Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za listopad 2020
Dobrý den,
rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci
listopadu 2020 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:
1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020
IROP: Všech 5 projektů z letošních výzev č. 17 a 18 prošlo poslední fází kontroly před
vydáním právního aktu (závěrečné ověření způsobilosti). V listopadu jsme připravili výzvy
č. 19 (cyklodoprava) a 20 (infrastruktura ZŠ), výzvy budou vyhlášeny 4.1.2021
s příjmem žádostí do 10.3.2021. V našem IROPu proběhla kontrola ze strany Centra pro
regionální rozvoj, kontrola se týkala průběhu hodnocení a výběru projektů u výzvy č. 18. Po
doplnění některých informací byla kontrola uzavřena se závěrem bez kontrolního nálezu. Dále
probíhaly konzultace s žadateli a vyjadřování MAS k žádostem o změnu. Zahájili jsme také
přípravu změny finančních plánů dle aktuálního plnění strategie v IROP, finanční plány je
nutno každý rok upravovat nejpozději v lednu dle dat k 30.10. předchozího roku.
OPZ: V měsíci listopadu probíhaly webináře a diskuze o podobě OPZ+ v následujícím
programovém období. Jeho přesná podoba není jistá, a to včetně případné alokace pro MAS.
PRV: V listopadu došlo ze strany SZIF k doporučení dalších 5 projektů k získání dotace a
k jejich závěrečnému schválení Centrálním pracovištěm SZIFu. Celkem nám na schválení
čeká tedy 10 letošních projektů. U další projektů probíhá vypořádání připomínek po
administrativní kontrole SZIFu. Jsou předkládána vyúčtování ukončených projektů
z předchozích výzev. V listopadu proběhl webinář SZIFu zaměřený na zkušenosti
s dosavadním čerpáním a také s informacemi, jak podpořit hraniční projekty v posledních
výzvách. Uskutečnil se také webinář o programovém období 21+.
2. SCLLD na období 2021-2027
Prvním krokem pro vstup do nového období je schválení tzv. standardizace MAS, tj. že je
organizačně a kapacitně připravena na nové programové období EU. Tuto standardizaci má
aktuálně schváleno na 50 MAS ze 180 v České republice. Z toho v Karlovarském kraji ji má
schválenou MAS Sokolovsko a MAS Krušné hory.
Proběhla schůzka zástupců naší MAS a ITI Karlovy Vary k územním překryvům a zaměření
CLLD a ITI v novém období. V rámci přípravy nové strategie rozvoje území MAS
Sokolovsko na období 2021 – 2027 pracujeme na analýze potřeb a rozvojového potenciálu, to
je klíčová kapitola v nové strategii. Rovněž připravujeme online workshop s cílem
informovat o připravených výzvách pro rok 2021, o novinkách pro nové období 2021+ a
mnohém dalším. Termín konání semináře je stanoven na 7.12.2021. Registrace na
seminář je možná na emailu admin@mas-sokolovsko.eu.
Dále máme spuštěnou anketu pro obyvatele Sokolovska. Prosíme ty, kteří anketu dosud
nevyplnili, aby tak učinili na odkazu zde: http://mas-sokolovsko.eu/sclld2127/komunitni-reseni/.

1

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. V listopadu proběhlo školení k úpravám dalšího
čerpání těchto projektů a byly nastíněny první informace o tom, jak budou režie MAS řešeny
v blížím se období 2021-2027.
Pracujeme na Zpravodaji Leader za 2. pololetí 2020 tak, abychom Vám jej ještě před koncem
roku byli schopní zaslat alespoň v elektronické podobě. Stejně tak se finišuje na malé
vlastivědném časopise Sokolovsko.
4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II
Jako všechno ostatní dění, také projekt MAP SOKRA musel zcela přizpůsobit veškeré
aktivity vládním opatřením a především zavřeným školám. Co šlo, bylo převedeno do on-line
prostředí, aktivity pro děti a žáky pak byly z větší části odloženy na ,lepší“ časy.
