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ZÁPIS  

Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIE 
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 

(SCLLD) MAS BOHUMÍNSKO 

na období 2021 - 2027 

Datum a čas 22.6.2021, od 15.00 hod. 

Místo 
Kulturní dům v Dolní Lutyni, velký sál 
K Výšině 211, 735 53 Dolní Lutyně 

Účastníci  Dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Představení struktury Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS 
Bohumínsko pro programové období 2021 - 2027 

3. Představení jednotlivých dílčích částí Koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko pro 
programové období 2021 - 2027 

4. Diskuze, závěr 

 

 

Ad 1) Úvod  

Ing. Lumír Macura přivítal všechny přítomné a zahájil jednání veřejného projednávání SCLLD 
MAS Bohumínsko na programovací období 2021 - 2027.  

Zapisovatelem byla stanovena Ing. Miroslava Klepáčová. Moderátorkou veřejného projednání 
byla Ing. Eva Růžičková.  

Toto veřejné projednávání bylo určeno všem obyvatelům regionu, starostům, ředitelům 
mateřských a základních škol, zástupcům neziskových organizací, podnikatelům, zemědělcům a 
dalším zájemcům o rozvoj regionu.  

 

  



 

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s., Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
2 

 

Ad 2) Představení struktury Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
pro programové období 2021-2027 

Přítomní účastníci jednání byli seznámeni se základními parametry území MAS Bohumínsko a 
byly jim vysvětleny základní principy, pojmy a důležitost SCLLD jako takové. Strategie 
představuje důležitý dokument pro území MAS.   

Přítomni byli seznámeni s čerpáním finančních prostředků v tomto programovacím období na 
území MAS v rámci SCLLD 2014 – 2020 a došlo k celkovému zhodnocení, efektivitě, potřebnosti 
a přínosu SCLLD jako takové. Díky zpracování aktualizované Strategie MAS dojde k rozvoji území 
v potřebných oblastech a také je to příležitost pro subjekty na území MAS, které budou moci 
čerpat finanční prostředky z evropských dotací vyčleněných pro území MAS v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje i v dalším programovacím období. 

Ing. Eva Růžičková poté představila strukturu SCLLD MAS Bohumínsko na programovací období 
2021 - 2027. Oproti předchozímu programovacímu období došlo vlivem jednotného 
metodického nastavení strategií k velkým změnám týkající se obsahu, počtu kapitol i formy. 
SCLLD pro další období bude mít pouze dvě hlavní části - Koncepční část, která se nyní 
zpracovává, a Akční plán, který bude zpracován po schválení Koncepční části. Analytická část a 
SWOT analýza zpracovávané postupně od roku 2020 jsou nově samostatnými dokumenty 
sloužící jako podpůrný a podkladový zdroj informací pro Koncepční část. Ta obsahuje Analýzu 
rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS a stanovení strategických 
a specifických cílů a opatření. Dále definuje vize, popisuje proces implementace, animační 
aktivity, spolupráci nebo monitoring a evaluaci strategie. 
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Ad 3) Představení definovaných rozvojových potřeb území působnosti MAS Bohumínsko při 
zohlednění rozvojového potenciálu území, propojení se specifickými cíli a opatřeními 
Strategického rámce SCLLD, vazba na SRR ČR 21+, popis integrovaných a inovativních rysů, 
implementační struktura MAS 

Ing. Eva Růžičková představila a popsala jednotlivé rozvojové potřeby, kterých bylo v rámci 
strategie definováno celkem 11 a také dílčí potřeby: 

A. Posílení sociální odpovědnosti obyvatel a komunity 
B. Zvyšování atraktivity a kvality života v území 
C. Podpora vzdělávání obyvatel v území 
D. Zvýšení kvality dopravní infrastruktury v území 
E. Technická infrastruktura a odpadové hospodářství 
F. Podpora kvalitního a aktivního trávení volného času 
G. Zkvalitnění sociálních a zdravotních služeb v území 
H. Zvýšení turistické atraktivity území 
I. Péče o životní prostředí 
J. Podpora hospodářství v území 
K. Spolupráce  

