Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za srpen 2020
Dobrý den,
rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci
srpnu 2020 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:
1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020
IROP: V srpnu probíhalo kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti v žádostí o podporu
podaných do výzev č. 17 (cyklodooprava) a č. 18 (infrastruktura ZŠ). Na konci srpna bylo
jednání Výběrové komise, na kterém byly projekty předány členům Výběrové komise ke
zpracování podkladů pro hodnocení. Druhé jednání, na kterém budou sestaveny finální
kontrolní listy a věcné hodnocení jednotlivých projektů, je v plánu na září. Ministerstvo pro
místní rozvoj aktualizovalo pokyny pro administraci projektů v CLLD, ze strany kanceláře
MAS bylo tedy nutno nastudovat nové pokyny a změny promítnout do činností
v programovém rámci IROP. Poslední výzvy CLLD IROP bude možno vyhlašovat příští rok.
Připravujte a konzultujte proto záměry na cyklodopravu a infrastrukturu ZŠ. Jedná se o
poslední šanci získat dotaci na tyto aktivity v tomto programovém období!
OPZ: v měsíci srpnu nepřišly z ŘO žádné nové informace, tudíž zůstávají pouze projekty
v realizaci a nadále platí, že již v tomto programovém období nebudou vyhlašovány nové
výzvy.
PRV: V srpnu začaly přicházet první výzvy ze strany RO SZIF k doplnění neúplné
dokumentace žádostí o dotaci. Jednalo se o projekty, jejichž součástí nejsou výběrová řízení či
velké cenové marketingy. Ostatní žadatelé mají povinnost na počátku září doložit kompletní
dokumentaci k proběhlým výběrovým řízením či velkým cenovým marketingům. Až následně
také u těchto žádostí proběhne kontrola ze strany SZIFu. V současné době je podaná změna
SCLLD pro Programový rámec PRV, která řeší alokaci na příští rok.
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
schválily všechny naše členské obce. V srpnu pracovnice MAS zpracovaly tzv. 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 specifického cíle 4.2 IROP je určený k úhradě části režií MAS spojených
s realizací výzev. Tzn. školení, zasedání povinných orgánů, část mezd týmu MAS, kancelář
MAS apod. Projekt běží dle svého plánu. V srpnu jsme vypořádali připomínky obdržené od
CRR k vyúčtování výdajů za 1. pololetí 2020.

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II
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V srpnu probíhá organizace a konkrétní přípravy implementace akčního plánu, na školy šly
nabídky aktivit, o něž projevily zájem v rámci dotazníku. Zároveň byli kontaktováni lektoři
pro další vzdělávací aktivity a poptávána témata jako BAKU, NTC Learning, apod. Povedlo
se dohnat např. pana Marka Hermana a nasmlouvat společně s Městskou knihovnou jeho
přednášky. Postupně jsou kontaktovány školy a dojednávány detaily spolupráce pro další
školní rok. Již na září jsou připraveny některé akce, např. Bálintovská skupiny, workshop
SFUMATO, Vedení třídnických hodin, platforma nadání, atd. hlavní manažerka projektu se
zúčastnila výjezdního zasedání PS Vzdělávání NS MAS, kde byl projednáván např. Střední
článek ve školství nebo připomínkována výzva na MAP III.
5. MAP Karlovarsko II
V srpnu jsme ředitelům škol zpřístupnili formulář pro přihlašování škol k aktivitám
implementace školního roku 2020/2021. S lektory implementačních aktivit jsme
komunikovali o harmonogramu těchto aktivit. Informovali jsme ředitele a zřizovatele o
možnosti přidat investiční záměry do seznamu ve Strategickém rámci a poskytli jsme
konzultace k dotačním pravidlům. Probíhá tvorba brožurky s postřehy k vedení třídnických
hodin. Připravovali jsme zadání soutěže pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině. Pravidla
soutěže budou zveřejněna začátkem školního roku, proběhnou školní kola a kolo projektu
MAP. Shlédli jsme tiskovou konferenci ministrů školství a zdravotnictví k fungování škol od
září a prostudovali jsme manuál s pokyny pro školy. Vyhodnotili jsme anketu pro žáky a
jejich zákonné zástupce a telefonické rozhovory s řediteli škol, oboje se týkalo vzdělávání na
dálku. Dokumenty se souhrnnými výstupy z těchto šetření zveřejníme na webu projektu se
začátkem školního roku. Manažerka projektu se zúčastnila jednání pracovní skupiny
k přípravě ITI Karlovy Vary v novém programovém období a výjezdního zasedání Pracovní
skupiny vzdělávání NS MAS ČR.
6. Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)
Projekt se datem 30.6.2020 dostal do svého konce. V průběhu srpna jsme zpracovali
závěrečnou zprávu o realizaci a závěrečné vyúčtování projektu.
7. Animace základních a mateřských škol
V srpnu byly všechny školy na území MAS Sokolovsko informovány o novinkách z MŠMT.
Manažerka MAS pravidelně hlídá novinky a následně informuje školy v území.
8. Čištění řeky Ohře 2020
V srpnu započala opětovná intenzivní příprava akce Čištění řeky Ohře 2020, která se
uskuteční 19.9.2020. Byli opět osloveni dobrovolníci, dále byla započata práce na plánování
jednotlivých úseků. Byla vyzvednuta materiální podpora od Povodí Ohře a upřesněna podpora
od Karlovarských minerálních vod. I přes přesunutí termínu na září máme velkou spoustu
dobrovolníků. Sice nám někteří s lítostí museli odříci, věříme však, že chybějící počty
nahradíme a pokryjeme tak opětovně celou trasu řeky od Kynšperka nad Ohří až po Karlovy
Vary.
9. Další
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Ze strany MAS je v plném proudu příprava třídenní tuzemské exkurze na Kutnohorsko,
která se uskuteční ve dne 9. – 11.září ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov.
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