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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za listopad 2021 

 

Dobrý den,  

 

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

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

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: Probíhaly telefonické a e-mailové konzultace k přípravě posledních projektů, změnám 

projektů a vyúčtování. Na webu MAS jsme zveřejnili kontrolní listy k výzvě č. 21.  

 

PRV: V listopadu došlo ke schválení našich prvních 18 letošních žádostí. U ostatních žádostí 

probíhá vypořádání připomínek po závěrečné administrativní kontrole SZIFu. Je připravována 

výzva č. 6, která by měla být vyhlášena v druhé polovině prosince. 

 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

Koncepční část SCLLD na období 2021 – 2027 jsme vložili od monitorovacího systému pro 

nové programové období ISKP14+. Koncepční část je již schválena za strany Ministerstva pro 

místní rozvoj, ale bylo potřeba ji přesunout do nového monitorovacího systému.  

 

 

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

Projekt je spolufinancovaný ze specifického cíle 4.2 IROP a 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 v souladu s harmonogramem, v uplynulém období 

nenastala žádná nová událost. 

 

 

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

Začátkem listopadu se nám povedlo realizovat ještě několik aktivit, jako např. vrstevnické 

vzdělávání Veselá věda, beseda s řemeslníkem, workshop k polytechnice, finanční gramotnost 

pro žáky, workshop pro zdravé tělo, seminář Mozek v pohybu či nápravové aktivity na 

školách. Ve dnech 4.-5. listopadu proběhlo výjezdní zasedání Řídícího výboru, kdy jsme se 

vydali opět do Nesuchyně, kde proběhlo první den pracovní jednání a druhý den vzdělávání 

Řídícího výboru. Bohužel nás situace s pandemií donutila zrušit dlouho plánované a 

připravované společné setkání pracovních skupin, které v prosinci přesuneme do online 

prostředí.  

V závěru měsíce byly podány Zpráva o činnosti a Žádost o platbu za uplynulých 6 měsíců. 

 

5. MAP Karlovarsko II  

Bohužel situace kolem covidu nepřeje prezenčním aktivitám. Zrušili jsme pracovně 

teambuildingové dvoudenní setkání ve Žluticích a většinu vzdělávacích aktivit přesunuli do 

online prostředí. V listopadu proběhlo online setkání pracovní skupiny čtenářská gramotnost, 
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konzultovali jsme investiční záměry škol a připravovali jsme jednání Řídícího výboru, které 

proběhne v prosinci. Na přelomu listopadu a prosince jsou v plánu poslední dvě vzdělávací 

aktivity MAPu, které realizujeme ve spolupráci s organizací „Škola můj projekt“, obě tato 

školení rovněž budou v online prostředí. Postupně dobíhají také aktivity implementace, 

v listopadu se například konal webinář na téma paměť a efektivní učení pro rodiče žáků ZŠ, 

ve školách funguje rodilá mluvčí na angličtinu, probíhají třídnické hodiny a uskutečnili jsme 

poslední programy Putování krajem živých vod a setkání kurzu podnikavosti. Celkově se 

projekt chýlí ke svému konci, to znamená, že realizační tým zaměstnává sepisování závěrečné 

evaluační zprávy, zhodnocení všech aktivit implementace, ale také příprava navazujícího 

projektu MAP III. V listopadu jsme také pracovali na průběžném vyúčtování projektu a 

dolaďovali čerpání rozpočtu a aktivity do konce projektu. 

 

6. Animace základních a mateřských škol  

V listopadu se manažerka MAS účastnila semináře MŠMT k Šablonám III. Získané informace 

poté předala školám na území MAS Sokolovsko. K informování škol ohledně novinek je 

pravidelné a metodická podpora pro školy je stále zdarma. 

  

7. Další 

Sledovali jsme webinář Krajského úřadu Karlovarského kraje k databázi projektových 

záměrů. Zúčastnili jsme se online projednání připravované Strategie města Chodov a online 

jednání Výboru NS MAS ČR.  

 

MAS Sokolovsko mělo také zastoupení na konferenci k prvnímu roku implementace Strategie 

vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, záznam z konference je zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzyVN2EbQoA 

 

Manažerky MAS se zúčastnily webináře Participativního plánování, které mohou dále využít 

při své činnosti.  

 

Manažerka MAS se zúčastnila semináře k novému programovému období Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2021+. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzyVN2EbQoA