 

Účastníci hojně diskutovali o definicích a popisu jednotlivých rozvojových potřeb, a zda naplnění 
těchto potřeb přispěje k rozvoji území MAS Bohumínsko. Přítomní neshledali, že by bylo 
zapotřebí doplnit, nebo rozšířit výčet či obsah rozvojových potřeb, neboť jsou zde postihnuty 
všechny důležité aspekty týkající se území Bohumínska. Všichni zúčastnění souhlasili s návrhem 
rozvojových potřeb a definicemi dílčích potřeb. 

 

Přítomným byly dále představeny 3 Strategické cíle: 

Strategický cíl 1 Společnost – zvyšování kvality života v území, rozvoj obcí 

Strategický cíl 2 Ochrana, zvyšování kvality a udržitelné životního prostředí 

Strategický cíl 3 Konkurenceschopná regionální ekonomika, hospodářství 

 

V rámci tří strategických cílů bylo definováno celkem 12 specifických cílů, které se dále člení 
do 19 opatření: 

Specifický cíl 1.1: Zamezení výskytu sociálního vyloučení osob v území, sociální začleňování osob 
do ekonomických a společenských vazeb, podpora zaměstnanosti 
Opatření 1.1.1: Sociálně odpovědná společnost 
Opatření 1.1.2: Zamezení sociálního vyloučení osob, dostupné sociální služby a bydlení  
 
Specifický cíl 1.2: Kvalitní podmínky pro život v obcích 
Opatření 1.2.1: Dosažení a zajištění kvalitních podmínek pro život v obci  
Opatření 1.2.2: Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku ve městech a obcích  
 
Specifický cíl 1.3: Zvýšení turistické atraktivity území, podpora udržitelného cestovního ruchu 
(založeného na kulturním a přírodním dědictví)  
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Opatření 1.3.1: Zvýšení turistické atraktivity území, podpora udržitelného cestovního ruchu 
Specifický cíl 1.4:  Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života, podpora kvalitního a aktivního 

trávení volného času, zvýšení aktivity organizací zapojených do rozvoje území  

Opatření 1.4.1: Vytvářet podmínky pro rozvoj infrastruktury, služeb a aktivit pro podporu kvalitního a 
aktivního trávení volného času, zvýšení aktivity komunit a spolků zapojených do rozvoje území 
 
Specifický cíl 1.5: Kvalitní a dostupné vzdělávání na všech jeho úrovních, rozvoj vzdělávací soustavy a 
infrastruktury, rovný přístup ke vzdělávání a učení 
Opatření 1.5.1: Zlepšení kvality a dostupnosti v předškolním vzdělávání a zařízení péče o dítě do 3 let, 
na úrovni základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, zvýšení kvality, účinnosti a 
relevantnosti systémů vzdělávání 
Opatření 1.5.2: Zlepšení kvality a dostupnosti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání a 
učení, volnočasových aktivit 
 
Specifický cíl 1.6: Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura pro pěší, volný čas i automobilovou 
dopravu 
Opatření 1.6.1: Kvalitní a bezpečná doprava  
 
Specifický cíl 1.7: Zvýšení úrovně a kvality zdravotních a sociálních služeb, služeb komunitního 
charakteru, komunitních center a komunitního povědomí  
Opatření 1.7.1: Zvýšení úrovně a kvality zdravotních a sociálních služeb v území 
Opatření 1.7.2: Zvýšení kvality a kapacity pobytových zařízení v sociálních službách, služeb 
komunitního charakteru a komunitních center 
 
Specifický cíl 1.8: Rozvoj spolupráce v území MAS a její posilování na různých úrovních, otevřená a 
aktivní spolupráci napříč subjekty, sektory a odvětvími  
Opatření 1.8.1: Rozvoj spolupráce a partnerství  
 
