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 ÚVOD 
 

Integrovaná strategie rozvoje území MAS Bohumínsko je celkovou střednědobou strategií, která vychází 

ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území Bohumínska pro období do roku 2020 (+3).  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je uceleným rozvojovým dokumentem, 

vztahujícím se na území působnosti sedmi obcí MAS Bohumínska. Strategie rozvoje území především 

vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních 

opatření. Strategie má analytickou, strategickou a implementační část. 

 

1.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ MAS 

BOHUMÍNSKO   

Základ tohoto dokumentu byl zpracován v červnu 2013 externími odborníky ze společnosti EKOTOXA 

s.r.o. (v rámci projektu Příprava ISÚ MAS Bohumínsko, reg.č.13/018/34100/780/000045, který byl 

podpořen z Programu rozvoje venkova), připomínkován místní komunitou a aktualizován v některých 

částech v srpnu 2014 (v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Bohumínsko“, CZ.1.08/3.2.00/14.00188, který byl podpořen z OPTP). V únoru 2015 

byla statistická data v textu shrnuta a doplněna o údaje za rok 2014 v tabulkové části v přílohách, kde 

bylo provedeno také porovnání vývoje mezi roky 2008 a 2014. Dokument byl doplněn o připomínky 

k pracovní verzi zveřejněné v srpnu 2014 a v únoru 2015 a počátkem roku 2016 také doplněn o akční plán 

a implementační část (v rámci projektu Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s., 

který byl podpořen Moravskoslezským krajem). Detailní popis zapojení komunity do vypracování 

SCLLD je uveden v příloze. 

 

1.2 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU 

1.2.1 NOSITEL STRATEGIE 

Nositelem strategie je Místní akční skupina Bohumínsko, která byla založena jako zájmové sdružení 

právnických osob 10. července 2012. Zakládajícími členy se stalo sedm obcí, a to Bohumín, Dětmarovice, 

Dolní Lutyně, Doubrava, Petrovice u Karviné, Rychvald a Petřvald. V prosinci 2012 se zájmové sdružení 

rozšířilo o dalších 14 členů z řad podnikatelů a neziskových organizací. Další partneři byli přijati v 

prosinci 2013, v červnu 2014 a v prosinci 2014. V závěru roku 2014 proběhla transformace zájmového 

sdružení právnických osob na spolek. Aktuálně má MAS 32 partnerů, 7 z veřejného sektoru, 14 

neziskových organizací a 11 podnikatelských subjektů. V závěru roku 2015 obdržela Místní akční 

skupina Bohumínsko Osvědčení o splnění standardů MAS. Řídící orgán Programu rozvoje venkova 

(Ministerstvo zemědělství) potvrdil, že MAS Bohumínsko splňuje požadavky stanovené Metodikou pro 

standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 - 2020. 

Tento strategický dokument je zpracován na základě požadavků pracovní verze metodiky Ministerstva 

pro místní rozvoj České republiky „Integrovaná strategie územní působnosti místní akční skupiny pro 

programové období 2014–2020“ a „Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 

v programovém období 2014-2020“. Analytická část vychází z Rozborů udržitelného rozvoje území 

(RURÚ), které byly zpracovány pro tři správní obvody obcí, do kterých území MAS Bohumínsko 

zasahuje, tedy SO ORP Bohumín, Orlová a Karviná a také z dat Českého statistického úřadu, webových 

stránek obcí, údajů získaných od dalších institucí a z dalších zdrojů. Mezi vstupními daty jsou také 

výsledky z dotazníkového šetření, které v daném území probíhalo v období od října 2012 do února 2013 a 

následně dotazníkového šetření probíhajícího mezi starosty. Návrhová část vychází z výsledků veřejných 

setkání a jednání pracovních skupin. Strategie byla dokončena v souladu s Metodickým pokynem pro 

využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, verze 2, listopad 2015. 

 

 

http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/projekt-z-prv-12201252014-iii41/32
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/projekt-z-optp-3201382014/23
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/projekt-z-optp-3201382014/23
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/podpora-mas-moravskoslezskeho-kraje-162016/37
http://mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-3-3.pdf
http://mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-2-3.pdf
http://mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-2-3.pdf
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1.2.2 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI STRATEGIE 

MAS Bohumínsko je vymezeno správními územími sedmi obcí, které souhlasily s působností MAS 

Bohumínsko na jejich území v programovém období EU 2014–2020 (+3).  Území působnosti je ve 

správních obvodech Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně, Doubravy, Rychvaldu, Petrovic u Karviné a 

Petřvaldu v části okresu Karviná v Moravskoslezském kraji. Území MAS je obklopeno velkými městy 

ostravsko-karvinského regionu, Ostravou, Karvinou a Orlovou a zasahuje do správních obvodů ORP 

Bohumín, Karviná a Orlová. Území MAS v severní části sousedí s Polskem.  

Celková rozloha území je 127,6 km2 a celkový počet obyvatel je 51 809. Jedná se tedy o velmi hustě 

osídlené území, neboť celková hustota dosahuje 406 obyvatel/km2, což je třikrát více než je průměrná 

hustota osídlení v České republice.  

