Zápis ze 4. workshopu k přípravě CLLD21+
Kdy: 7. 12. 2020 od 9 h
Kde: Online videokonference z důvodu omezení počtu účastníků kvůli nouzovému stavu
Program:
•
•
•

Úvod k období 2021 – 2027 a vize rozvoje území.
Představení koncepční části SCLLD.
Akční plány v CLLD 2021 – 2027:
o Státní zemědělská politika (SZP)
o OP Zaměstnanost+ (OPZ+)
o Integrovaný regionální operační program (IROP)
o OP Životní prostředí (OP ŽP)
o OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Jágriková přivítala účastníky, seznámila je s plánem průběhu dnešního
workshopu, který z důvodu omezení počtu účastníků probíhá online formou.

Úvod k období 2021 – 2027 a vize rozvoje území
Manažerka MAS Mgr. Odvody vyzvala účastníky, aby si představili, co si jako první vybaví, když se řekne
„Sokolovsko“. Odpovědi byly zpracovány do grafické podoby pomocí aplikace „Mentimeter“.
Ing. Jágriková seznámila účastníky se skutečností, že MAS Sokolovsko splnila první krok v přípravě
programového období 21+, a to standardizace MAS. Dále se věnovala vizi a připomněla proces
projednávání vize. Na workshopu byla diskutována upravená podoba vize. Vize rozvoje území MAS
Sokolovsko na období 2021 – 2027 má tuto upravenou podobu: „Měníme Sokolovsko ve skutečný domov
obrozením duše a krajiny.“

Představení koncepční části SCLLD
Ing. Jágriková shrnula postup projednávání SCLLD na období 2021 – 2027 a seznámila účastníky s hlavními
kapitolami koncepční části SCLLD. Informovala o anketě, která je spuštěna k rozvoji území. Vyzvala
účastníky k vyplnění ankety a k jejímu šíření dál. Odkaz na anketu byl účastníkům zaslán přes chat přímo při
videokonferenci. Anketa je zveřejněna na webu a byla propagována na facebookovém profilu MAS.
Manažerka MAS Ing. Hendrichová prezentovala analýzu potřeb a rozvojového potenciálu. Tato kapitola je
zásadní v koncepční části SCLLD a na ni navazují strategické cíle, specifické cíle a opatření ve strategické
části SCLLD. Analýza zachycuje potřeby a potenciál rozvoje území bez ohledu na dotační tituly přes MAS.
Aktuální text analýzy vychází k workshopů v Lomnici a Habartově (1. a 2. workshop), text byl seskupen dle
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témat do pěti oblastí: lidské zdroje, životní prostředí, podnikatelské prostředí, zemědělství a rozvoj
venkova, infrastruktura. Analýza potřeb a rozvojového potenciálu je zveřejněna na webu MAS a aktéři
mohou zasílat své připomínky a doplnění. Ing. Hendrichová dále představila informace o integrovaných
nástrojích a územní dimenzi v programovém období 2021 – 2027: CLLD, ITI, RAP, KPSV. Stručně shrnula
základní informace o ITI Karlovy Vary a zdůraznila nutnost připravenosti projektů do ITI. Byl prezentován
seznam obcí, které se nacházejí na území MAS Sokolovsko i na ITI Karlovy Vary.
Jako předěl mezi body programu byla pro účastníky zařazena hra k aktivizaci pozornosti.

Akční plány v CLLD 2021 - 2027
Ing. Jágriková shrnula přehled programů a navrhovaných oblastí podpory v programovém období 2021 –
2027. Manažerky MAS se dále podrobněji věnovaly jednotlivým akčním plánům, přičemž prezentace se
týkala zejména oblastí podpory v CLLD tak, jak vypadá aktuální stav vyjednávání. Účastníci mohli rovnou
pokládat dotazy k programovým rámcům a dotazy byly zodpovídány.
Mgr. Polláková se věnovala Programu rozvoje venkova (PRV) a Společné zemědělské politice (SZP).
Nejprve představila 5. výzvu PRV, která bude vyhlášena v březnu 2021. Dále informovala o přechodném
období, které bude jedno nebo dvouleté. Představila témata, která budou zřejmě podporována přes MAS
v novém programovém období, ale také témata, která zřejmě přes MAS již nepůjdou financovat.
Následoval OP Zaměstnanost+. Mgr. Odvody představila, co bude a nebude v novém období v OPZ+
podporováno, na jaké cílové skupiny bude cílit podpora a zdůraznila základní principy OPZ+. Seznámila
účastníky s příklady podporovaných aktivit. Zdůraznila sběr projektových záměrů, který bude probíhat v 1.
polovině roku 2021. K OPZ+ zazněly dotazy ohledně projektových záměrů zaměřených na asistenty
prevence kriminality a na vymezení území realizace SCLLD MAS Sokolovsko.
Ing. Hendrichová nejprve seznámila účastníky s výzvami č. 19 a 20 MAS Sokolovsko v programovém rámci
IROP v roce 2021. Dále sdělila informace o REACT – EU jakožto dodatečné alokace zařazené pod tzv. velký
IROP. Sdělila účastníkům oblasti podpory CLLD IROP v období 2021 – 2027 a ke každé oblasti podpory
prezentovala dosud vyjednané podrobnosti. Informovala také o změně systému hodnocení a výběru
projektů přes MAS a snížení míry podpory v CLLD IROP. Obdobně jako v OPZ+ je potřeba znát projektové
záměry připravované do IROP a vyzvala obce a zpracovatele žádostí k přípravě a konzultaci záměrů. Byly
zodpovězeny dotazy týkající se památek a veřejných prostranství. Na závěr této prezentaci vyzvala
účastníky k vyplnění dotazníku k oblastem podpory v IROP. Účastníci měli nezávazně vybrat oblasti podpory
CLLR IROP nejdůležitější pro rozvoj Sokolovska. Tato prioritizace není závazná, pouze orientační a bude ještě
nutno zohlednit připravované projektové záměry a výsledky ankety k rozvoji Sokolovska.
Mgr. Schröcková představila aktuality z OP Životní prostředí, vč. návrhu rozdělení alokace programu.
V rámci tohoto operačního programu není dosud dojednáno zapojení CLLD. Dále sdělila základní informaci
o nových fondech v gesci MŽP, a to Fond spravedlivé transformace (JTF) a Modernizační fond.
Ing. Jágriková informovala o předpokládaných možnostech podpory v OP TAK a vyzvala účastníky o předání
informací o tomto OP potenciálním žadatelům.
Na závěr Ing. Jágriková poděkovala za účast, shrnula kontakty na jednotlivé manažerky MAS. Účastníci
ocenili interaktivitu workshopu a získané informace.
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Výstupy z workshopu:

Vize rozvoje území realizace strategie MAS Sokolovsko
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Oblasti podpory CLLD IROP 2021 – 2027 pro rozvoj Sokolovska – jedna z předběžných prioritizací
Oblasti podpory CLLD IROP předběžná prioritizace WS 7.12.2020
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