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1. Charakteristika společnosti 

Název společnosti:                                        MAS Sokolovsko o.p.s.  

Právní forma:                                                obecně prospěšná společnost  

Identifikační číslo:                                         279 62 008  

Sídlo:                                                              náměstí Míru 230, 356 01 Březová  

Statutární zástupce:                                     Ing. Ivana Jágriková – ředitelka  

Předseda správní rady:   Miroslav Bouda, Ing. Petr Janura 

 

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou 21. 7. 2006, která byla zapsána do rejstříku obecně 

prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni, do oddílu O, vložky 103. Území MAS 

Sokolovsko o.p.s. tvoří 35 obcí z okresu Sokolov a 3 obce z okresu Karlovy Vary – viz násl. tabulka. 

Tab. 1: Seznam obcí tvořících území MAS Sokolovsko k 31.12.2020 

Poř. č. ORP Sokolov Poř. č. ORP Kraslice Poř. č. ORP Karlovy Vary 

1. Březová 27. Bublava 36. Hory 

2. Bukovany 28. Dolní Nivy 37. Jenišov 

3. Citice 29. Jindřichovice 38. Mírová 

4. Dasnice 30. Kraslice 

5. Dolní Rychnov 31. Oloví 

6. Habartov 32. Přebuz 

7. Horní Slavkov 33. Rotava 

8. Chlum sv. Maří 34. Stříbrná  

9. Chodov 35. Šindelová 

10. Josefov 

11. Kaceřov 

12. Krajková 

13. Královské Poříčí 

14. Krásno 

15. Kynšperk nad Ohří 

16. Libavské Údolí 

17. Loket 

18. Lomnice 

19. Nová Ves 

20. Nové Sedlo 

21. Rovná 

22. Sokolov 

23. Staré Sedlo 

24. Svatava 

25. Šabina 

26. Vintířov 
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V r. 2021 oslavila MAS Sokolovsko 15 let od svého založení. Toto jsme spolu s našimi partnery, 

kolegy, zkrátka s lidmi, kterým není rozvoj Sokolovska lhostejný, oslavili. Akce proběhla 17. 

září 2021 ve večerních hodinách v nádherných prostorách Hornického domu v Sokolově. 

Děkujeme všem, kdo se na organizaci akce podíleli, kdo přispěli na její uskutečnění a především 

těm, kdo se jí zúčastnili. 

MASce přejeme ještě jednou všechno nejlepší! 
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2. Orgány o.p.s. v roce 2021 

2.1 Valná hromada zakladatelů  

V roce 2021 došlo k poklesu počtu zakladatelů o 1 subjekt, tj. na 6 subjektů.  

Tab. 2: Přehled zakladatelů MAS v r. 2021 

Mikroregion Sokolov – východ 

Svazek měst a obcí Kraslická 

Město Horní Slavkov 

Město Kynšperk nad Ohří 

AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov s.r.o. 

Jan Danko 

Horský statek Abertamy s.r.o. 
 

Valná hromada se sešla 17. 6. 2021. Zápis z jednání je ke stažení na webových stránkách MAS.  

 

 

2.2  Dozorčí rada 

V průběhu roku 2021 došlo ke změně na pozici předsedy Dozorčí rady následovně:  

Tab. 3: Členové Dozorčí rady v r. 2021 

Funkční období 2021-2023 

René Bolvari Marek Matoušek- předseda 

Josef Janura  

Michal Pehanič  

 

Zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 27. 4. a 15. 10. 2021. Zápisy z jednání jsou ke stažení na webových 

stránkách MAS.  

 

 

2.3  Správní rada  

V r. 2021 skončilo 3leté funkční období panu Boudovi a paní Klímové.  Oba byli rozhodnutím Valné 

hromady zakladatelů dne 17. 6. 2021 opakovaně zvoleni do správní rady s funkčním období 2022-2024. 

Tab. 4: Členové Správní rady v r. 2021 

Funkční období 2020-2022 Funkční období 2021-2023 Funkční období 2022-2024 

J. Jaša 

D. Janurová 

P. Janura 

P. Beránek 

M. Bouda - předseda 

A. Klímová 
 

Správní rada zasedala v roce 2021 celkem 3x, zápisy z jednání jsou ke stažení na webových stránkách 

MAS. Na zasedání dne 19. 10. 2021 došlo k volbě předsedy orgánu, a tím byl zvolen Ing. Petr Janura. 
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3. Personální zajištění o.p.s. v roce 2021 

Personální obsazení organizace dlouhodobě na plný pracovní úvazek tvoří: 

▪ Hlavní manažerka SCLLD - Ivana Jágriková. 

▪ Projektová manažerka - Markéta Hendrichová. 

▪ Projektová manažerka - Zuzana Odvody. 

▪ Projektová manažerka - Michaela Polláková.  

▪ Projektová manažerka - Anna Maria Schröcková. 

▪ Manažerka území MAS - Eva Slámová.  

▪ Administrativní pracovnice – Veronika Wojnarová. 

V průběhu roku byly uzavírány desítky částečných pracovních úvazků, krátkodobé Dohody o pracovní 

činnosti a Dohody o provedení práce dle potřeb jednotlivých realizovaných projektů.  

Podrobné kontakty na pracovníky MAS jsou k dispozici na webových stránkách organizace http://mas-

sokolovsko.eu.  

Činnost spojená s výkonem metody Leader na venkově, tj. především vyhlašování a realizace výzev, je 

vykonávána v sídle MAS, kancelář ve 2. patře MěÚ Březová. Ostatní činnost je řešena z kanceláře MAS 

v Sokolově. 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://mas-sokolovsko.eu/
http://mas-sokolovsko.eu/
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4. Přehled projektů realizovaných v roce 2021 

4.1 MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574 

Období realizace: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2021 

Max. výše fin. podpory: 12.742.788,80 Kč (100 % dotace) 

Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
 

Rok 2021 byl posledním rokem realizace projektu Místní akční plán pro ORP Sokolov a ORP 

Kraslice II. Jarní a podzimní měsíce, stejně jako v loňském roce, se nesly v duchu proticovidových 

opatření. Tam, kde povaha akce dovolila on-line formu, byla tato využita.  Realizovány byly všechny 

povinné aktivity jako setkávání pracovních skupin (PS pro financování, PS pro rovné příležitosti, PS pro 

podporu čtenářské gramotnosti, PS pro podporu matematické gramotnosti, PS pro podporu klíčových 

kompetencí), které musí proběhnout minimálně čtyřikrát ročně. Stejně tak jednal Řídící výbor, který 

mimo jiné schválil na svém jednání aktualizovanou verzi Strategického rámce vzdělávání (verze 7.0 planá 

k 23. 6. 2021), jehož nedílnou součástí jsou aktualizované a doplněné investiční záměry mateřských, 

základních a základních uměleckých škol. 

S ohledem na to, že projekt v prosinci 2021 skončil, byly do svých závěrečných podob dopracovány 

veškeré analytické dokumenty, SWOT analýzy, strategický rámec včetně akčního plánu na následující 

rok. Byl evaluován Akční plán školního roku 2020/2021 a 1. pololetí šk. roku 2021/2022, naplňování 

priorit a cílů stanovených v rámci Strategického rámce. Vznikla závěrečná evaluační zpráva projektu. Byl 

finalizován dokument MAP, který po úpravách čítá 140 stran. Výstupy jsou ke stažení na webu projektu: 

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

Pro cílové skupiny však mnohem zajímavější byly aktivity zaměřené na sdílení zkušeností, přenos a 

rozvoj dovedností, vzdělávání, mentoring, osvětu apod. Co vše proběhlo v rámci budování znalostních 

kapacit v oblasti vzdělávání dětí a žáků na ORP Sokolov a ORP Kraslice?  

- 2 x velké setkání ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ 

- 1 x tradiční setkání aktérů MAP 

- semináře/webináře: Školní zralost určená pro pedagogy a stejné téma určené rodičům, Efektivní 

vzdělávání se, ICT v distanční výuce pro pokročilé, Správní řízení, Podpůrná opatření a změny 

v legislativě, Diagnostika dítěte předškolního věku, Rozvoj grafomotoriky, Problematika žáků se 

specifickými vzdělávacími potřebami, pro rodiče Aby kreslení a psaní bylo zábavou, aneb jak 

podpořit zájem dítěte o kreslení a později psaní, Aby čtení bylo radost, aneb jak podpořit dobrého 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/
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čtenáře, Aby matematika byla objevná, aneb jak podpořit zájem dítěte o matematiku, Aby škola 

byla místem, kam se těšíme, aneb jak se na školu dobře připravit, Logopedická prevence. 