Z proběhlých aktivit jmenujme např. webináře Jak na tvorbu on-line testů a kvízů, o něž byl
enormní zájem (na 50 registrovaných), Jak to společně zvládnout zacíleno na rodiče prvňáčků
a druháčků a jejich distanční výuky/domácí přípravu, Vývojová dysfázie a poruchy
autistického spektra – úzkoprofilové, avšak aktuální téma nebo Kyberšikana a další rizikové
jevy na internetu – akce většího rozsahu se skvělým lektorem a tématem opět v dnešních
časech více než žádoucím. Na dálku jednala také pracovní skupina pro rovné příležitosti a pro
financování.
Realizační tým absolvoval nesčetné množství webinářů a jednání na mnohá podtémata
vzdělávání, zmínit můžeme webinář se zástupci Česko Digital a projektu Učíme online,
webináře organizací SKAV a EDUin Jak zajistit e-bezpečí při distanční výuce, webináře
projektu PPUČ na podporu čtenářské gramotnosti.
MAP SOKRA se zapojilo do celorepublikové platformy Fórum MAP, zúčastnilo se on-line
setkání na téma prezentace MAPů navenek. Toto Fórum má za cíl sdílení zkušeností mezi
jednotlivými MAPy napříč celou ČR.
Realizační tým samozřejmě připravuje další aktivity – aktuálně se např. chystá Kulatý stůl
Bezpečné prostředí ve škole pro učitele i žáky aneb sdílení praxe k psychiatrickým žákům (3.
12. 2020), jednání Řídícího výboru (14. 12. 2020), webinář ICT on-line testy (1. 12. 2020),
webinář s Denisou Dědičovou.
V listopadu jsme taktéž připravili a podali Zprávu o realizaci a Žádost o platbu za uplynulých
6 měsíců.
5. MAP Karlovarsko II
V listopadu proběhlo na dálku jednání Řídícího výboru a dvou pracovních skupin. Připravili
jsme webináře pro rodiče žáků ZŠ na téma kybernetická bezpečnost. Proběhlo také několik
webinářů místo prezenčních vzdělávacích a sdílecích aktivit, např. Paměť a efektivní učení,
poradenství k třídnickým hodinám, využití MS Teams ve škole. Do škol jsme distribuovali
brožurku s postřehy a náměty k třídnickým hodinám od naší lektorky Martiny Kekulové.
Aktivně spolupracujeme také s dalšími aktéry, např. účast na workshopech ke strategii
Statutárního města Karlovy Vary, jednání s Krajským úřadem Karlovarského kraje (projekt
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KAP) a MŠMT (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+). V listopadu jsme zahájili
druhé kole strukturovaných rozhovorů s řediteli škol, navazujeme na stejnou aktivitu před
dvěma lety, rozhovory opět vyhodnotíme a výstup zveřejníme. V neposlední řadě se také
věnujeme přípravě návazného projektu MAP Karlovarsko III.
V listopadu jsme taktéž připravili a podali Zprávu o realizaci a Žádost o platbu za uplynulých
6 měsíců.
6. Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)
Projekt věnovaný rozvoji cyklostezky s názvem Karlova stezka se s datem 30.6.2020 dostal
do svého konce. V průběhu léta jsme připravili závěrečnou zprávu o realizaci a závěrečné
vyúčtování projektu. Čekáme na finální schválení vyúčtování celého projektu.
7. Animace základních a mateřských škol
V listopadu se manažerka MAS zúčastnila dvou webinářů. Obecného webináře NPI ČR
k Šablonám a webináře MŠMT na téma indikátory Šablon (II i III). Následně byly informace
z webinářů předány všem školám na území MAS Sokolovsko.
8. Další
V listopadu se manažerka MAS zúčastnila webináře MŽP na téma Webinář Méně odpadu v
obci III. - Jdeme příkladem.
Dále se manažerky MAS zúčastnily konference Úspěch pro každého žáka, kde měly možnost
načerpat inspiraci v oblasti středního článku ve školství.
Manažerka MAS se zúčastnila jednání Výboru Národní sítě MAS ČR.
Manažerka MAS se zúčastnila zasedání Národní stálé konference ČR, jakožto zástupce CLLD
pro Karlovarský kraj.
Manažerky MAS postupně absolvují online bezplatné kurzy pořádané Národní sítí Místních
akčních skupin ČR, z.s., většina z nich je aktuálně zaměřená na znalosti z oblasti ekonomiky,
účetnictví, finančního řízení, právního minima apod.
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