 
Tabulka 1: Základní údaje řešeného území 

Obec 
Počet obyvatel 

(31.12.2014) 

Rozloha (km2) 

(31.12.2014) 

Hustota 

(počet obyvatel/km2)  

Bohumín 21 482 31,03 692 

Dětmarovice 4 197 13,76 305 

Dolní Lutyně 5 155 24,88 207 

Doubrava 1 230 7,78 158 

Petrovice u Karviné 5 334 20,47 261 

Petřvald 7 138 12,63 565 

Rychvald 7 273 17,02 427 

MAS Bohumínsko 51 809 127,57 406 
Zdroj: Rozloha – ČSÚ, 2014 

 
Obrázek 1: Rozloha obcí MAS Bohumínsko (k 31.12.2014) 

 
Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní zpracování 

 

Sedm obcí v MAS Bohumínsko se rozkládá na těchto katastrálních územích: 

 Bohumín  - Nový Bohumín, Starý Bohumín, Pudlov, Kopytov, Vrbice nad Odrou, Skřečoň, 

Záblatí u Bohumína 

 Dětmarovice – Dětmarovice, Koukolná 

 Dolní Lutyně – Dolní Lutyně, Věřňovice 

 Doubrava – Doubrava u Orlové 

 Petrovice u Karviné – Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné, Prstná, Závada nad Olší 

 Petřvald – Petřvald u Karviné 

 Rychvald – Rychvald 
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1.2.3 SHODNÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

Shodnou charakteristikou území je rozptýlená slezská zástavba s menšími či většími centry jednotlivých 

obcí, kde život lidí i rozvoj obcí je ovlivněn začleněním území do Ostravské aglomerace a převažujícím 

průmyslovým charakterem regionu. Průmyslová část Bohumína okolo železnice je spádovou oblastí pro 

mikroregion Bohumínsko. V území je typické střídání industriálních oblastí s venkovským charakterem 

území  při současné vysoké hustotě zalidnění. Z historického hlediska je celé území MAS Bohumínska  

součástí Těšínského Slezska. 

Život v regionu ovlivňuje blízkost průmyslových měst a Ostravsko-karvinské aglomerace. Velká část 

obyvatel dojíždí za prací a vzděláním do okolních měst. V posledních deseti letech je i Bohumínsko 

zasaženo procesem suburbanizace, která ovlivňuje nejen charakter krajiny, ale také složení a potřeby 

obyvatel. Zvyšují se nároky na infrastrukturu (dopravní i technickou) a služby (školství, sociální péče, 

nabídka výrobků a služeb). 

Území je také silně poznamenáno těžbou nerostných surovin, která zde a v blízkém okolí doposud 

probíhá. Toto je patrné z charakteru terénu, když se zde nachází antropogenní tvary reliéfu vytvořené 

v rámci důlní činnosti (haldy, odkalovací nádrže a další vodní plochy apod.).  

Společným problémem je znečištění ovzduší, kdy situace patří mezi nejhorší v Evropě. Je to dáno 

především přítomností velkých zdrojů znečištění ze sousední Ostravy, vlivem hustě rozmístěných 

domácích topenišť, hustou dopravou a přenosy znečistění zpoza polských hranic. 

Území se potýká s restrukturalizací průmyslu, kde doprovodným jevem je nezaměstnanost, jejíž míra je 

vyšší než v sousední Ostravě a nad průměrem České republiky. Společnou charakteristikou je dobrá 

dopravní dostupnost regionu jak z hlediska dopravy silniční (dálnice D1), tak i železniční, neboť územím 

prochází hlavní železniční koridor ve směru Praha – Olomouc –  Ostrava – Žilina.  

V rámci ČR je specifická poloha v sousedství s Polskou republikou, kdy státní hranice představuje  

současně omezení i příležitost pro spolupráci. Na tuto oblast by měla být zaměřena pozornost. 

Podrobnější charakteristiky území dle jednotlivých tematických oblastí jsou uvedeny v dalších kapitolách. 

 
Obrázek 2: Katastrální území v MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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1.2.4 ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU 

Výběr území působnosti strategie je logickým důsledkem shodných charakteristik území, společných 

problémů a dlouholeté bližší spolupráce místních aktérů v území a v rámci Svazu měst a obcí okresu 

Karviná (dobrovolný svazek obcí). Spojení obcí do území o větší rozloze s počtem nad 50 tisíc obyvatel 

v konkurenci okolních velkých měst vytváří nové příležitosti integrovaného rozvoje. 

Vznik MAS Bohumínska v roce 2012 nastartoval hlubší spolupráci mezi veřejným a neveřejným 

sektorem a vytvořil podmínky pro další rozvoj obcí ve spolupráci s místními podnikateli, neziskovými 

organizacemi a veřejností. MAS Bohumínsko představuje prostor pro sdílení zkušeností, společné záměry 

apod. 
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 ANALYTICKÁ ČÁST 
 

2.1 SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA 

Socioekonomická analýza byla zpracována kombinací metod se zapojením veřejnosti (dotazníková a 

anketní šetření, jednání pracovních skupin) a expertních metod (desk research založený na datech a 

informacích z veřejně dostupných zdrojů a od veřejných institucí). Přináší základní údaje o území ve 

formě podkladů pro identifikaci jeho problémů a potřeb. 