- 1 x klasické a 1 x výjezdní jednání Řídícího výboru 

- celkem 15 setkání pracovních skupin, některá společná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: veřejné závěrečné setkání MAP, 23. 6. 2021, Královské Poříčí, Statek Bernard 

 

Další balík aktivit pak proběhl v rámci aktivity implementace. Zde bylo cíleno přímo na cílové skupiny 

jako jsou pedagogičtí a další pracovníci ve vzdělávání dětí a žáků a děti a žáci, často přímo na školách.   

V rámci implementace akčního plánu byly realizovány následující aktivity ve třech oblastech: 

1) Podpora nadání aneb co s dětmi, které vědí, umí a chtějí - 3 x setkání platformy pro nadání, dlouho 

očekávaný a odkládaný kurz pro pedagogy MŠ Mensa NTC Learning, seminář ABAKU začátečníci, 

ABAKU pokročilí, na 3 ZŠ proběhlo testování INVENIO, seminář Kritické myšlení. Některé aktivity 

pak probíhaly společně s podporou čtenářské či matematické gramotnosti.  
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Foto: seminář ABAKU, 29. 9. 2021 

 

2) Podpora klíčových kompetencí: 

• polytechnika: interaktivní besedy např. besedy s řemeslníkem, Fyzikální pokusy s divadlem 

ÚDiF pro MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, workshopy na bázi vrstevnického vzdělávání (2. stupeň ZŠ 

x předškoláci v MŠ) Veselá věda pro děti - V hlavní roli cukr 

• Matematická a finanční gramotnost např.: Využití on-line nástrojů v hodinách matematiky, 

Geogebra, H-MAT pro MŠ, kurzy finanční gramotnosti pro žáky ZŠ 

• Čtenářská gramotnost: např. semináře SFUMATO, Práce s knihou, Jak na čtení s nečtenáři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Foto: workshop V hlavní roli cukr, ZŠ Švabinského 
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3) Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanským kompetencím a regionální identitě: např. 

kurzy 1. pomoci pro pracovníky ve vzdělávání, Fit homeoffice - on-line výuka bez bolesti zad i 

zápěstí, WS cvičení s Fitgee, Formativní hodnocení – cyklus webinářů, Práce s dítětem s náročným 

chováním, Koučink – ochutnávky a následný výcvik pro učitele a ředitele v Libchavách, Syndrom 

vyhoření, Emoce na dlani, Dopravní výchova, Nápravy problémových kolektivů na školách – 

supervize, mentoring, WS k regionální identitě. 

 

Foto: workshop Zdravé tělo a mozek v pohybu, Král. 

Poříčí  

 

 

 

 

Pyšný je realizační tým také na letní školu MAP SOKRA, kterou zorganizoval ve dnech 1. a 2. 7. 2021 v Hotelu 

Lions Nesuchyně a jíž se účastnilo na 40 pedagogů mateřských a základních škol.  Během dvou dnů měli 

možnost vyzkoušet několik workshopů, highlightem setkání byl pan Marek Herman a semináře s ním. Další 

aktivity s Ellen Mlátilíkovou na téma komunikace dle typologie osobnosti či specifika chování dětí předškolního 

věku, s Annou Chocholovou a Zdeňkou Tuzarovou na téma kritického myšlení, s Ondřejem Čavojským k 

metodě ABAKU, se Zuzanou Odvody k základům koučinku, byly také naplněné. Aby přítomní nesytili pouze 

mysl a ducha, Katarína Železná a Pavla Skopalová z Fitgee po oba dny provázely účastníky vhodným 

protahovacím cvičením a radami, co dělat, aby tělo netrpělo. Zpětná vazba od účastníků byla ryze pozitivní, 

vlastně padlo jediné postesknutí…aby se podobná akce co nejdříve opakovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marek Herman a účastnice jeho přednášky, 1. 7. 2021, Nesuchyně 
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 4.2 MAP Karlovarsko II  

 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557 

Období realizace: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2021 

Max. výše fin. podpory: 13.536.239,36 Kč (100 % dotace) 

Operační program: Výzkum vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. 

 
V roce 2021 jsme se v MAP Karlovarsko II zaměřili na dokončení realizace tohoto čtyřletého 

projektu a zároveň jsme připravovali navazující projekt MAP Karlovarsko III. Napsali jsme 

dokument MAP, ve kterém popisujeme stav regionálního školství na Karlovarsku a plánované 

aktivity rozvoje do 30. 6. 2023 (tzv. akční plán). Pokračovali jsme také v organizaci vzdělávacích 

aktivit a tematických setkání. I v roce 2021 jsme se potýkali s opatřeními proti covidu, museli jsme 

například z důvodu nárůstu počtu onemocnění a zpřísňování opatření zrušit dvoudenní výjezdní 

setkání ve Žluticích.  

Učitelé a ředitelé škol vnímají jako nejpřínosnější část projektu MAP konkrétní vzdělávací aktivity. 

V rámci tzv. implementace jsme se v roce 2021 věnovali těmto dlouhodobým a opakujícím se aktivitám 

(a protože rok 2021 byl posledním rokem projektu MAP KV II dovolíme si i malou rekapitulaci za celé 

čtyři roky): 

• Putování krajem živých vod: Programy putování probíhaly v Bečovské botanické zahradě, na 

Kladské a v Klášteře premonstrátů v Teplé, programy vedli lektoři z MAS Kraj živých vod. 

Jednalo se o jednu z nejoblíbenějších aktivit MAP KV, která byla zaměřena na rozvoj regionální 

identity. Ze strany škol bylo pozitivně hodnoceno, že se mohou zúčastnit všechny děti, protože 

veškeré náklady jsou plně hrazeny z projektu. Za čtyři roky MAPu se programů zúčastnilo více 

než 1.700 dětí a žáků. Lektorka Kamila Prchalová prezentovala tuto aktivitu jako příklad dobré 

praxe na celorepublikovém setkání MAS Leaderfest v Kutné Hoře.  

• Paměť a efektivní učení: Další oblíbená aktivita se zaměřila na rozvoj paměťových techniky, 

efektivní učení, typologii učícího stylu, ale i prevenci Alzheimerovy choroby. V roce 2021 

probíhaly webináře a semináře pro pedagogy a pro rodiče žáků základních škol. Celkově se 

aktivity pod vedením karlovarského trenéra paměti Aleše Procházky zúčastnilo 679 žáků, 229 

pedagogů a 47 rodičů. 

• Přístupy k vedení třídnických hodin: V roce 2021 se lektorka Martina Kekulová věnovala 

konzultacím s pedagogy a pomoci s konkrétními problémy ve vztazích ve třídách. Vzhledem 

k nestandardnímu fungování škol v době opatření proti nemoci covid byla práce s třídním 

kolektivem více než aktuální. Celkově za dobu 4 let působila lektorka na 14 školách na 

Karlovarsku. 
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• Hodina angličtiny s rodilým mluvčím: Na začátku roku 2021 v době on-line výuky si dvě 

karlovarské školy zpestřily výuku angličtiny konverzačními hodinami s cizincem. Koho by 

nebavilo konverzovat na školní hodině angličtiny s Italem o přípravě pizzy? V době návratu žáků 

do prezenční výuky aktivita pokračovala návštěvami rodilé mluvčí ve školách. Celkem se 

v projektu vystřídali dva rodilý mluvčí a jeden anglicky hovořící cizinec. Celkem se zapojilo za 

4 roky MAPu 18 škol a konverzační hodinu s rodilým mluvčím si užilo více než 1.000 žáků. 

• Školení sboroven dle vybraného tématu v souvislosti se společným vzděláváním: Pod 

vedením speciální pedagožky Ellen Mlátilíkové probíhaly semináře přímo na školách, což mělo 

výhodu zejména pro malé školy, které nemusely řešit suplování. Proškoleni byli pedagogové z 

celkem 10 škol. 

• Kurz podnikavosti: V roce 2021 probíhal kurz kombinovanou formou, a to on-line nebo 

prezenčně dle aktuálně platných opatření. Lektoři Lucie Říhová a David Šebesta se snažili 

maximálně vyjít vstříc školám a uzpůsobit formu a témata aktuálním potřebám. Mezi 

nejoblíbenější témata patřila škola snů (participativní rozpočet) a plánování školního výletu. Za 

čtyři roky proběhlo celkem 8 kurzů. 

• Metodické chyby v matematice při přechodu mezi prvním a druhým stupněm: Lektorkou 

byla Michaela Kaslová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, její semináře 

probíhaly prezenčně nebo on-line a celkem se zapojilo 12 škol a 68 pedagogů. 

