
 

         1 

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za leden 2022 

 

Dobrý den,  
 

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v lednu 2022 

manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 
 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: V lednu probíhala kontrola formálních náležitostí a přijatelnost žádostí o podporu 
přijatých do výzvy č. 21, která je zaměřená na bezpečnou dopravu. Všechny 3 projekty 

postoupily do věcného hodnocení, které bude provedeno členy Výběrové komise během 
února. Na poslední lednový den bylo svoláno jednání Výběrové komise, ale z důvodu 
karantén a covid pozitivních osob v souvislosti s variantou omicron jsme upravili formu 

jednání do režimu na dálku. 
 

PRV: V lednu bylo schváleno dalších 9 žádostí z výzvy č. 5 z roku 2021. Bez jedné žádosti 

jsou tedy již schváleny ze strany SZIFu všechny loňské žádosti. Ke dni 31.1.2022 končil 
příjem žádostí do výzvy č. 6, celkem bylo na MAS přijato 48 žádostí. V následujících dnech 

bude u těchto žádostí probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. 

 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

 

OPŽP 2021-2027: V lednu došlo ke konzultaci 1 komplexního projektového záměru v rámci 
OPŽP+. Záměr byl dále předán NS MAS, která bude dále vyjednávat podmínky pro OPŽP 
2021-2027 v rámci SCLLD 21+. 

 

OPZ+: V rámci příprav projektu MAS v rámci OPZ+ probíhaly v lednu osobní konzultace 

s potencionální partnery projektu. Zároveň proběhlo on-line jednání Výběrové komise MAS, 
kde došlo k předvýběru oblastí podpory v rámci projektu OPZ+ pod MAS, o kterých poté VK 
hlasovala per rollam.  

Manažerka MAS zorganizovala „masácké“ krajské tematické jednání k OPZ+. 

 

IROP: Také v programovém rámci IROP se připravujeme na start nového období 
prostřednictvím výzev MAS. Programový výbor MAS a následně Valná hromada partnerů 
schválily, že pro výzvy IROP přes MAS Sokolovsko využijeme celou nabídku aktivit. To 

odpovídá sesbíraným záměrům od obcí a dalších žadatelů. V lednu manažerka programového 
rámce telefonicky kontaktovala zástupce některých obcí a probírala s nimi stav připravenosti 

a možné zádrhele dané pravidly. 

 

OPTAK: V novém období se očekává historicky první zapojení MAS do výzev tohoto 
operačního programu, který spadá pod ministerstvo pro obchod. Předběžné informace hovoří 
o podpoře malých a středních podniků, prvožadatelů, kteří budou pořizovat inovativní 
technologie, nové stroje, softwary apod. V lednu Programový výbor a následně Valná 
hromada partnerů MAS schválily přípravu tohoto programového rámce. 
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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. V lednu byla schválena žádost o změnu spojená s koncem 

uplynulé etapy – přesuny mezi položkami rozpočtu a byly zahájeny práce na zprávě o 
realizaci a žádosti o platbu. 

 

 

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III 

 

Leden byl měsíc startovací, přípravný a ladící. Probíhal „nábor“ do pracovních skupin, 
optimalizuje se složení Řídícího výboru, jsou oslovováni zástupci relevantních skupin. 
Manažerky plánují obsahy a systém jednání PS tak, aby byl maximálně přínosný pro její členy 
a zvyšování kvality vzdělávacího procesu. Zároveň dochází k finálnímu uzavření MAP II, 
světlo světa spatřila závěrečná brožura k projektu, jež je k dostání u manažerek MAP, nebo ke 

stažení zde: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/.   

V rámci dlouhodobé spolupráce se SKAV proběhl on-line formou první sdílecí workshop 
námětů pro aktivity škol mezi řediteli základní škol Karlovarského a Ústeckého kraje. 

 

 

5. MAP Karlovarsko III 

 

V lednu odstartovala již 3. etapa místního akčního plánování vzdělávání na Karlovarsku. 

Oslovili jsme zástupce škol a zřizovatelů s nabídkou účasti v pracovních skupinách, 

aktualizovali jsme složení Řídícího výboru a bylo také nutné věnovat pozornost revizi 

některým dokumentům MAPu, např. komunikační strategie, jednací řád a statut Řídícího 
výboru. Na únor připravujeme setkání pracovních skupin a na březen ustavující Řídící výbor a 

workshop k problematice budoucnosti a šancí ve vzdělávání na Karlovarsku. Pokud situace 

umožní, preferujeme prezenční formu. Rozjíždíme také testování didaktických pomůcek, 
zapojené školy si u nás mohou půjčit pomůcky třeba na robotiku nebo přírodovědu. 

V neposlední řadě probíhá v MAPu evaluace celého období akčního plánování, tj. od roku 

2016 do roku 2023, v lednu jsme začali připravovat plán evaluačních aktivit. Na webu MAS 

máme záložku k novému MAPu III (http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-

karlovarsko-iii/). 

 

 

6. Čištění řeky Ohře 2022 

 

V lednu započala příprava akce Čištění řeky Ohře, která se v letošním roce bude konat o 

víkendu od 1.-3. 4. 2022. Informace o akci lze najít na webu MAS nebo na Facebookovém 

profilu – Čištění řeky Ohře.  
 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/
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7. Další 
 

V lednu proběhlo v Teplé jednání krajské sítě MAS Karlovarského kraje, na kterém bylo 
zvoleno staronové vedení naší krajské sítě, a to MAS Sokolovsko v zastoupení Ing. Jágriková 
(předsedkyně) a Ing. Hendrichová (místopředsedkyně). 
 

Uskutečnila se také Valná hromada Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., což je 
spolek, který sdružuje MAS Sokolovsko, MAS Vladař a MAS 21 a pod hlavičkou zapsaného 
spolku umožňuje realizovat řadu dotovaných aktivit. 
 

Účastnili jsme se rovněž online jednání Výboru NS MAS ČR a Pracovní skupiny Vzdělávání 
NS MAS ČR. 
 

V Karlových Varech byla začátkem ledna jednání pracovních skupin k přípravě ITI Karlovy 

Vary, naše zastoupení bylo v rámci pracovní skupiny zaměřené na infrastrukturní projekty 

v oblasti školství. 
 

Účastnili jsme se online školení na téma techniky jednání a vyjednávání v projektu MASky 

v obraze, který organizuje pro místní akční skupiny NS MAS ČR. 
 

Účastnili jsme se školení k Programu obnovy venkova (POV) pořádané Krajským úřadem 
Karlovarského kraje. Prezentace a videozáznam školení je k dispozici na webových stránkách 
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Stranky/aktual.aspx. Hlavní novinkou je možnost 

rozložit čerpání dotace alokované pro jednoho žadatele do 3 let (vyčerpat na jeden větší 
projekt nebo 2-3 menší). Příjem žádostí do POV je od 2.2. do 8.2. 2022. V případě 
jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Stranky/aktual.aspx