 

2.1.1 OBYVATELSTVO – VÝVOJ OSÍDLENÍ, VĚKOVÁ STRUKTURA, 

VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA 

2.1.1.1 Historický vývoj počtu obyvatel  

Vývoj počtu obyvatel prošel během dvacátého a počátku dvacátého prvního století změnami, ať už 

způsobenými urbanizací, suburbanizací nebo těžbou uhlí a budováním těžkého průmyslu a jejich 

následným útlumem v regionu.   

Dle historických dat o počtu obyvatel v jednotlivých obcích zájmového území je zřejmé, že s výjimkou 

Doubravy je zde počet obyvatel relativně stabilní, neboť za posledních 100 let nedošlo k výraznému 

úbytku ani nárůstu. Pro obce je patrný postupný předválečný nárůst počtu obyvatel, pokles ve čtyřicátých 

letech a dále opět nárůst v padesátých až sedmdesátých letech. U některých obcí byl poté tento trend 

zvrácen (Bohumín, Rychvald, Petřvald, Dětmarovice), v Petrovicích u Karviné dochází k postupnému 

nárůstu počtu obyvatel. S tímto stavem nekoreluje situace v Doubravě, kde vlivem důlní činnosti počet 

obyvatel dlouhodobě a nepřetržitě klesá a aktuálně je na necelé čtvrtině stavu před 100 lety.  

Tabulka 2: Historický vývoj počtu obyvatel v obcích v letech 1910 - 2014 

Obec 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2014 

Bohumín  19 572 23 289 25 408 19 705 21 833 22 223 25 177 23 686 23 284 21 897 21 482 

Dětmarovice 3 453 3 437 4 118 3 692 4 001 4 079 3 817 3 526 3 783 4 079 4 197 

Dolní Lutyně 4 724 4 884 5 447 4 588 4 893 4 880 4 726 4 469 4 771 5 053 5 155 

Doubrava 5 660 5 220 4 934 4 452 4 341 3 472 2 457 1 812 1 811 1 273 1 230 

Petrovice u Karviné 3 696 3 893 4 450 3 735 3 957 3 810 3 831 4 092 4 517 5 259 5 334 

Petřvald 7 352 9 375 10 275 9 983 9 681 8 120 7 382 6 769 6 811 7 065 7 138 

Rychvald 6 163 6 406 7 190 5 963 6 610 7 051 7 149 6 645 6 769 7 171 7 273 
Zdroj: ČSÚ, 2014 

K 31. 12. 2014 žilo v obcích na území MAS Bohumínsko celkem 51 809 obyvatel, což znamenalo mírný 

nárůst oproti roku 2011. Pokles je výraznější především v Bohumíně a Doubravě, naopak k zajímavému 

nárůstu došlo v Dětmarovicích, Dolní Lutyni a Rychvaldu. Pokles v Bohumíně je pozvolný a 

dlouhodobý, naopak v Dětmarovicích, Dolní Lutyni a Rychvaldu stabilně roste. 

Tabulka 3: Počet obyvatel a jeho vývoj v obcích MAS Bohumínsko mezi lety 2004 - 2014 

Obec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bohumín 23 078 23 028 22 974 22 914 22 976 22 818 22 631 21 897 21 726 21 663 21 482 

Dětmarovice 3 825 3 869 3 886 3 907 3 955 3 970 4 017 4 079 4 107 4 166 4 197 

Dolní 

Lutyně 
4 719 4 710 4 787 4 866 4 936 4 993 5 026 5 053 5 109 5 123 5 155 

Doubrava 1 677 1 574 1 502 1 466 1 373 1 355 1 337 1 273 1 275 1 253 1 230 

Petrovice u 

Karviné 
5 034 5 090 5 211 5 384 5 506 5 450 5 181 5 259 5 355 5 344 5 334 

Petřvald 6 016 6 061 6 108 6 142 6 140 6 145 7 109 7 065 7 094 7 095 7 138 

Rychvald 6 801 6 791 6 818 6 875 6 919 7 008 7 119 7 171 7 216 7 251 7 273 

MAS 

Bohumínsko 
51 150 51 123 51 286 51 554 51 805 51 739 52 420 51 797 51 882 51 895 51 809 

Zdroj: ČSÚ, 2014 
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Obrázek 3: Vývoj počtu obyvatel v obcích MAS Bohumínsko v letech 2004 - 2014 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 

Na vývoj počtu obyvatel v obcích má v posledních letech vliv především migrace – přitom migrují 

zejména mladé rodiny. Obyvatele získávají především příměstské obce ve výhodných dopravních 

polohách, se základní vybaveností a s atraktivním rekreačním zázemím, kvalitním životním a obytným 

prostředím.  

 

2.1.1.2 Věková struktura 

V následujících tabulkách, které se věnují věkové struktuře obyvatel MAS Bohumínsko, je pro jednotlivé 

obce uvedena věková struktura obyvatelstva a dále vypočten tzv. index stáří. Jedná se ukazatel, který 

vyjadřuje, kolik osob ve věku 65 a více let připadá na jedno dítě ve věku do 15 let. Z tabulky vycházejí 

některá fakta. Především se ve všech obcích s výjimkou Bohumína a Doubravy zvyšuje počet dětí ve 

věku 0-14 let. Toto je důležitá informace především v oblasti školství a souvisí s předpokladem vyššího 

počtu narozených dětí v tomto období dle demografických křivek.  