Probíhaly i jednorázové vzdělávací aktivity, přičemž jsme se zaměřovali nejen na pedagogy, ale i na 

rodiče. Vzdělávací aktivity se týkaly například asertivní komunikace, řešení konfliktů, vedení lidí, 

individuálního přístupu a učebních stylů žáků, plánování a hodnocení výuky, rozvoje vlastního potenciálu, 

podpůrných opatření. Pro rodiče žáků se nám velmi osvědčila forma on-line webinářů v podvečerních 

hodinách, díky opatřením proti nemoci covid jsme se naučili více používat IT nástroje, šetřit tak čas a 

komunikovat spolu na dálku. 

V roce 2021 fungovaly také platformy MAP, a to pracovní skupiny a Řídící výbor. Abychom si udrželi 

přízeň členů platforem i v době nepříznivé pro prezenční setkávání, zvali jsme na on-line setkání zajímavé 

hosty a hledali atraktivní témata. Pomocí on-line setkání jsme sdíleli s místními aktéry poznatky, které 

členové realizačního týmu získali na veletrhu „Úspěch pro každého žáka“ a pozvali jsme na diskuzní 

setkání náměstka ministra školství pana Jaromíra Berana a radního Karlovarského kraje pana Jindřicha 

Čermáka. Řídící výbor MAP projednával a schvaloval důležité dokumenty MAP jako například 

Strategický rámec, což je seznam investičních záměrů ucházejících se o podporu z IROP nebo PRV. 

V roce 2021 jsme měli tu čest vyhlásit vítěze prvního ročníku soutěže pro žáky základních škol 

v tvůrčím psaní v angličtině. Odborná porota měla těžkou práci, jak vybrat z pěkných prací ty nejlepší, 

proto diplom a odměnu získal každý účastník, který postoupil ze školního kola do MAPového kola. Ve 

školním roce 2021/2022 jsme vyhlásili další ročník soutěže a nově přibyla i kategorie v němčině, ve které 

na hodnocení prací spolupracujeme s Goethe-Institutem Praha. 

Ve školním roce 2020/2021 navštívili členové realizačního týmu postupně všechny zapojené školy. 

S řediteli jsme hovořili o rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti, o investičních projektech a dalších 

potřebách rozvoje škol. Vzhledem k aktuální situaci jsme se hodně zaměřili na zhodnocení průběhu a 
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dopadů výuky na dálku v posledních dvou školních letech. Zajímaly nás také názory ředitelů škol na plány 

MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, konkrétně zejména na návrh středního článku 

podpory regionálního školství a na možnosti motivace příchodu nových pedagogů do Karlovarského 

kraje. Zpracovali jsme souhrnný dokument s výstupy z rozhovorů s řediteli škol, tento dokument je 

dostupný na webu projektu. Projekt MAP Karlovarsko se dlouhodobě snaží o přenos informací zdola 

nahoru a opačně, aktivně spolupracujeme s MŠMT, Krajským úřadem Karlovarského kraje a dalšími 

partnery působícími v oblasti regionálního školství. Důkazem budiž třeba účast manažerky projektu na 

konferenci MŠMT k prvnímu roku realizace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která 

proběhla v Praze v Národní technické knihovně. 

Na konci projektu byl prostor pro rekapitulaci celého průběhu akčního plánování. V závěrečné 

evaluační zprávě projektu je zhodnoceno, co se podařilo, co naopak ne a jaká opatření realizační tým 

udělal pro zlepšení. Za největší komplikace považujeme stále ještě přetrvávající konkurenční 

prostředí na školách, nedůvěru v systém a „ty nahoře“, malou vlastní aktivitu, nezájem o okolí a 

nedostatečný leadership na Karlovarsku. Podařilo se do škol přinést konkrétní přínosné aktivity, 

navázat a rozvíjet spolupráci zejména s dalšími institucemi zabývajícími se vzdělávacím 

systémem, prohloubit spolupráci místních aktérů a postupně otevírat ve školách dveře k 

přemýšlení o tom, co a jak se vlastně děti a žáci učí a proč. 

Členové realizačního týmu MAP jsou v dobré smyslu „parta bláznů“, kterým záleží na 

vzdělávání na Karlovarsku a proto od 1. 1. 2022 pokračujeme v projektu MAP Karlovarsko III. 

Projekty místního akčního plánování na Karlovarsku prohlubují také spolupráci mezi 

místními akčními skupinami v Karlovarském kraji, protože na tomto projektu MAS 

Sokolovsko úzce spolupracuje s MAS Kraj živých vod a MAS Vladař.  

Informace o projektu: 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/ 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/ 

https://www.facebook.com/MAPKarlovarsko/ 

 

 
Foto: Společné setkání členů pracovních skupin a Řídícího výboru MAP Karlovarsko v červnu 2021  

v Bečovské botanické zahradě 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/
https://www.facebook.com/MAPKarlovarsko/
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Foto: Manažerka projektu předává cenu žákyni Daniele Vanke ze ZŠ 1. Máje  

Karlovy Vary za první místo v kategorii komiks v soutěži v tvůrčím psaní v angličtině 

 

 
Foto: Prezentace skupinové práce v kurzu podnikavosti na ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11 
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4.3 Program obnovy venkova 

Číslo smlouvy: KK 02506/2021 

Období realizace: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021 

Max. výše finanční podpory: 327.924 Kč (cca 77,5 % dotace) 

Dotační titul: Program obnovy venkova, podprogram 3 z rozpočtu Karlovarského kraje 

  

 

 

 

Finanční podpora spočívá v úhradě části mezd jednoho manažera MAS Sokolovsko, jehož úkolem je 

podpora projektů realizovaných místní akční skupinou, příp. dalšími subjekty na území MAS. 

 

 

 

4.4 Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období   

  2018 – 2023 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315 

Období realizace: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2023 

Max. výše finanční podpory: 15.897.394,05 Kč, z toho k 31.12.2021 vyčerpáno 10 mil. Kč 

Dotační titul: Integrovaný regionální operační program, SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného 

místního rozvoje za účelem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

 

Cílem projektu je zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS 

Sokolovsko pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) a 

tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD. Aktivity projektu jsou 

vázány na cíl zajistit: 

▪ přípravné a podpůrné činnosti MAS při přípravě a schvalování SCLLD 

▪ provozní činnosti při realizaci, evaluaci a monitoringu SCLLD 

▪ animaci SCLLD a prezentování jejích výstupů veřejnosti 

▪ animaci škol a školských zařízení (především MŠ a ZŠ na území MAS Sokolovsko). 

Z projektu je hrazena mj. část mezd pracovníků MAS, jejichž činnost se týká SCLLD, režijních výdajů 

spojených s její realizací (úhrady výdajů spojených s jednáním povinných orgánů MAS, s konzultacemi 

a školeními pro žadatele/příjemce, časopis ad.).  

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schvalene/schv-region/dotace_RR.aspx
http://www.zivykraj.cz/cz/
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5. Přehled dalších činností v roce 2021   

5.1 Účast na zasedání pracovních skupin 

MAS Sokolovsko je členem Krajské sítě MAS, což je pobočný spolek Národní sítě MAS ČR, z.s. Krajská 

síť se setkává přibližně jednou za 3 měsíce a řeší mj. témata: činnost jednotlivých MAS KVK, vystoupení 

představitelů kraje, návrhy na spolupráci MAS, vzájemná výměna zkušeností s realizací SCLLD. Ivana 

Jágriková působila v r. 2021 nadále jako předsedkyně Krajské sítě MAS Karlovarského kraje a současně 

byla zástupcem krajských MAS v Regionální a Národní stálé konferenci. 

Markéta Hendrichová působila jako místopředsedkyně Krajské sítě Karlovarského kraje a byla jejím 

zástupcem ve Výboru Národní sítě MAS. Výbor zasedá 1x za měsíc a řeší především systémové záležitosti 

hnutí místních akčních skupin v ČR. Manažerka se v rámci projektu MAP Karlovarsko II účastní přípravy 

strategie Statutárního města Karlovy Vary 2040, podílela se na tvorbě Strategie vzdělávání 2030 a 

spolupracuje na tvorbě krajských strategických dokumentů. Působí taktéž jako členka Řídícího výboru 

ITI Karlovy Vary. 

Ředitelka MAS Ivana Jágriková a manažerka Hendrichová jsou zapojeny do tzv. Pracovní skupiny 

Leader, která se podílí především na tvorbě a připomínkování pravidel Programu rozvoje venkova a 

Integrovaného regionálního operačního programu, opatření týkající se metody CLLD.  

Projektové manažerky Hendrichová a Zuzana Odvody jsou členkami Pracovní skupiny Vzdělávání, která 

se zabývá zapojením místních akčních skupin do vzdělávacích aktivit obyvatel ČR.  

Manažerka území Eva Slámová je členkou Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce, která se zabývá 

spoluprací českých a zahraničních MAS. Paní Slámová aktivně komunikuje se zahraničními partnery 

MAS Sokolovsko, především se jedná o místní akční skupiny z Bavorského a Saského pohraničí.  

