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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za březen 2021 

 

Dobrý den,  

 

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

2021 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: V březnu probíhala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u projektů přijatých 

do výzev č. 19 a 20 IROP. Výzva č. 19 se týká cyklodopravy a je zde v procesu hodnocení 

jedna žádost o podporu, výzva č. 20 je zaměřena na infrastrukturu základních škol a byly zde 

přijaty tři žádosti. Věcné hodnocení v režimu na dálku bude v dubnu. S ŘO IROP jsme 

dopředu konzultovali úpravu postupu věcného hodnocení tak, aby se členové Výběrové 

komise nemuseli sejít prezenčně. 

 

OPZ: v tuto chvíli jsou v realizaci poslední projekty příjemců ze stávajícího programového 

období. 

 

PRV: během měsíce března probíhala příprava výzvy č. 5 k vyhlášení. To nastane 1. 4. 2021 a 

veškeré potřebné informace jsou na webu: http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/prv/  pod 

záložkou Výzva č. 5. Probíhají konzultace potenciálně možných projektů do této výzvy. 

 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

Manažerka MAS se zúčastnila PS sociální – platformy pro přípravu OPZ+, kde byly 

diskutovány možné podoby a detaily programu a stav vyjednávání s MPSV. 

 

Všechny pracovnice MAS se zúčastnily semináře, který pořádala Národní síť MAS ČR, z.s., 

jehož cílem bylo přednést aktuální informace ze všech operačních programů, které se činnosti 

místních akčních skupin nějakým způsobem dotýkají.  

 

Dokončujeme koncepční část dokumentu SCLLD na období 2021 až 2027, v březnu jsme 

dolaďovali grafické doplnění textové části a prováděli poslední drobné úpravy obsahu. 

 

 

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

Projekt hrazený ze SC 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 březnu byla na CRR IROP podána žádost o proplacení výdajů 

za 2. pololetí 2020 a zpráva o realizaci projektu. ZoR byla schválena bez připomínek, ŽoP 

taktéž po vypořádání drobných dotazů, nebylo shledáno žádné krácení, etapa bude proplacena 

v plné výši.  

 

 

 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/prv/
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4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

MAP SOKRA nadále realizuje všechny aktivity projektu, realizační tým optimalizoval 

v souladu s harmonogramem a akčním plánem aktivity do on-line prostředí. Je plánována a 

organizována letní škola na 1. – 2. 7. 2021. Dále jsou poptávána a dohodnuta relevantní 

témata jako je syndrom vyhoření, psychohygiena, koučink a mnohé další. Proběhly webináře 

Fit homeoffice, Podpůrná opatření a změny 2021, Jak na čtení s nečtenáři a Paměť a efektivní 

učení. Sešly se PS finance, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a platforma pro 

podporu nadání. Byly distribuovány formuláře pro vyplnění analytických dat a Zprávy o 

pokroku školy na všechny zapojené MŠ a ZŠ. Před tím se sešli ředitelé/koordinátoři MŠ na 

on-line setkání.  

 

Je připravována žádost o navazující projekt MAP III, který by byl v realizaci v letech 2022-

2023. 

 

5. MAP Karlovarsko II  

V březnu se toho stalo opravdu hodně. Organizovali jsme dvě rozšířená jednání pracovních 

skupin, na která jsme pozvali zajímavé hosty, a to náměstka ministra školství Mgr. Jaromíra 

Berana a radního Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání Mgr. Jindřicha Čermáka. Cílem 

jednání bylo seznámení se s opatřeními MŠTM ve Strategie 2030+ a s vizí nového vedení 

Karlovarského kraje v oblasti školství, a hlavně vzájemný přenos informací a námětů z praxe 

a diskuze. Proběhlo také setkání zástupců škol a sociálních služeb ke sdílení zkušeností 

s problematikou vzdělávání na dálku u sociálně znevýhodněných žáků, z tohoto setkání také 

vzešly zajímavé náměty, které jsme uplatili v debatách s náměstkem Beranem a radním 

Čermákem. Také vzdělávací aktivity jsme v březnu stihli uspořádat, byly to webináře „Klíč 

k rozvoji vlastního potenciálu“ a „Asertivní komunikace s využitím koučovacího přístupu a 

její přínos“. V březnu jsme také přijímali práce žáků do soutěže v tvůrčím psaní v angličtině, 

s ukázkami oceněných prací Vás postupně seznámíme v dalších číslech časopisu Leader MAS 

Sokolovsko. V neposlední řadě probíhají také aktivity implementace, konkrétně hodina 

angličtiny s cizincem (koho by nebavilo bavit se s Italem o pizze?) a paměť a efektivní učení. 

Také jsme se účastnili akcí, které pořádal někdo jiný, například to bylo první jednání 

platformy ke specifickým opatřením pro Karlovarský a Ústecký kraj ve Strategii vzdělávací 

politiky ČR do roku 2030+, webináře k přípravě žádosti MAP III, porady se zástupci 

Krajského akčního plánu (KAP). Zjišťovali jsme také informace k výzvě MŠMT na podporu 

financování stravování sociálně znevýhodněných dětí v MŠ. Pro KAP jsme vypracovali 

zprávu o činnosti našeho projektu.   

 

Na konci měsíce jsme finalizovali a odevzdali k hodnocení žádost o podporu návazného 

projektu MAP Karlovarsko III, který bude v realizaci v letech 2023-2023. 
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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 únoru bylo schváleno finální vyúčtování celého projektu. I po ukončení 

projektu probíhá nadále komunikace mezi partnery projektu. V březnu byla podepsána 

smlouva o udržitelnosti výstupů projektu, kterou podepsali všichni partneři projektu. 

 

 

7. Animace základních a mateřských škol  

V březnu byly školy informovány o Aktualizaci Sdělení k realizaci šablon (rozšíření distanční 

formy). Zároveň probíhá šetření, jak si školy stojí v realizaci Šablon II a v podávání žádostí o 

Šablony III, případně zda potřebují pomoct.  

 

 

8. Čištění řeky Ohře 

V březnu započala příprava a plánování akce Čištění řeky Ohře, která se uskuteční 17.4.2021. 

 

9. Další 

Probíhala jednání mezi MAS Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje k Fondu 

pro spravedlivou transformaci a pokoušíme se o vytvoření pravidelného online setkávání 

zástupců MAS těchto 3 krajů (1x měsíčně). 

 

MAS Sokolovsko o.p.s. se stala členem nově vzniklé Platformy pro transformaci 

Karlovarského kraje, jedná se o novou pracovní skupiny při RSK v Karlovarském kraji.  

 

Manažerky MAS se zúčastnily jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS a Výboru NS 

MAS.  

 

Byla schválena žádost o dotaci do Dispozičního fondu u Euregia Egrensis na zpracování 

Strategie přeshraniční spolupráce. Zároveň čekáme na schválení stejnojmenného projektu 

ve Fondu malých projektů. Žadatelem projektu je Krajské sdružení MAS Karlovarského 

kraje, z.s. Výsledkem projektu má být strategie přeshraniční spolupráce pro území 

Karlovarského kraje, bavorského a saského příhraničí. Tato strategie má podporovat všechny 

přeshraniční projekty v příštím programovém období, jejichž žadatelé budou ze zmiňovaného 

území. Pokud máte nějaké náměty na projekty, rádi Vás přivítáme na některém z plánovaných 

workshopů k přípravě této strategie. Pokud bude vyžadován soulad projektu se strategií, 

budete se moci odkazovat právě na ni. 

 

 

 

Přejeme Vám klidně prožité velikonoční svátky, pevné zdraví a dobrou náladu.  

 

 