 
Tabulka 4: Vývoj věkové struktury obcí MAS Bohumínsko v období 2011 - 2014 

Obec 
Věk 0 - 14 let Věk 15 - 64 let Věk 65 a více 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Bohumín 3 180 3 146 3 142 3 118 15 341 15 061 14 908 14 650 3 376 3 519 3 613 3 714 

Dětmarovice 529 547 559 573 2 951 2 935 2 937 2 938 599 625 670 686 

Dolní Lutyně 707 702 712 709 3 561 3 607 3 585 3 587 785 800 826 859 

Doubrava 171 176 167 164 929 920 909 891 173 179 177 175 

Petrovice u 

Karviné 
700 720 705 691 3 832 3 875 3 842 3 833 727 260 797 810 

Petřvald 1 091 1 075 1 094 1 138 4 815 4 815 4 796 4 809 1 159 1 204 1 205 1 191 

Rychvald 1 086 1 082 1 085 1 087 4 888 4 902 4 869 4 859 1 197 1 232 1 297 1 327 

Celkem 7 464 7 448 7 464 7 480 36 317 36 115 35 846 35 567 8 016 8 319 8 585 8 762 
Zdroj: ČSÚ, 2014 
 

Na území obcí MAS Bohumínsko je počet lidí starších 65 let o mírně vyšší než počet obyvatel do 14 let a 

takový vývoj bude zřejmě pokračovat, vzhledem ke skutečnosti, že v Moravskoslezském kraji jako celku 

dochází k postupnému stárnutí obyvatel. Situace je horší v Rychvaldu, Dolní Lutyni a Dětmarovicích, kde 

se index stáří pohybuje kolem hodnoty 1,20; zatímco v Petřvaldu je to pouze 1,05. Lepší situace je 

v menších obcích, kde je migrační růst obyvatel tvořen především mladými rodinami s dětmi, které takto 

omlazují populaci těchto obcí. 
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Tabulka 5: Věková struktura obcí MAS Bohumínsko k 31.12.2014 

Obec 
Věková skupina (%) 

Index stáří (2014) 
<= 14 15 - 64 65+ 

Bohumín 14,5 68,2 17,3 1,19 
Dětmarovice 13,7 70,0 16,3 1,20 
Dolní Lutyně 13,8 69,6 16,7 1,21 
Doubrava 13,3 72,4 14,2 1,07 
Petrovice u Karviné 13,0 71,9 15,2 1,17 
Petřvald 15,9 67,4 16,7 1,05 
Rychvald 14,9 66,8 18,2 1,22 

Zdroj: ČSÚ, 2014 
 

Obrázek 4: Věková struktura obyvatel území MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní zpracování 

 

Pokračuje nárůst počtu obyvatel v postproduktivním věku. Tento proces staví před obce Bohumínska 

výzvu – zajistit pro tyto lidi služby. Poptávka po sociálních službách pro seniory bude stále růst 

v souvislosti s nastíněným populačním trendem a také se dá očekávat růst nároků na sociálně zdravotní 

služby a komunitní činnost pro seniory.  

Z podrobnějších dat Českého statistického úřadu (viz. příloha) vyplývá, že v roce 2014 převažovala na 

území všech obcí přirozená úmrtnost nad nově narozenými. S výjimkou Dětmarovic, Doubravy a Dolní 

Lutyně je v ostatních obcích poměrný rozdíl výrazný. Nejvíce toto vyniká na území Petřvaldu, kde počet 

zemřelých převyšuje o 41 osob. 

S výjimkou Bohumína a Doubravy, kde došlo k většímu vystěhování obyvatel než přistěhování, byla 

bilance přistěhovalí/vystěhovalí kladná. Tento přírůstek způsobený migrací nahrazuje v obcích úbytek 

způsobený úmrtností a celkově tak u většiny obcí (s výjimkou Bohumína a Doubravy) počet obyvatel 

v roce 2014 narostl. U Bohumína se obyvatelé stěhují do okolních obcí a posiluje se tak jeho role jako 

spádového města. Mimo Petrovic u Karviné a Doubravy všude mírně převažují ženy, což je dáno jejich 

výrazně vyšším podílem v kategorii nad 65 let.    
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2.1.1.3 Vzdělanost 

V desetiletém období mezi roky 2001 a 2011 došlo k významné změně vzdělanosti obyvatel obcí. 

Výrazně se zmenšil počet obyvatel v méně kvalifikovaných skupinách a naopak se zvětšil počet obyvatel 

s maturitou, vyšším odborným vzděláním a také s vysokoškolským vzděláním. Tento stav je způsoben 

současným kvantitativním nárůstem studentů vysokých a vyšších odborných škol, kdy následně 

absolventi zvyšují podíl vysokoškolsky vzdělaných osob, důležitou roli zde sehrávají také zvyšující se 

nároky místních zaměstnavatelů na vzdělání svých zaměstnanců. Z pohledu jednotlivých obcí je  podíl 

vysokoškoláků nejvyšší v obci Rychvald a nejmenší v Doubravě.  