Manažerka Anna Maria Schröcková je členkou Pracovní skupiny pro environmentální oblast a Platformy 

Venkovská mládež pro oblast práce s mladými lidmi. 

Projektová manažerka Zuzana Odvody je členkou Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje a 

Krajské koordinační skupiny nadání Karlovarského kraje. 

 

 

5.2 Informační a propagační akce pořádané/spolupořádané MAS 

MAS Sokolovsko vydává 2x ročně časopis Sokolovsko především o vlastivědných zajímavostech na 

území MAS. Dále vydává 2x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách MAS Sokolovsko. MAS 

Sokolovsko se podílela na vydání Bulletinu „Pojďte s námi do přírody!“, který obsahoval cyklus 

přírodovědných akcí pro rok 2021.  

Elektronické verze výše uvedených materiálů jsou k dispozici na webu MAS, záložka Časopisy. 

MAS Sokolovsko má zřízené facebookové stránky, na kterých zveřejňuje informace o aktivitách MAS. 

Aktuální a podrobné informace o MAS jsou dostupné především na webových stránkách http://mas-

sokolovsko.eu. 

http://mas-sokolovsko.eu/
http://mas-sokolovsko.eu/
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5.3 Čištění řeky Ohře 2021 

O víkendu 16.-18. dubna 2021 jsme pod záštitou Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. již 

po šesté realizovali akci Čištění řeky Ohře. Na akci se podílí řada subjektů (Povodí Ohře, a.s., půjčovny 

lodí, města a obce, dobrovolníci, sponzoři, a další). Opět se přihlásili „tradiční“ dobrovolníci, kteří se 

čištění účastní již několik let, ale i řada nových tváří. Velice nás těší skutečnost, že popularita akce stoupá 

a daří se šířit environmentální osvětu.  

Na území naší MAS se akce zúčastnilo 565 dobrovolníků (820 dobrovolníků v r. 2020, 976 dobrovolníků 

v r. 2019, 340 dobrovolníku v r. 2018, 164 dobrovolníků v r. 2017, 108 dobrovolníků v r. 2016). Akce je 

každým rokem populárnější, avšak v roce 2021 byl počet účastníků ovlivněn pandemií Covid-19 a také 

velmi nepříznivým počasím, které bohužel nemůžeme nijak ovlivnit.  Celkem bylo svezeno z úseku od 

Kynšperku nad Ohří po Karlovy Vary (Chebský most) 6,5 tun odpadu a 135 pneumatik (3,1 tun v r. 2020, 

10 tun v r. 2019, 10 tun v r. 2018, 2,55 tun v r. 2017, 2,23 tun odpadu v r. 2016) a dobrovolníci se plavili 

na 36 lodích. V roce 2021 došlo k nárůstu nasbíraného odpadu, což souvisí s předešlým ročníkem, neboť 

v roce 2020 se řeka čistila až na podzim, kdy byla vegetace ještě vzrostlá a neodhalila tak veškerý odpad.  

Akci by nebylo možné uskutečnit bez řady dárců z řad Karlovarského kraje, Povodí Ohře s.p., firem, obcí, 

podnikatelů a dalších subjektů.  

Každým rokem stoupá náročnost přípravy, což je spojené s počtem dobrovolníků, ale také se snahou 

každým ročníkem práci zlepšit a dopad akce rozšířit. S ohledem na smysl a ohlas je to práce, kterou 

děláme rádi. Akce měla mezi účastníky velmi pozitivní ohlas, a věříme, že v příštím roce čísla budou 

minimálně podobná, ne-li vyšší. Všem velice děkujeme a těšíme se na setkání opět v příštím roce. 

Poděkování všem příznivcům akce přinášíme níže.  
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5.4 InduCCI 

Období realizace: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2021 

Max. výše finanční podpory: 0 Kč (partner bez finančního příspěvku) 

Dotační titul: Interreg Central Europe 

 

 
 

MAS Sokolovsko o.p.s. je jedním z přidružených partnerů mezinárodního projektu InduCCI, který byl 

zahájen 1. 4. 2019. Projekt navazuje na InduCult2.0 jehož byla MAS také součástí. V České republice 

tento projekt realizuje Mikroregion Sokolov - východ (MSV). Projekt InduCCI je zaměřen na podporu 

kulturních a kreativních průmyslů (česká zkratka KKP).  

Projekt InduCCI je zaměřený na rozvoj regionů, které jsou charakteristické průmyslovou výrobou. 

Původcem myšlenky a hlavním partnerem projektu je město Chemnitz, které má již mnoho zkušeností s 

podporou kreativity a inovací. Území MSV je charakteristické povrchovou těžbou uhlí. Těžba bude v 

budoucnosti ukončena a je na nás, abychom se připravili na výzvy s tím spojené. Belgický partner město 

Genk se potýkalo s podobnými výzvami, které přinesl konec těžby uhlí a uzavření továrny Ford. Vytvořilo 

komunitní centrum Thor, které nabízí celou řadu podpůrných činností pro podnikatele, studenty a 

výzkumná centra. Mimo již zmíněné organizace může MSV čerpat zkušenosti od partnerů z Rakouska 

(Kreativní region Linz), Slovinska (Centrum podpory podnikání Kranj), Polska (Rozvojová agentura 

Bielsko-Biala) a Itálie (Hospodářská komora města Padova). 

V roce 2021 byly dokončeny hlavní aktivity projektu InduCCI: (1) Clever Game - žáci tří středních škol 

v namíchaných týmech tvořili únikové hry za pomoci metody Designového myšlení, (2) Studie 

proveditelnosti na nové Coworkingové centrum na Sokolovsku. MAS Sokolovsko má přístup k výstupům 

projektu. Zástupce MAS Sokolovsko se účastnil kurzu vytvořeného v rámci InduCCI. Tento kurz 

s názvem Cesta za poznáním KKP pomohl k tomu, aby zástupce pochopil, co jsou kulturní a kreativní 

průmysly a na vlastní kůži si vyzkoušel, co znamená být kreativní a přemýšlet jako designer. Ostatní 

členové MAS mají možnost dozvědět se více o KKP skrze E-learningový kurz, který je zdarma dostupný 

na webových stránkách Mikroregionu Sokolov-východ. Zástupci MAS Sokolovsko se také účastnili 

diskuzního setkání a zapojili se tak v diskuzi k možnému dalšímu rozvoji KKP v regionu.  Proběhla také 

dvě online partnerská setkání, kterých se mimo jiné účastnil i zástupce MAS Sokolovsko. MAS 

Sokolovsko má taktéž přístup k nově vzniklému nástroji „E-toolbox“, který shrnuje důležité výstupy 

partnerů projektu a navrhuje využívání nových kreativních metod v praxi. 
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5.5 Exkurze do severních Čech 

Název akce: „Transfer zkušeností a příklady dobré praxe MAS Ústeckého kraje a MAS 

Karlovarského kraje“ 

V termínu 2. 6. – 4. 6. 2021 uspořádala MAS Sokolovsko o.p.s. za finanční podpory Celostátní sítě pro 

venkov exkurzi na území MAS Český sever.  

Ze Sokolova jsme vyjeli po 7.00 hodině a již po 10.00 hodině dorazili do obce Růžová, kde nás přivítala 

paní Štáfková z MAS Český sever a 

dovedla nás k farmě pana Martina 

Honzy. Tato útulná farma byla totiž 

první zastávkou naší exkurze. Kromě 

spousty získaných informací o farmě, 

jsme měli možnost vidět chovaná zvířata 

a třešničkou na dortu byla ochutnávka 

vynikajících místních mléčných 

produktů. Cestou na oběd jsme navštívili 

další úspěšný projekt podpořený z PRV 

– penzion Růžák a mimo program také 

úžasně voňavou mýdlárnu Rubens. 

Po obědě nás v restauraci přivítala rázná a energetická paní starostka obce Růžová, která představila 

několik krajinných opatření realizovaných v rámci PRV (větrolam, suchá nádrž, polní cesta ad.), které 

jsme pak měli možnost vidět na živo. Paní starostka účastníky seznámila také se zrodem nevšední 

rozhledny, která se tyčí nad obcí, rozhledny Růženka. Tuto roztomilou rozhlednu připomínající 

chobotničku, jsme měli možnost poté navštívit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: rozhledna Růženka 
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Cestou na hotel jsme navštívili Kamenický Šenov s jeho dominantou Panskou skálou, která nejednomu 

připomněla scénu z Pyšné princezny. Pak už nás čekalo jen ubytování v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, 

který realizoval rekonstrukci několika pokojů s podporou z PRV.  

Druhý den byl programově zcela nabitý. Dopoledne jsme začali v obci Mikulášovice, kde jsme měli 

možnost navštívit Nožířské muzeum a několik dalších zajímavých projektů podpořených z PRV. 