Specifický cíl 2.1: Kvalitní životní prostředí znamená péči o půdu, vodu, vzduch  
Opatření 2.1.1: Zajištění ochrany životního prostředí investicemi směřujícími k ochraně ovzduší  
Opatření 2.1.2: Zajištění ochrany krajiny formou investic do živé přírody, do nakládání s vodou a půdou  
Opatření 2.1.3: Vzdělávání a osvěta v ŽP (půda, voda, vzduch)  
 
Specifický cíl 2.2: Podpora zelené infrastruktury na území obcí 
Opatření 2.2.1: Zajištění ochrany krajiny investicemi do veřejných prostranství, zdevastovaných a 
nevyužívaných ploch  
 
Specifický cíl 3.1: Kvalitní a odpovídající technická infrastruktura a odpadové hospodářství  
Opatření 3.1.1: Kvalitní a odpovídající technická infrastruktura a odpadové hospodářství 
 
Specifický cíl 3.2: Podpora konkurenceschopnosti lokálních mikro, malých a středních podniků  
Opatření 3.2.1: Konkurenceschopná regionální ekonomika a zlepšení podnikatelského prostředí, 
přístup k zaměstnání pro všechny obyvatele v území 
Opatření 3.2.2: Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství a lesnictví 

 

Po představení obsahu jednotlivých navrhovaných opatření začala dlouhá debata týkající se 
provázanosti jednotlivých opatření na potřeby v regionu. Účastníci dále diskutovali, zda jsou 
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dostatečně stanoveny a popsány specifické cíle a na ně navazující opatření. Shodli se, že jsou 
v rámci jednotlivých navrhovaných opatření postihnuty všechny důležité aspekty týkající se 
rozvoje celého území MAS Bohumínsko. Přítomní na konci debaty souhlasili s návrhem 
definovaných strategických a specifických cílů a opatření a s jejich obsahem. Bylo 
konstatováno, že rozvojové potřeby jsou prostřednictvím Strategického rámce naplněny, a že 
daná opatření zohledňují všechny potřeby území. 

Účastníci byli dále seznámeni s návazností jednotlivých opatření SCLLD21+ na Strategii 
regionálního rozvoje ČR 21+ a naplnění jejích specifických cílů. Jde o jeden ze stěžejních 
dokumentů v oblasti regionálního rozvoje České republiky, a proto je velmi důležité, aby podíl 
opatření SCLLD, která naplňují některý ze specifických cílů SRR ČR 21+, činil minimálně 70 %. 
Přítomní se shodli na tom, že SCLLD MAS Bohumínsko pro období 2021 – 2027 má stanovena 
taková opatření, která splňují procentuální podmínku návaznosti na SRR ČR 21+. 

Součástí koncepční části je i popis integrovaných a inovativních rysů strategie. Jde o vazby a 
návaznosti, které jsou dostatečně podrobně rozepsány. Poslední kapitolou, která byla v rámci 
koncepční části rozpracována, byla implementační část obsahující popis a grafické znázornění 
řídící a realizační struktury MAS Bohumínsko, který je doplněn o popis animačních aktivit, 
spolupráce, monitoringu a evaluace strategie. 

 

Všechny části Koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko pro období 2021 – 2027 byly podrobně 
projednány. Přítomní účastníci veřejného projednání souhlasí s návrhem Koncepční části SCLLD 
MAS Bohumínsko pro období 2021 – 2027.  

Bylo konstatováno, že rozvojové potřeby odrážejí všechny aspekty týkající se území MAS 
Bohumínska, jsou prostřednictvím Strategického rámce naplněny, a že daná navrhovaná 
opatření navazují na všechny potřeby území.  

 

Ad 4) Závěr  

Ing. Eva Růžičková poděkovala účastníkům za účast a zejména za jejich aktivní přístup. 

 

V Bohumíně dne 22.6.2021 

 

 

Zapsala:  
Ing. Miroslava Klepáčová, projektový manažer CLLD, v.r. 
 

Ověřila:  
Ing. Eva Růžičková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, v.r. 