 
Tabulka 6: Vzdělanostní struktura obcí v MAS Bohumínsko v roce 2011 (%) 

Obec 2011 

Bez vzdělání, 

nezjištěné, 

neukončené základní, 

základní 

Vyučení a 

střední bez 

maturity 

Úplné střední 

s maturitou a vyšší 

odborné a 

nástavbové 

Vysokoškolské 

Bohumín 21 897 28,5 33,4 28,6 9,4 

Dětmarovice 3438 19,6 34,4 33,1 10,6 

Dolní Lutyně 5 053 23,2 35,8 31,0 10 

Doubrava 1144 26,9 40,2 23,6 5,5 

Petrovice u Karviné 4718 19,1 33,1 29,7 9,8 

Petřvald 5813 23,8 59,2 26,8 10,0 

Rychvald 7 171 23 34,8 30,4 11,7 

Zdroj: SLDB 2011  
 
Obrázek 5: Vzdělanostní struktura v MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: SLDB 2011, vlastní zpracování 
 

Podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných osob na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 a více let 

činil v roce 2011 na území MAS Bohumínsko úrovně 43,1 %. Nejprogresivnější typ služeb (služby pro 

podniky, finančnictví, poradenské služby apod.) se koncentruje do hierarchicky výše postavených 

středisek než je i největší město Bohumín, proto je růst vzdělanosti obyvatelstva pomalejší v porovnání 

s ostatními městy. Dosažené vzdělání však ovlivňuje úspěšnost při hledání zaměstnání. 

 

2.1.1.4  Sociálně vyloučené lokality 

Analýzou sociálně vyloučených lokalit (SVL) se na území ČR, resp. MAS Bohumínsko se zabývala již v 

roce 2006 studie MPSV Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů 

působících v této oblasti. Tento dokument byl v roce 2015 aktualizován pod názvem Analýza sociálně 
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vyloučených lokalit v ČR a opět ukázal na výskyt sociálně vyloučených lokalit na území MAS. Dle 

analýzy se na území MAS nachází 4 sociálně vyloučené lokality. Ve městě Bohumín (1 SVL), 

v Petřvaldě (1 SVL) a v Petrovicích u Karviné (2). Mimo MAS Bohumínsko se SVL nachází také na 

území měst Karviná (1 SVL) a Orlová (4 SVL), tedy na periferii řešeného území, ale v bezprostřední 

blízkosti a s dopady na území obcí zejména Petrovic u Karviné, Doubravy, Petřvaldu a Rychvaldu.  

Na území města Bohumína se nachází jedna sociálně vyloučená lokalita, která je tvořena skupinou ulic na 

periferii města. V lokalitě jsou 4 soukromé ubytovny, ostatní domy jsou v majetku města. Žije zde asi      

1 200 obyvatel. V rámci Projektu mezi obecní spolupráce v ORP Bohumín1 a v ORP Orlová bylo 

rozpracováno téma bezpečnosti, v návaznosti na sociálně vyloučené lokality. V analytické části tohoto 

projektu byly identifikovány další níže uvedené sociálně vyloučené lokality v obcích MAS Bohumínsko. 

Jde hlavně o ubytovny na území Bohumína, které vznikly převážně z bytových domů, dva jsou ve 

vlastnictví města v prostorově vyloučené lokalitě na ulici Drátovenské, ostatní jsou soukromé bytové 

domy v samotném centru města. Na ubytovnách žije cca 400 osob, z toho z 90 % romského původu (viz. 

obrázek č. 6). V Dolní Lutyni, Rychvaldu a ostatních obcích nejsou vyloučené lokality takového 

charakteru jako v Bohumíně. V těchto menších obcích byl identifikován problém s lokálními tzv. 

„špatnými adresami“, kde se problémové osoby koncentrují nebo místem migrují. 

Na území Petřvaldu je evidována 1 SVL, která je tvořena skupinou ulic a nachází se na periferii města.  

Jedná se o činžovní dvoupodlažní domy s 1 až 2 vchody, každý o 8 bytech, dále jsou zde rodinné jedno i 

dvoupodlažní domy o 5 bytech. Lokalita je bývalou hornickou kolonií, ne všechny domy v kolonii jsou 

však obydleny lidmi sociálně vyloučenými (cca 1/3). Bydlí zde cca 76 – 100 osob, je zde 27 bytů, z čehož 

je obydleno cca 90%.  

V Petrovicích u Karviné byly identifikovány 2 sociálně vyloučené lokality, které jsou tvořeny 

soukromými ubytovnami. Počet sociálně vyloučených žijících v těchto ubytovnách se často a rychle 

mění, lze však odhadnout, že je celkem obývá přibližně 110 lidí. Jde o příslušníky majority i Romy, 

rodiny i jednotlivce. V obci je zároveň značný potenciál ke vzniku nových substandardních ubytovacích 

zařízení pro sociálně slabé. Větší ze současných SVL je prostorově izolována od ostatní bytové zástavby, 

kvalita bydlení je zde poměrně dobrá, v ubytovně kromě sociálně vyloučených bydlí také zahraniční 

dělníci. Druhá SVL není prostorově vyloučena, poskytuje nižší standard bydlení a bydlí zde převážně 

rodiny s dětmi. Z poskytovatelů sociálních služeb v obci působí jen Slezská diakonie, která zde provozuje 

azylový dům, další sociální služby pro sociálně vyloučené jsou k dispozici v nedaleké Karviné. Obec 

provozuje další azylový dům a prostřednictvím pracovnic sociálního odboru MěÚ poskytuje základní 

sociální poradenství. Děti z lokalit navštěvují místní ZŠ hlavního vzdělávacího proudu.2 

Výše uvedené sociálně vyloučené lokality na území obcí MAS Bohumínska, resp. Moravskoslezského 

kraje byly taktéž definovány v rámci Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na 

období 2015 – 2020, kde byly identifikovány na základě názorů kompetentních představitelů těchto obcí a 

následně ověřeny terénním šetřením. 