Z Mikulášovic jsme se vydali do obce Lipová, kde nás přivítal pan starosta, a představil projekt 

vybudování dětského hřiště a podělil se s námi o zkušenost s rekonstrukcí podstávkového domu, jenž 

jsme měli možnost také navštívit. Po obědě naše cesta pokračovala do Šluknova, kde nás přivítala paní 

starostka a představila úspěšné projekty – přírodní zahrada MŠ, podium pro pořádání kulturních akcí – 

podpořené z PRV a také projekty IROP – bezbariérovost ZŠ, cyklostezka Šluknov – Rožany.  Zmíněné 

projekty jsme měli možnost si také osobně prohlédnout. 

Třetí den začal turistickým výšlapem na rozhlednu Vlčí hora, která nabízela nádherný kruhový rozhled. 

Tento poslední den exkurze jsme končili v Krásné Lípě, kde jsme navštívili mimo jiné sportovní hřiště, 

nízkoprahové centrum, a také Dům Českého Švýcarska se sklářskou expozicí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vlčí hora 
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5.6 Seminář „Udržitelný venkov – 15 let lokálního rozvoje“ 

Protože nejen zábavou je člověk živ, připravili jsme tak zajímavý seminář se spoustou inspirativních 

řečníků. Akce proběhla v září 2021 v Hornickém domě v Sokolově.  

Po úvodním slovu ředitelky MAS Ing. Jágrikové nastínil Ing. Makovička regionální rozvoj 

v Karlovarském kraji během uplynulých 15 let a vyzdvihl hlavní hrozby, které by měl kraj neustále řešit. 

Z obecného tématu regionálního rozvoje jsme se přesunuli do oblasti ekologického zemědělství. Jako 

první vystoupil docent Marada, který přítomné seznámil s vlastním přístupem, jak dokázal vrátit život do 

krajiny pomocí různých krajinných opatření. Jím obhospodařovaná krajina tak nabízí prostor nejen pro 

zemědělskou výrobu, ale také pro život rostlin a ptáků a relaxaci lidí. Na téma ekologického zemědělství 

navázal pan Rudolfský, který zase dokázal obnovit vinařství na Kutnohorsku, a který se celým svým 

srdcem věnuje oblasti biodynamického zemědělství. 

Z oblasti zemědělství jsme se přesunuli na chvíli do oblasti vodního hospodářství, kde Ing. Pail seznámil 

přítomné s problematikou sucha v Karlovarském kraji a také představil mimo jiné oblasti s rizikem 

povodní. Na toto téma navázal Ing. Krása a hovořil o tom, proč je důležitá stabilita vodního prostředí a 

představil opatření, která mohou ke stabilitě vodního prostředí přispívat. 

Po vodním prostředí následovala velmi zajímavá přednáška Ing. Lípy o starých odrůdách ovocných 

stromů v našem regionu. Nikdo z přítomných nečekal, že přednáška o hruškách může být tak strhující. 

S blížícím se koncem semináře jsme se přesunuli k lesnímu hospodářství a lesnictví. Ing. Berková 

představila, co obnáší hospodaření v městských lesích a také přiblížila projekty realizované či podané 

přes MAS Sokolovsko.  

Úplně na konec nás ještě paní Prchalová seznámila s rodinnou Biofarmou Belina v Nežichově a přítomní 

měli možnost ochutnat mléčné výrobky z této farmy a také jiné lokální produkty. 

Vymezený čas semináře utekl jako voda, přítomní se dozvěděli mnoho velmi zajímavých a inspirativních 

informací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dc. Marada – přednáška na téma Návrat života do krajiny 
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6. Organizační složka MAS 

Dne 20. ledna 2015 byla ustavující Valnou hromadou partnerů schválena struktura organizační složky 

MAS. Změna struktury byla nezbytným požadavkem kladeným na místní akční skupiny v novém 

programovém období EU 2014-2020. Tato nová organizační struktura se promítla do zakládací smlouvy, 

statutu a řady dalších dokumentů MAS.  

 

 
 

 

 

Organizační složka MAS je tvořena 4 hlavními orgány:  
 

6.1 Valná hromada partnerů MAS 

Nejvyšší orgán organizační složky MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří mají rovné hlasovací právo. 

K 31. 12. 2021 tvořilo Valnou hromadu partnerů 81 subjektů (80 subjektů v letech 2018-2020, 77 subjektů 

v r. 2017, 75 v r. 2016). Spolupráci s MAS ukončila organizace AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov, 

spol. s r.o. a zemřel bohužel náš partner, PhDr. Pavel Feigl. Naopak do MAS přistoupili Ing. Eva Třísková, 

Bc. Miloš Bělohlávek a Mgr. Pavel Doležal. 
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Zasedání VH partnerů se uskutečnilo online formou 26.1.2021 a prezenční formou 17. 6. 2021. Zápisy 

z jednání jsou ke stažení na webových stránkách MAS. 

 

Tab. 5: Členové Valné hromady partnerů (partneři MAS) – stav k 31.12.2021 

Veřejný sektor Neziskový sektor 
Soukromý sektor 

(podnikatelé+dobrovolníci) 

1. Březová 

2. Bublava 

3. Bukovany 

4. Citice 

5. Dasnice 

6. Dolní Nivy 

7. Dolní Rychnov 

8. Habartov 

9. Hory 

10. Horní Slavko 

11. Chlum sv. Maří 

12. Chodov 

13. Jenišov 

14. Jindřichovice 

15. Josefov 

16. Kaceřov  

17. Krajková 

18. Královské Poříčí 

19. Kraslice 

20. Kynšperk nad Ohří 

21. Libavské Údolí 

22. Loket 

23. Lomnice 

24. Mírová 

25. Nové Sedlo 

26. Nová Ves 

27. Oloví 

28. Přebuz 

29. Rotava 

30. Rovná 

31. Sokolov 

32. Staré Sedlo 

33. Stříbrná 

34. Svatava 

35. Svatava 

36. Šabina 

37. Šindelová 

38. Vintířov 

39. Hartenberg z.s. 

40. Klub českých turistů, Krušné 

hory se sídlem v Sokolově 

41. Tradiční řemesla Bernard z.s. 

42. Pomoc v nouzi o.p.s. 

43. Srdce a čin o.p.s. 

44. Agentura osobní asistence a 

sociálního poradenství, o.p.s. 

45. Destinační společnost 

Sokolovsko o.p.s. 

46. Římskokatolická farnost 

Loket 

47. Kotec o.p.s. 

48. Denní centrum Mateřídouška, 

o.p.s. 

49. KHAMORO o.p.s. 

50. TJ Sokol Kraslice 

51. Rytířský řád Křižovníků 

s červenou hvězdou 

52. Jan Danko 

53. Horský statek Abertamy s.r.o. 

54. AT Konzult, s.r.o. 

55. Správa pamětihodností s.r.o. 

56. Vladimír Lokaj 

57. Marek Bochníček 

58. Jarmila Tůmová 

59. František Bartoň 

60. Jakub Potěšil 

61. Lenka Zemanová 

62. Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje 

63. ept connector s.r.o. 

64. Irena Lechanová 

65. Milan Hloušek  

66. Vladimír Mikeš 

67. Pavel Čáslava 

68. Romana Vlková 

69. Michal Pehanič 

70. Bauport s.r.o. 

71. Tomáš Fara 

72. Statek Lunga s.r.o. 

73. Iveta Soukupová 

74. Helena Farová 

75. Karel Fiala 

76. Milan Pokorný 

77. Obchodně technické služby 

s.r.o. 

78. Benefin PFC s.r.o. 

79. Eva Třísková 

80. Miloš Bělohlávek 

81. Pavel Doležal 
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6.2 Programový výbor 

Rozhodovací orgán organizační složky MAS představuje tzv. Programový výbor. Funkční období členů 

Programového výboru je 3 roky (původní členové navoleni na Valné hromadě partnerů dne 11. 1. 2018). 

V lednu 2021 proběhlo per-rollam hlasování Valné hromady partnerů, kde bylo odhlasováno složení 

Programového výboru na další 3 roky. Došlo ke změně na pozici zástupce Římskokatolické farnosti 

Loket, kde pana Majkova nahradila paní Pavla Ungrová. A společnost AGRO & KOMBINÁT Dolní 

Žandov spol. s r.o. nahradil Bc. Jakub Potěšil (OSVČ). 

Zasedání Programového výboru se uskutečnilo 6x (z toho 4x hlasováno per-rollam formou). Zápisy 

z jednání jsou na webových stránkách MAS.  

