatele, individuální konzultace s žadateli a kancelář MAS se vyjadřovala k žádostem o 

změnu několika projektů v realizaci. 

 

OPZ: na základě rozhodnutí Řídícího orgánu již MAS nebude v tomto programovém období 

moci vyhlásit výzvy pro tento operační program. 

 

PRV: začátkem června zasedal Programový výbor, který doporučil všechny letošní podané 

žádosti k podpoře ze strany MAS. Koncem měsíce byly všechny žádosti předány žadatelům 

ke konečné registraci na RO SZIF. 

 

OPŽP: Již 4 žádosti z 5 jsou doporučeny k financování. Jedna žádost o podporu čeká na 

projednání Výběrovou komisí ŘO.  

 

V červnu jsme se také věnovali přípravě zprávy o plnění integrované strategie za první 

pololetí roku 2020. 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

Prvním krokem pro vstup do nového období je schválení tzv. standardizace. Její základní 

podmínkou je schválení zapojení území členských obcí do území působnosti MAS. Toto ke 

konci červnu bylo projednáno a schváleno v naprosté většině našich obcí. Další podmínkou je 

aktualizace statutu organizace dle nového Metodického stanoviska č. 12 Ministryně pro 

místní rozvoje. Toto bylo již také zpracováno a schváleno správní radou 16. 6. 2020. 

V průběhu července tak můžeme podat žádost o schválení standardizace. Následovat budou 

práce na nové strategii na období 21+. 

 

3. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023 

Projekt hrazený ze SC 4.2 IROP je určený k úhradě části režií organizace spojených 

s realizací výzev. Tzn. školení, zasedání povinných orgánů, část mezd týmu MAS, kancelář 

MAS apod. Projekt běží dle svého plánu. K poslednímu červnu končí 6měsíční etapa, kterou 

v průběhu července musíme vyúčtovat vůči CRR. 
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4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

V červnu proběhlo několik projektových aktivit v rámci řízení a tvorby MAP: zasedal Řídící 

výbor, který schválil Strategický rámec verzi 5.0, jednala pracovní skupina pro čtenářskou 

gramotnost, a především proběhlo setkání aktérů MAP, které se konalo 23. 6. 2020 na Statku 

Bernard, tentokrát pod stodolou na čerstvém vzduchu. Účastnilo se 40 zástupců mateřských a 

základních škol v regionu. Dále byl na všechny školy distribuován dotazník s Akčním plánem 

na příští školní rok, kde si mohou MŠ, ZŠ a ZUŠ vybrat z nabídky aktivit v rámci 

implementace MAP. Byl také aktualizován dokument MAP, který je možné nyní 

připomínkovat v rámci konzultačního procesu. Jeho pracovní verze k tomuto účelu visí na 

webu projektu.  

 

5. MAP Karlovarsko II  

V červnu jsme se v projektu MAP Karlovarsko II začali znovu normálně setkávat. Proběhlo 

společné setkání pracovních skupin, workshop ke sdílení zkušeností s třídnickými hodinami a 

setkání pracovní skupiny k výuce angličtiny. Tato pracovní skupina připravuje soutěž pro 

žáky ZŠ v tvůrčím psaní v angličtině, soutěž odstartuje v září 2020. V projektu se aktuálně 

věnujeme reflexi vzdělávání na dálku. Pro žáky a rodiče jsme připravili anketu, aby se mohli 

vyjádřit, co se osvědčilo nebo naopak nefungovalo při vzdělávání na dálku, co lze z této doby 

využít pro běžné fungování škol. Probíhá také telefonické dotazování ředitelů škol, jehož 

smyslem je zejména zjistit posun v přístupu škol ke vzdělávání na dálku od března do konce 

školního roku. V neposlední řadě spolupracujeme s dalšími projekty a institucemi. Manažerka 

MAP se zúčastnila kulatého stolu na MŠMT u příležitosti představení Strategie vzdělávací 

politiky ČR do roku 2030+ (tzv. Strategie 2030+). Významné je, že ve Strategii 2030+ jsou 

opatření specificky cílená na zlepšení vzdělávání v Karlovarském kraji. Naše práce v místních 

akčních plánech a komunikace výstupů MAP směrem k MŠMT (analýzy problémů a potřeb, 

SWOT analýzy, osobní jednání) tedy nebyla marná. 

 

6. Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)  

Projekt se datem 30. 6. 2020 dostal do svého konce. My jsme v závěru projektu dokončili 

propagační materiály vázané Karlovu stezku a výstupy projektu (leták, brožura). V průběhu 

léta podáme závěrečnou zprávu o realizace a závěrečné vyúčtování projektu. 

 

7. Animace základních a mateřských škol  

Manažerka MAS se zúčastnila webináře Jak na šablony III, díky kterému následně rozeslala 

další informace na školy v území. Dále byl vytvořen souhrn, jaké školy se zapojily, resp. 

nezapojily do Šablon I a Šablon II.  

 

8. Další 

V průběhu června zasedaly téměř všechny orgány MAS. Programový výbor schvaloval 

letošní projekty podané do PRV. Monitorovací výbor a Dozorčí rada se věnovaly kontrole 

roční závěrky. Správní rada řešila např. aktualizaci statutu. Valná hromada zakladatelů řešila 

obnovu členů správní rady a aktualizaci jednacího řádu organizace. Valná hromada partnerů 

pak zasedala s cíli schválit jednací řád pro orgány MAS, schválit zprávu o plnění strategie za 

první pololetí 2020, měnili se členové Výběrové komise ad. Děkujeme všem, kteří se poctivě 

zúčastňují zasedání orgánů MAS. Bez Vás, by to nešlo. 
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Manažeři MAS se zúčastnili dvou jednání k přípravě tzv. středního článku vedení či podpory 

regionálního školství. Tato jednání proběhla v rámci NS MAS ČR a výstupem bude 

doporučení NS MAS ČR k tomu, jak by tento střední článek měl vypadat, aby pomáhal 

školám a překlenul propast mezi osamocenými jednotlivými školami a MŠMT. 

 

Manažerka MAS se zúčastnila jednání Výboru NS MAS ČR v Praze. 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