Problematika sociálně vyloučených lokalit (SVL) na území města Bohumína je nyní řešena v návrhu 

Strategického plánu sociálního začleňování pro období 2015 – 2016. V současné době se stav v sociálně 

vyloučené lokalitě spíše nezlepšuje a problémy sociálně vyloučených se prohlubují. Mezi rizikovými 

formami chování se vyskytuje gamblerství, návykové látky, trestná a přestupková činnost mládeže a 

zadluženost. V Bohumíně je pociťován nedostatek sociálních služeb pro sociálně vyloučené, jejich 

poskytovatelem jsou NNO Slezská diakonie, Romodrom (terénní pracovník), Charita Bohumín (občanská 

poradna). Město Bohumín společně s Armádou spásy provozuje od konce r. 2015 v lokalitě sociální byty. 

Děti z lokality navštěvují částečně ghetto izolovanou ZŠ v Pudlově, která je zapojena do projektu Center 

podpory inkluzívního vzdělávání a má přípravnou třídu a asistenty pedagoga. 

Současným trendem je nárůst počtu neromských obyvatel ve všech těchto lokalitách a nárůst počtu 

sociálně vyloučených lokalit i sociálně vyloučených osob, zejména z důvodu přenášení sociálního 

vyloučení z generace na generaci, tak i dalšího propadu osob, které byly sociálním vyloučením ohrožené.  

                                                      
1 Strategie území správního obvodu ORP Bohumín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 

odpadového hospodářství  a bezpečnosti, v návaznosti na sociálně vyloučené lokality, Bohumín: realizační tým projektu MOS, 

2015 
2 Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, Praha: GAC spol. s r.o., květen 2015 
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Přestože se na území MAS nachází SVL, jednotlivé obce nepřistoupily k tzv. Koordinovanému přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám.  
 

 

Obrázek 6: Přehled sociálně vyloučených lokalit na území města Bohumín 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.mapy.cz, vlastní zpracování 
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Obrázek 7:Sociálně vyloučené lokality v Moravskoslezském kraji dle ORP 

 

 
Zdroj: MMR, prezentace k IROP, 07/2015 

 

 

2.1.1.5 SWOT analýza Obyvatelstvo 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Celkově stabilní přírůstek obyvatel, kladné saldo 

migrace.  
Ubývání počtu obyvatel v Bohumíně a Doubravě. 

Většina obyvatel obcí nad 15 let má alespoň 

středoškolské vzdělání. 
Stárnutí obyvatelstva ve všech obcích. 

Pozvolně rostoucí úroveň nejvyššího dosaženého 

vzdělání. 
Existence sociálně vyloučených lokalit na území. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zvýšení rezidenční atraktivity území jako zázemí 

města Ostravy. 

Rozšiřování vyloučených oblastí v důsledku nárůstu 

sociálních problémů a migrace sociálně ohrožených 

osob do regionu.  

Rozšíření nových typů sociální a komunitní práce. 
Nárůst soci patogenních jevů (konflikty, závislosti, 

kriminalita). 

Upevňování regionální identity obyvatel. 
Změna sociálního klimatu (venkovského charakteru) 

obcí spojená se stěhováním městského obyvatelstva. 

 
Růst rozdílů v životní úrovni a sociální vyloučení 

osob se sociálním či zdravotním znevýhodněním. 

 

Migrace mladých, kvalifikovaných a jinak 

perspektivních obyvatel do větších měst a mimo 

region. 
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2.1.2 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

2.1.2.1 Technická infrastruktura 

Zajištění kvalitních podmínek pro bydlení je základní podmínkou udržitelného rozvoje. Mezi technickou 

infrastrukturu je zahrnuto především napojení regionu na rozvod elektrického proudu, úroveň 

vodovodních sítí, kanalizace a plynofikace. 

 
Tabulka 7: Stav technické infrastruktury v obcích 

Obec Vodovod Plyn Kanalizace ČOV 

Bohumín Ano Ano Částečně Ano 

Dětmarovice Ano Ano Z menší části Ano 

Dolní Lutyně Ano Ano Částečně Ano 

Doubrava Ano Z menší části Částečně Ano 

Petrovice u Karviné Ano Ano Částečně Ano 

Petřvald Ano Ano Ano Ano 

Rychvald Ano Ano Částečně Ano 

Zdroj: ČSÚ, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK, RURÚ, dotazníkové šetření 
Pozn.: Pokrytí příslušným druhem technické infrastruktury nemusí být zdaleka úplné. Napojeny doposud nejsou některé místní 

části. V tabulce je uvedena převažující hodnota v rámci každé obce. Podrobnější popis je dále. 
 