Tab. 6: Členové Programového výboru v r. 2021 

Funkční období Programového výboru 2021-2023 

Město Habartov – Petr Janura (předseda) 

Město Chodov – Patrik Pizinger 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – Stanislav Kříž 

Srdce a čin, o.p.s. – Vladimír Zábranský 

Benefin PFC s.r.o. – Iva Kalátová 

Jakub Potěšil (OSVČ) 

Helena Farová (dobrovolník) 

Římskokatolická farnost Loket – Pavla Ungrová 

Pozn.: Funkční období Programovému výboru v r. 2020 končilo, proto v lednu 2021 bylo jeho složení nově navoleno.  

 

 

6.3 Výběrová komise 

Výběrový orgán organizační složky MAS představuje tzv. Výběrová komise. Od ustavujícího zasedání 

Valné hromady partnerů má tento orgán 20 členů. Funkční období členů Výběrové komise je 1 rok. 

V lednu 2021 došlo k úpravám členů Výběrové komise. Pomoc v nouzi, o.p.s. nově zastupuje paní Petra 

Slivoňová (zmocněnec), organizaci Tradiční řemesla Bernard z.s. nahradil KČT, odbor Krušné hory 

Sokolov (zástupce Ladislav Zoubek – zmocněnec) a paní Procházková se vdala, nové příjmení Tereková. 

Tab. 7: Členové Výběrové komise v r. 2021 

Funkční období Výběrové komise 6/2021 

Vladimír Mikeš (dobrovolník) - předseda 

Obec Libavské Údolí  

Obec Královské Poříčí  

Město Horní Slavkov  

Město Kraslice  

Město Loket  

Pomoc v nouzi o.p.s. – Petra Slivoňová 

KČT, odbor Krušné hory Sokolov – Ladislav 

Zoubek 

Hartenberg z.s. – Bedřich Loos 

Tomáš Fenkl (dobrovolník) 

Pavel Čáslava (dobrovolník) 

Karel Fiala (dobrovolník) 

Milan Pokorný (dobrovolník) 

Lucie Tereková (dobrovolník) 

Miloš Bělohlávek (dobrovolník) 

ept connector s.r.o. – Anna Filipová, Tomáš 

Musil 

Obchodně technické služby s.r.o. – Pavel 

Novotný 

František Bartoň (OSVČ) 

Milan Hloušek (OSVČ) 

Irena Lechanová (OSVČ) 

Zasedání komise proběhlo v r. 2021 celkem 4x, z toho 2x formou per-rollam. Zápisy z jednání jsou ke 

stažení na webu MAS. 
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6.4 Monitorovací výbor 

Kontrolní orgán organizační složky MAS představuje tzv. Monitorovací výbor. Funkční období je 3leté a 

původní členové byli navoleni 11. 1. 2018 VH Partnerů. Obsazení zůstalo i po jednání VH partnerů 

z 1/2021 beze změny a bylo tím prodlouženo na další 3 roky (tj. 1/2021-1/2024):  

Tab. 8: Členové Monitorovacího výboru v r. 2021 

Funkční období Monitorovacího výboru 1/2011-1/2024 (3 roky) 

Obec Lomnice – Josef Janura (předseda) 

AT Konzult, s.r.o. – Hana Hornová, Jiří Blecha 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. – Pavel Bráborec 

Správa pamětihodností s.r.o. – Miroslav Makovička ml. 

Zasedání monitorovacího výboru se uskutečnilo v r. 2021 2x. Zápisy z jednání jsou ke stažení na 

webových stránkách MAS. 

 

 

 

 

 

7. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD)  

7.1 SCLLD obecně 

SCLLD MAS Sokolovsko na období 2014-2020 byla zpracována ve velmi širokém zapojení místních 

komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel regionu a aktivizace a využití místního potenciálu 

(lidského, finančního, technického ad.). SCLLD je v elektronické verzi k dispozici na webových 

stránkách MAS, kde je možné i její stažení. Jakékoli dotazy ke strategii je možné kdykoli klást na 

pracovníky MAS.  

Pro realizaci SCLLD je povinné zřízení pozice tzv. vedoucího/hlavního manažera SCLLD, jímž byla 

ustavující Valnou hromadou partnerů v r. 2015 jmenována Ivana Jágriková. 

SCLLD MAS Sokolovsko si klade za cíl co nejvíce podpořit své priority: 

✓ Posílení vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze 

✓ Rozvoj občanské společnosti 

✓ Zlepšení konkurenceschopnosti venkova 

✓ Zvyšování kvality života 

✓ Budování partnerství 

Tyto priority podporujeme realizací výzev ze 4 Programových rámců: OP Zaměstnanost, Integrovaný 

regionální operační program, Program rozvoje venkova a OP Životní prostředí. Priority naplňujeme také 

realizací aktivit spojených s čerpáním šablon OP VVV místními MŠ, ZŠ a ZUŠ. 
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Alokace (výše dotace) MAS Sokolovsko na programové období EU 2014-2020 činila: 

Program rozvoje venkova ČR:   72.723,26 tis. Kč (původní alokace 48.137,38 tis. Kč) 

Operační program Zaměstnanost:  23.452,00 tis. Kč 

Integrovaný regionální operační program:          128.183,56 tis. Kč (předchozí alokace 113.317,26 tis. Kč) 

Operační program Životní prostředí:  10.000,00 tis. Kč 

CELKEM:                234.358,82 tis. Kč (původní alokace 194.906,64 tis. Kč) 

Jedná se tak o jednu z největších celkových alokací mezi MAS v celé České republice! 

 

 

7.2 Přehled plnění SCLLD v r. 2021 

 

A. Integrovaný operační program - IROP  

V roce 2021 byly v programovém rámci IROP vyhlášeny 3 výzvy. První dvě výzvy byly vyhlášeny 

4.1.2021. Třetí výzva byla vyhlášena 30.9.2021 a příjem žádostí o podporu v této výzvě byl až do 

15.12.2021, což byl nejzazší termín pro příjem projektů CLLD v programovém rámci IROP. 

Přehled výzev roku 2021: 

✓ Výzva č. 19 MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury V (aktivita cyklodoprava) 

✓ Výzva č. 20 MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení IV (aktivita infrastruktura základních škol) 

✓ Výzva č. 21 MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury VI (aktivita bezpečná 

doprava) 

 

K připravovaným žádostem o podporu probíhaly individuální konzultace a v dne 14. 9. 2021 proběhl 

seminář pro žadatele do poslední výzvy. Na programu semináře byla rovněž příprava IROP CLLD 

v novém programovém období 21 - 27.  

Do výzvy č. 19 jsme obdrželi jednu žádost o podporu. Tato žádost úspěšně splnila podmínky MAS, ovšem 

žadatel odstoupil od realizace projektu. Do výzvy č. 20 byly podány 3 žádosti o podporu, všechny splnily 

podmínky MAS a z rozhodnutí Programového výboru došlo k navýšení alokace výzvy, aby se finančně 

dostalo na všechny 3 projekty. Všechny 3 projekty také prošly závěrečným ověřením způsobilosti 

projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj. Do výzvy č. 21 byly podány také 3 žádosti o podporu, 

hodnocení a výběr projektů proběhne v roce 2022. 

Tab. 9: Přehled žádostí o podporu vybraných MAS Sokolovsko k podpoře z IROP v roce 2021  

Výzva č. 19 MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury V 

Město Horní Slavkov Cyklostezka Větrná - Hasičská - Na Dole, Etapa 1. a (žadatel odstoupil od 

realizace projektu, a to po provedení hodnocení a výběru projektů ze 

strany MAS) 
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Výzva č. 20 MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení IV 

Město Sokolov Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - výstavba bezbariérového přístupu 

pro handicapované žáky do budovy 1. stupně 

 

Škola Můj Projekt - 

gymnázium, základní 

škola a mateřská škola 

s.r.o. 

Vybavení odborné přírodovědné učebny ve škole Můj projekt Mánesova 

Základní a mateřská 

škola Svatava, 

příspěvková 

organizace 

ZŠ Svatava - Zkvalitnění vzdělávání pro výuku odborných předmětů v 

oblasti přírodních věd 

 

Výzva č. 21 MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury VI (poslední výzva MAS 

v programovém rámci IROP v období 14 -20) 

Město Sokolov Chodník v ul. Závodu míru od sil. 11/210 k ul. Slovenská, chodník u 

komunikace II/210 u ČS ONO, v úsek OK - Stará Ovčárna 

Město Kynšperk nad 

Ohří 

Modernizace chodníků v ulici Nádražní, Kynšperk nad Ohří 

Město Březová Prodloužení části chodníku v obci Rudolec 

 

V roce 2021 došlo k vyúčtování některých projektů a realizátoři již dokončených projektů odevzdávali 

zprávy o udržitelnosti projektu. Kancelář MAS se vyjadřovala k několika žádostem o změnu. Následující 

tabulka ukazuje rozdělení stavu projektů v rámci jednotlivých opatření IROP. 

