Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za prosinec 2020
Dobrý den,
rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci
prosinec 2020 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:
1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020
IROP:
V prosinci proběhlo jednání Monitorovacího výboru, na kterém jeho členové zpracovali
zprávu o činnosti tohoto orgánu MAS v roce 2020, sestavili plán monitoringu a evaluace na
rok 2021 a provedli kontrolu dodržení postupů při hodnocení a výběru projektů ve výzvách
CLLD IROP v roce 2020. Dále probíhalo dokončení výzev č. 19 (cyklodoprava) a č. 20
(infrastruktura ZŠ), příjem žádostí na těchto výzvách bude od 4.1.2021 do 10.3.2021, a také
konzultace k přípravě žádostí do těchto výzev. Kancelář MAS se také vyjadřovala ke změnám
projektů. Dle pokynu ŘO IROP platí nyní nový formulář pro vyjádření kanceláře MAS
k žádosti o změnu, realizátorům projektu doporučujeme změnu projektu dopředu konzultovat
s CRR a kanceláří MAS a vyplnit formulář, který je dostupný na webu MAS (http://massokolovsko.eu/sclld/irop/).
OPZ:
Operační program Zaměstnanost pro toto programové období již nenabízí aktuální možnosti
k čerpání v rámci CLLD.
PRV:
Začátkem prosince proběhlo hlasování per rollam Výběrové komise, kdy bylo potřeba na
žádost SZIFu přebodovat 3 projekty. Zároveň došlo také ke schválení 10 projektů letošní
výzvy a žadatelé obdrželi zvací dopisy k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Někteří
žadatelé 4. výzvy vypořádávali připomínky ke svým žádostem. Před Vánocemi jsme obdrželi
potěšující zprávu od Přezkumné komise MZe, že odvolání obce Šabina proti ukončení
administrace jejich žádosti bylo úspěšné. Je připravováno vyhlášení 5. výzvy, které se
předpokládá v březnu 2021.
OPŽP:
Manažerka MAS se průběžně účastní on-line seminářů k oblasti životního prostředí. V r. 2021
se nepředpokládá, že by přes MAS byly v tomto operačním programu vyhlašovány další
výzvy.
2. SCLLD na období 2021-2027
V prosinci jsme se věnovali dokončení 1. verze koncepční části strategie CLLD na nové
programové období. Tuto verzi bychom rádi prezentovali na lednové Valné hromadě partnerů.
Dne 7.12.2020 proběhl online workshop s cílem informovat o připravených výzvách pro rok
2021, o novinkách pro nové období 2021+ a mnohém dalším.
Nadále pokračoval sběr odpovědí v anketě určené pro obyvatele Sokolovska. Anketa bude
ukončena v prvním lednovém týdnu a její výsledky budou použity v připravované
SCLLD21+.
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3. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023
Projekt hrazený ze SC 4.2 IROP je určený k úhradě části režií společnosti spojených
s realizací výzev. Tzn. školení, zasedání povinných orgánů, část mezd týmu MAS, kancelář
MAS apod. Projekt běží dle svého plánu. V prosinci byla podána žádost o změnu ve vazbě na
úpravu rozpočtu aktuální etapy (přesun uspořených prostředků do příštích etap).
V prosinci byl taktéž dokončen Zpravodaj Leader za 2. pololetí 2020 tak, abychom jsme Vám
jej ještě před koncem roku mohli zaslat alespoň v elektronické podobě. Stejně tak bylo
dokončeno další číslo malého vlastivědného časopisu Sokolovsko.
4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II
V prosinci se v rámci projektu sešli odborníci z několika oblastí u tzv. kulatého stolu na
palčivé téma ,,Bezpečné prostředí ve škole pro učitele i žáky aneb sdílení praxe k
psychiatrickým žákům". Zúčastnili se např. zástupci základních škol, ČŠI, NPI ČR, PPP,
výchovní poradci, preventisté a také další zájemci o toto téma. Byly diskutovány jednotlivé
případy na školách a jejich řešení, jakési příklady dobré i horší praxe.
Závěrečným workshopem byla uzavřena aktivita Přístupy vedení třídnických hodin ještě za
loňský školní rok. Proběhlo již třetí opakování žádaného on-line školení na téma ICT – tvorba
on-line testů a kvízů. Zasedal Řídící výbor, kde byl mimo jiné schválen dokument Strategický
rámec verze 6.0. Hlavní manažerka projektu se zúčastnila workshopu celorepublikového fóra
MAP, setkání zástupců MAP Karlovarského a Ústeckého kraje v rámci spolupráce se SKAV,
členové realizačního týmu se pravidelně účastní tematických webinářů či workshopů.
5. MAP Karlovarsko II
V prosinci proběhlo prezenční jednání pracovní skupiny financování. Pro rodiče žáků
základních škol jsme uspořádali čtyři webináře ke kybernetické bezpečnosti a také proběhl
jeden webinář pro učitele na toto téma. V rámci aktivity implementace „Paměť a efektivní
učení“ byla realizována dvě online školení. Pokračovali jsme také v individuálních
strukturovaných rozhovorech s řediteli zapojených škol. Proběhla porada projektového týmu a
věnovali jsme se také přípravě navazujícího projektu MAP III. Zúčastnili jsme se rovněž
online workshopů k přípravě strategie Statutárního města Karlovy Vary. Projekt MAP
Karlovarsko II zahajuje poslední rok své realizace, v plánu je dokončení naplánovaných
aktivit, a to dle situace v upravené či původně plánované formě.
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 prosinci došlo k rozeslání informací na školy ohledně novinek z MŠMT a stanoviska
MŠMT k realizaci šablon v době nouzového stavu. Zároveň došlo ke konzultaci jednotlivých
dotazů škol. Každá škola na území MAS Sokolovsko má bezplatně možnost požádat o pomoc
a konzultaci k realizaci.
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8. Další
Účast zástupců naší MAS byla na online jednání Výboru NS MAS ČR a jednání pracovní
skupiny Vzdělávání NS MAS ČR.
Sledovali jsme také online konferenci k EU fondům po roce 2020.
Manažerka MAS je členkou Přípravného řídícího výboru ITI Karlovy Vary, jehož ustavující
jednání proběhlo také v tomto měsíci.
V neposlední řadě jsme připomínkovali dokumenty k aktivitě RE:START.
V prosinci taktéž zasedala správní rada MAS – zápis zveřejněn na webu MAS.
Zorganizovali jsme také online setkání MAS Karlovarského kraje za přítomnosti zástupce ITI
Karlovy Vary ad. Zde došlo k výměně zkušeností s průběhem čerpání a realizace stávajícího
období a taktéž k přípravě období nového.
Pracovnice MAS se účastnily řady online školení různého zaměření.
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