Zásobování teplem a zemním plynem 

V regionu je provozována významná tepelná elektrárna ČEZ, a.s. – Elektrárna Dětmarovice, která svým 

výkonem 800 MW je největší tepelnou elektrárnou v Moravskoslezském kraji, a která, kromě výroby el. 

energie, zajišťuje dodávku tepla pro soustavu CZT Orlové a centra Bohumína. Pro okrajové části měst a 

obcí je charakteristické, že je zde především decentralizovaný způsob vytápění s vytápěním rodinných 

domů samostatnými domovními kotelnami.  

V distribuci zemního plynu nejsou v zájmovém území regionu vážnější problémy, distribuční síť 

vyhovuje stávající poptávce a v podstatě je schopna zajistit i předpokládaný rozvoj plynofikace. 

Plynofikovány, alespoň částečně, jsou všechny obce s výjimkou Doubravy, další rozšíření plošné 

plynofikace bude soustředěno zejména na dokončení v okrajových částech Bohumína – například 

v Kopytově. Na území Rychvaldu je zájem pokračovat v plynofikaci kolonie Václav a Stará kolonie, na 

ul. Větrná, Jabloňová, Souběžná, Slepá, Lípová, v lokalitě Podlesí – zahuštění sítě (ul. U školky, 

Michálkovická, Návrší) a na ulicích Výhonkovec, Porubská. S dalším rozšířením plošné plynofikace se 

uvažuje v obci Dětmarovice, k.ú. Koukolná, na území mezi železniční tratí Dětmarovice – Petrovice a 

silnicí II/468 Dětmarovice – Karviná s propojením místních plynovodních sítí Dětmarovice a Petrovice.  

V roce 1992 byla realizována první etapa plynofikace centra Petřvaldu. Další rozvoj plynofikace obce 

probíhal po roce 1996, kdy došlo k rozšíření plynovodní sítě a jejímu propojení s místními sítěmi 

v Orlové a Rychvaldu. Místní část Podlesí plynofikována není. Doubrava je plynofikována částečně.  

Objekty v rozptýlené zástavbě okrajových částí obcí většinou vytápějí buď tuhými palivy (uhlí, dřevo), 

nebo méně elektřinou nebo propan-butanem. Napojení na rozvodné sítě zde není ekonomicky efektivní a 

spalování tuhých paliv v nekvalitních kotlích je zdrojem znečištění ovzduší. Hustota lokálních topenišť je 

zde nejvyšší v rámci celé ČR. Velký potenciál jak z hlediska ekonomického, tak úspor energie a snížení 

emisí zde má zateplení objektů a modernizace spalovacích zařízení (kotlů).   

Průběžně jsou zateplovány jednotlivé veřejné i soukromé budovy, což vede ke snižování provozních 

nákladů a zároveň ke snižování emisí vypouštěných do ovzduší. Stále však řada objektů zateplena nebyla 

a toto se předpokládá v blízké budoucnosti.  

 

Vodovodní a kanalizační síť 

Vodovodní síť je součástí nadregionální vodárenské soustavy – Ostravský oblastní vodovod (OOV). 

Hlavním zdrojem vody jsou vodárenské nádrže Kružberk a Slezská Harta, dalšími zdroji jsou vodní nádrž 
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Šance a vodní nádrž Morávka. Kvalita produkované pitné vody je velmi dobrá a trvale vyhovuje 

požadavkům na pitnou vodu, včetně nároku na vodu pro přípravu kojenecké stravy. 

Území patří mezi oblasti, v nichž je likvidace komunálních odpadních vod zajištěna na solidní úrovni, 

avšak s výjimkou okrajových částí obcí a rozptýlené zástavby. Provozovatelem je SmVaK. Nedostatkem 

je ne vždy vyhovující účinnost čistíren a značná část stavebně nevyhovující kanalizace. Starší úseky 

kanalizační sítě nebyly budované jako vodotěsné, často byly zřizované přímo pro zatrubnění znečištěných 

vodotečí. Nepříznivě se na stavu kanalizace projevují účinky poddolování. Stokami je tak odváděno velké 

množství balastních vod, což způsobuje hydraulické přetěžování čistíren, nepříznivé nařeďování splašků a 

horší účinnost biologického procesu čištění.  

Z centrální části města Bohumína jsou splaškové odpadní vody odváděny prostřednictvím soustavné sítě 

jednotné kanalizace na stávající centrální mechanicko-biologickou ČOV. Postupně se dokončuje 

„přepojování“ bytových domů v majetku města i jednotlivých bytových družstev na ČOV – tj. jsou rušena 

veškerá lokální zařízení – žumpy a septiky, vybudovaná v minulosti a sloužící k čištění odpadních vod 

především v době před výstavbou centrální ČOV.  

V letech 2012-2013 byla realizována kanalizace v městských částech Skřečoň, Šunychl a Záblatí, čímž 

došlo ke zlepšení situace. V západní části m.č. Pudlov je navržena výstavba kanalizace oddílné stokové 

soustavy, která zajistí transport koncentrovaných odpadních vod na centrální ČOV. Po dobudování 

plánovaných kanalizačních sítí v jednotlivých místních částech bude možné považovat situaci ve městě 

Bohumíně za uspokojivou. V roce 2014 bylo v některých částech města započato s projekční přípravou 

tlakové kanalizace do míst, kde nelze využít gravitace. 