Tab. 10: Přehled stavu projektů v rámci jednotlivých opatření IROP k 31.12.2021 

Opatření Počty a stavy projektů 

Doprava 

11 projektů vyúčtováno, 2 projekty v realizaci (v roce 2021 došlo k odstoupení od 

realizace u 1 projektu, který byl v roce 2020 veden jako v realizaci), 3 projekty 

z výzvy z roku 2021 byly k 31.12.2021 v hodnocení, 1 projekt přijatý do výzvy 

v roce 2021 také v roce 2021 žadatel od realizace odstoupil.  

IZS 3 projekty vyúčtovány 

Sociální inkluze 6 projektů vyúčtováno, 1 projekt v realizaci 

Sociální podniky 3 projekty vyúčtovány 

Vzdělávání  9 projektů vyúčtováno, 3 projekty v realizaci 

Památky 1 projekt vyúčtován, 1 projekt v realizaci 

 

V programovém rámci IROP došlo v roce 2021 také k přípravě úprav strategie. Došlo k přesunům 

finančních prostředků mezi opatřeními dle aktuálního stavu čerpání, což byl každoroční požadavek ŘO 
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IROP. Druhá změna se týkala přesunů mezi opatřeními tak, aby mohly být podpořeny všechny žádosti o 

podporu z výzvy č. 20, které splnily věcné hodnocení. Veškerá zbylá alokace byla následně použita do 

výzvy č. 21. Celková alokace v programovém rámci IROP byla 128 183 564,84 Kč ve formě celkových 

způsobilých výdajů, což je 121 774 387,00 Kč jako příspěvek EU (dotace). Volná alokace k 31.12.2021 

není k dispozici. 

V roce 2021 jsme se věnovali také přípravě CLLD IROP MAS Sokolovsko v programovém období 

21 – 27. Manažerky MAS navštívily starosty všech partnerských obcí, představily jim možnosti nového 

IROP a provedly sběr předběžných záměrů obcí a dalších žadatelů. Manažerka programového rámce 

IROP se účastnila seminářů pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro regionální rozvoj 

k novému období. Na Valné hromadě partnerů MAS Sokolovsko dne 17. 6. 2021 se mohli přítomní 

zástupci partnerů MAS v anketě vyjádřit k prioritním oblastem podpory IROP CLLD v novém 

programovém období. Dne 14. 9. 2021 proběhl v Komunitním centru v Josefově seminář, na kterém byli 

účastníci seznámeni s možnostmi dotační podpory v CLLD IROP 21 – 27 a s odlišnostmi systému 

implementace oproti dobíhajícímu období. Informace k přípravě nového období jsou na webu MAS: 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/. 

 

Foto: komunitní centrum Josefov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: chodník v Hornické kolonii v Novém Sedle Foto: bezbariérový přístup do ZŠ Královské Poříčí 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/
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B. Operační program Zaměstnanost - OPZ  

V roce 2021 probíhala, resp. se dokončovala realizace čtyř projektů realizovaných z  

OP Zaměstnanost. Další výzvy již nebylo možné z rozhodnutí Řídícího orgánu vyhlásit. 

Tab. 11: Projekty OPZ, u nichž probíhala realizace v roce 2021 

Číslo 

výzvy 
Název výzvy Reg. číslo žádosti Název projektu 

0
3

1
/0

3
_

1
6
_

0

4
7

/C
L

L
D

_
1

5

_
0

1
_
0

6
4
 

Sociální služby a další programy na 

podporu sociálního 

začleňování, komunitní sociální 

práce a komunitní centra na území 

MAS Sokolovsko 

 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006994 NZDM Michal 

1
0

0
/0

3
_

1
6

_
0

4
7

/C
L

L

D
_

1
5

_
0
1

_

0
6

4
 

Zaměstnanost na území MAS 

Sokolovsko  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007661 Šance pro tebe 

1
0

1
/0

3
_

1
6

_
0

4
7

/C
L

L

D
_

1
5

_
0
1

_

0
6

4
 

Prorodinná opatření na území MAS 

Sokolovsko 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007678 Mají si kde hrát 

C
Z

.0
3

.2
.6

5
/0

.0
/0

.0
/1

6
_

0
4
7

/0
0

1

1
8

6
3
 

Prorodinná opatření na území MAS 

Sokolovsko II. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011863 

Příměstský tábor 

na Statku 

Bernard 

 

V roce 2021 jsme také začali připravovat CLLD OPZ+ MAS Sokolovsko v programovém období 

2021 – 2027. Manažerky MAS mj. zorganizovaly 2 veřejné workshopy (27. 7. 2021 a 20. 10.2021), kde 

se účastníci mohli dozvědět co se plánuje v novém období pro tuto oblast, jaké jsou možnosti zapojit se, 

jak podpořit regionální identitu, či jak zapojit mladé lidi do života v obcích. Z obou workshopů a z mnoha 

individuálních konzultací se subjekty, které o oblast OPZ+ projevily zájem jsme vytipovali několik 

oblastí, jež příští rok promítneme do tzv. Akčního plánu, ten bude v r. 2022 předložen ke schválení MPSV 

ČR.  

Následně by na něj měl plynule navázat tzv. realizační/deštníkový projekt, který by zaštítil aktivity MAS 

a našich partnerů ve zvolených oblastech. Informace k přípravě nového období jsou na webu MAS: 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/. 

 

 

 

 

 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/
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C. Program rozvoje venkova ČR - PRV 

V roce 2021 vyhlásila MAS Sokolovsko 5.  a 6. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva č. 5 

byla vyhlášená 1. 4. 2021 a bylo vyhlášeno 5 fichí: 

✓ Fiche 2: Podpora zemědělských podniků 

✓ Fiche 3: Podpora lesnictví 

✓ Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání 

✓ Fiche 6: Rozvoj rekreačních funkcí lesa 

✓ Fiche 9: Základní infrastruktura venkova 

Dne 13. 4. 2021 se uskutečnil seminář pro žadatele do této výzvy. Příjem žádostí probíhal ve dnech   26. 

4. 2021 - 10. 5. 2021 přes Portál farmáře. V rámci 5. výzvy bylo podáno celkem 60 projektů do všech 

vyhlášených fichí. 

Do Fiche 2: Podpora zemědělských podniků bylo podáno 21 žádostí (2 žádosti staženy žadatelem), do 

Fiche 3: Podpora lesnictví podána 1 žádost, do Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání bylo podáno 

16 žádostí (u jedné ukončena administrace ze strany MAS), do Fiche 6: Rozvoj rekreačních funkcí lesa 

bylo podáno 5 žádostí a do Fiche 9: Základní infrastruktura venkova bylo podáno 17 žádostí. 

Po ukončeném příjmu žádostí o dotaci následovala administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

prostřednictvím kanceláře MAS. Po vypořádání připomínek následovalo věcné hodnocení Výběrovou 

komisí MAS Sokolovsko, které proběhlo 21. 6. 2021. Následně Programový výbor na svém zasedání, 

které proběhlo dne 23. 6. 2021, provedl s ohledem na alokaci konečný výběr projektů, které byly ze strany 

MAS doporučeny k obdržení dotace. Jednalo se o 42 projektů. 

Tyto projekty podpořené ze strany MAS byly 23. 7. 2021 předány na Regionální odbor SZIF k ověření 

administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a k závěrečnému hodnocení. V druhé polovině roku 

proběhla kontrola žádostí ze strany RO SZIF a jejich doplnění ze strany žadatelů na základě zaslaných 

připomínek. Ke konci roku 2021 bylo schváleno ze strany SZIFu 32 žádostí. 

Tab. 12: Přehled žádostí o podporu vybraných ze strany MAS Sokolovsko v PRV v r. 2021 

k realizace (bez ukončených) 

Název žadatele Název projektu 
Výše dotace 

v Kč 

BARTOŇ FRANTIŠEK Podpora investice do ekologické farmy 299.400,00 

ČERNOHORSKÝ IVO Podpora investic ekologické farmy 299.999,00 

KRATOCHVÍL KAREL Investice do traktoru pro farmu 1.194.000,00 

RVES BUBLAVA, s.r.o. Investice do vybavení farmy 600.000,00 

PIVOVAR KRUŠNOHOR s.r.o. Rozvoj Pivovaru Krušnohor 207.000,00 

BENEFIN PFC s.r.o. Rekonstrukce provozovny BENEFIN PFC s.r.o. 241.429,00 

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní 

stavby s.r.o. 

Podpora rozvoje drobného podnikání IVPS s.r.o. 450.000,00 

SPECTEC Group s.r.o. Podpora drobného podnikání pro společnost 

Spectec Group s.r.o. 

450.000,00 
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IMPERIUM DEVELOPMENT s.r.o. Podpora drobného podnikání IMPERIUM 

DEVELOPMENT s.r.o. 

450.000,00 

Mateřská škola Duhová Habartov, okres 

Sokolov, příspěvková organizace 

MŠ Duhová - pro šťastné děti 1.200.000,00 

Město Sokolov Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - 

Rekonstrukce zahrady MŠ 

651.948,00 

Městské kulturní středisko Horní 

Slavkov, příspěvková organizace 

Pořízení venkovních výstavních stojanů 271.040,00 

Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 – Pořízení 

interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni 

200.000,00 

Erudito, z. s. Centrum Rožec - zkvalitnění infrastruktury pro 

kulturní a spolkovou činnost 

399.200,00 

TI SYSTEMS s.r.o. Podpora drobného podnikání TISYSTEMS s.r.o. 450.000,00 

SOKOSTAV HT, s.r.o. Rozvoj podnikání ve stavebnictví 675.000,00 

HENDRYCH PETR Zahájení podnikání v zemních pracích 413.820,00 

Obec Libavské Údolí Libavské Údolí - Rekonstrukce stravovacího 

zařízení MŠ a ZŠ 

1.585.449,00 

Mateřská škola Habartov, Okružní 111, 

okres Sokolov 

Spolu a vesele 

 

800.000,00 

HORA VÁCLAV Podpora malé farmy 289.440,00 

KAČALIAKOVÁ TEREZA Pořízení zemědělského stroje 329.000,00 

Český kynologický svaz ZKO Chodov u 

Karl. Varů - 408 

Oprava podlahy včetně výměny krytiny v 

klubovně ZKO Chodov 

58.080,00 

TRÁVNÍK FRANTIŠEK Pořízení samovztyčného jeřábu - František 

Trávník 

567.623,00 

Junák - český skaut, středisko Dýmka 

Habartov, z. s. 

Obnova vybavení skautského střediska Dýmka 

Habartov 

659.544,00 

Junák - český skaut, středisko Arnika 

Horní  Slavkov, z.s. 

Obnova a rozšíření materiálního zajištění 

činnosti skautského střediska Arnika Horní 

Slavkov 

372.000,00 

ŠARADINOVÁ LUCIE Podpora podnikání Hospůdka u Šabalků Dasnice 137.431,00 

BALOUN TOMÁŠ Optimalizace pěstování produktů 252.000,00 

Loketské městské lesy s.r.o. Loketské stezky 2021 1.469.821,00 

Loketské městské lesy s.r.o. Stavební úpravy lesní cesty "Hrušková" Etapa II. 2.243.886,00 

AB Krásná s.r.o. Nákup strojů na údržbu TTP 583.943,00 

Mateřská škola Citice, příspěvková 

organizace 

Modernizace MŠ Citice 2021 399.993,00 

Obec Dolní Rychnov Úpravy na hřbitově v obci Dolní Rychnov 799.969,00 

Živé Sokolovsko z.s. Mobilní vybavení spolku Živé Sokolovsko 164.576,00 

Město Krásno Obnova a zpřístupnění historické zvonice Krásno 

– III. etapa 

782.852,00 

Město Krásno Technické zabezpečení kulturních a 

společenských akcí ve městě Krásno 

280.000,00 

Obec Citice Citice, rekonstrukce oplocení hřbitova 482.517,00 

Město Loket Rozvoj rekreační funkce lesa Třešňovka, Loket 1.782.935,00 
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Obec Bublava Aschberg v proměnách času 1.346.677,00 

První Krušnohorská o.p.s. Skalní stezka v Rájeckém údolí u Stříbrné 1.469.672,00 

Město Březová Les poznání na Knocku, Kamenice 746.570,00 

KOFROŇ MARTIN Vybavení zemědělského podniku 315.000,00 

FARA TOMÁŠ nákup nových strojů 140.000,00 

 

Ke dni 20. 12. 2021 byla vyhlášena 6. výzva a byly vyhlášeny 3 fiche: 

✓ Fiche 2: Podpora zemědělských podniků 

✓ Fiche 5: Podpora jiného drobného podnikání 

✓ Fiche 9: Základní infrastruktura venkova 

Ze 3. výzvy byly v roce 2021 proplaceny 2 projekty a ze 4. výzvy bylo proplaceno v roce 2021 dalších        

6 projektů. 

 

Ukázky proplacených projektů v r. 2021 

V rámci příprav na nové programové období 2021-2027 se u Programu rozvoje venkova počítá 

s realizací tzv. přechodného období, kdy za podmínek období starého se budou vyhlašovat výzvy s alokací 

z období nového (2021+). 
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D. Operační program Životní prostředí – OP ŽP 

Rok 2021 se nesl v ukončení realizace a vyúčtování projektů, které byly schválené již v roce 2019. 

Zároveň přešly tyto projekty do fáze následné péče. MAS Sokolovsko již nemá až do konce programového 

období možnost vyhlašovat další výzvy.  

V roce 2021 probíhaly konzultace se žadateli o finančním vypořádání projektů a také k monitoringu 3 z 5 

projektů – viz foto níže.  
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8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Sokolovsko na období 2021-2027 (tzv. SCLLD21+)  

Koncepční část strategie na nové programové období EU, tzv. SCLLD21+ pro MAS Sokolovsko byla 

zpracována ve velmi širokém zapojení místních komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel 

regionu a aktivizace a využití místního potenciálu (lidského, finančního, technického ad.). Jedná se o 

první část celé strategie, která obsahuje popis území působnosti MAS, analytickou a strategickou část vč. 

vize MAS a taktéž implementační část. Dokument byl schválen ve verzi 1.0 Valnou hromadou partnerů 

dne 30. 1. 2021. V průběhu roku 2021 byla tato strategie schválena ze strany Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR. Dalším 

krokem bude 

zpracování 

programových 

rámců/akčních plánů 

pro ty operační 

programy, které budou 

zahrnovat metodu 

CLLD do svého 

čerpání. Předpokládá se 

zapojení do IROP, PRV 

(nově Společná 

zemědělská politika), 

OPZ+, příp. OP TAK a 

OP ŽP. 

Pro nové programové 

období byla na webu 

http://mas-

sokolovsko.eu/sclld21-

27/ vytvořena nová 

záložka, kde jsou o 

tvorbě SCLLD21+ 

bližší informace, vč. 

zápisů a výstupů 

z uskutečněných 

workshopů, 

z projednání a 

představení strategie na 

Valné hromadě partnerů 

a strategie je zde 

v elektronické verzi.  

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/
http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/
http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/
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9. Zpráva o hospodaření 

9.1 Účetní závěrka  

MAS Sokolovsko o.p.s. vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a Českých účetních standardů. Vedením účetnictví je pověřena firma AT Konzult, 

s.r.o.  

V roce 2021 hospodařila MAS Sokolovsko o.p.s. s výsledkem hospodaření +76 tis. Kč.  

Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, příloha č. 3 daňového přiznání a Audit jsou vč. Výroční zprávy 

zveřejňovány ve Sbírce listin a jsou k dispozici i na webových stránkách MAS. 

Stav vybraných položek rozvahy k 31.12.2021: 

Dlouhodobý majetek   1.234 tis. Kč 

Krátkodobý majetek   7.896 tis. Kč 

Vlastní zdroje celkem   7.154 tis. Kč 

Cizí zdroje celkem          1.976 tis. Kč                               

Aktiva = Pasiva ve výši   9.130 tis. Kč 

 

Stav vybraných položek výsledovky k 31.12.2021: 

Výnosy celkem                             13.106 tis. Kč 

-Náklady celkem   -13.030 tis. Kč 

Výsledek hospodaření po zdanění         76 tis. Kč   

 

Kladný výsledek hospodaření po zdanění doporučujeme organizaci převést do rezervního fondu – položka 

rozvahy Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.  

    

 

9.2 Dary obdržené v r. 2021 

V r. 2021 MAS Sokolovsko obdržela finanční dary s definovaným cílem podpořit organizaci a průběh 

akce Čištění řeky Ohře 2021. Dary poskytly tyto subjekty: 

• Obchodně technické služby s.r.o. 1.000 Kč 

• DOP-HC s.r.o. 3.000 Kč 

• Miloslav Šnicer 1.000 Kč 

• TSR Czech Republic s.r.o. 8.000 Kč 

• AZUS Březová s.r.o. 5.000 Kč 

• Obec Habartov 10.000 Kč 

 

9.3 Audit  

Dle § 19, odst. 3, Zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí mít MAS ověřenou 

účetní závěrku auditorem. Audit organizace za rok 2021 zpracovala autorizovaná auditorská společnost 

22HLAV s.r.o. (oprávnění KAČR č. 277). Audit bude po svém schválení zveřejněn na webových 

stránkách MAS. Výsledek auditu je „bez připomínek“. 

 

 