V roce 2002 byla v Rychvaldu ukončena rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod. V současné době 

má ČOV dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidaci odpadních vod. Na mechanicko – biologickou 

ČOV je napojena jednotná kanalizační síť, která odvádí splaškové i dešťové vody z obytné zástavby 

soustředěné v centrální části města. Zbývající části obce nejsou systematicky odkanalizovány. Pro 

vyhovující odkanalizování Rychvaldu je navržena oddílná stoková síť s čištěním odpadních vod na nové 

mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 1 500 EO.  

V obci Dolní Lutyně je vybudována nesoustavná jednotná kanalizační síť. Jedna část kanalizace je 

vyústěna bez jakéhokoliv čištění do recipientu Lutyňka. Další část kanalizace je svedena na stávající 

mechanicko – biologickou ČOV (8000 EO). V současné době je využívána jen polovina možného 

výkonu. Nákladné je odkanalizování rozptýlené zástavby a kanalizace chybí v místní části Věřňovice, kde 

je v plánu vybudovat kanalizaci i vlastní ČOV (i v souvislosti s územím Natura 2000). Odkanalizování 

Věřňovic včetně vybudování místní ČOV bylo zahájena v roce 2014, v současnosti probíhá kolaudace 

stavby. 

V Dětmarovicích jsou vybudovány 4 lokální čistírny komunálních odpadních vod (ČOV). Jedna ČOV 

slouží pro bytové domy jižně od obecního úřadu, druhá pro obecní úřad, třetí pro Motorest v Koukolné 

a čtvrtá pro Mateřskou  školu v Koukolné. Všechny ČOV jsou ve správě obce. Obec Dětmarovice jinak 

nemá vybudovanou soustavnou sít' veřejné kanalizace ani centrální čistírnu odpadních vod. Město má 

v plánu v roce 2017 realizovat výstavbu gravitační a tlakové kanalizace na části k.ú. obce Dětmarovice - 

lokalita „Šlog“ o celkové délce 3,168 km spolu s vybudováním čistírny odpadních vod s kapacitou 300 

EO a 3ks čerpacích stanic. Akce je předložena ke spolufinancování z Operačního programu Životní 

prostředí. 

V Petrovicích u Karviné mají vybudovanou lokální ČOV pro 286 EO v lokalitě nad rybníky Urbančíky, 

kterou provozuje SmVaK, další lokální ČOV existují u ZŠ a u MŠ a u nádraží. V jižní části obce je 

kanalizační čerpací stanice, která přečerpává splaškové vody z přilehlé zástavby do Karviné. V roce 2014 

byla zahájena realizace 1. etapy kanalizace v Marklovicích. 

V centru obce Doubrava byla v souvislosti s výstavbou domu s pečovatelskou službou vybudována malá 

ČOV (116 EO). Na tuto ČOV jsou napojeny i objekty, mateřské školy a zdravotního střediska. Škola má 

vybudovanou provizorní malou ČOV pro 35 EO. V souvislosti s výstavbou rodinných domů v lokalitě 

„U Starostky“ byla postavena ČOV o kapacitě 100 EO. Tato ČOV je rozšiřitelná na celou 

předpokládanou kapacitu, a může pokrýt spotřebu okolních zastavitelných ploch na území Doubravy. 
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Území obce Petřvald je čerstvě (2013) odkanalizováno na čistírnu odpadních vod s výjimkou menší části 

obce Podlesí.  

U nemovitostí nenapojených na ČOV jsou odpadní vody likvidovány v žumpách nebo septicích, méně 

v domovních čistírnách odpadních vod. Septiky mají přepady zaústěny do stávající dešťové kanalizace, 

povrchových příkopů a voda tak končí ve vodních tocích.  

 

2.1.2.2 Dopravní infrastruktura 

Silniční a cyklistická doprava 

Západní okraj území MAS Bohumínsko protíná dálnice D1, která zajišťuje propojení řešeného území 

s ostatními částmi republiky a na sever do Polska. Silniční síť je hustá, komunikace celostátního významu 

v území doplňují silnice I. třídy I/67 (Bohumín – Karviná a dále na Slovensko) a I/59 (Ostrava-Petřvald – 

Karviná). Tyto silnice doplňují další významnější komunikace II/470 (Ostrava – Rychvald – Orlová), 

II/471 (Bohumín – Rychvald), II/647 Bohumín (od křížení ul. Ostravské s I/67) – Pudlov – Vrbice – 

Ostrava (po křižovatku se silnicí I/11 ul. Rudná) a II/474 – Dětmarovice – Orlová).  

Po zprovoznění přeložky silnice I/67 v červenci 2012 poklesla intenzita dopravy na průtahu centrem 

Nového Bohumína. Některé silnice jsou i tak dopravně zatížené a místy procházejí hustěji obydlenou 

zástavbou, kde jsou zdrojem emisí, hluku a rizikem pro chodce (především silnice I/67 v některých 

úsecích Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic).  

V září roku 2013 bylo provedeno sčítání dopravy na silnici 1. máje (I/67) v Bohumíně – Skřečoni, kde 

oproti celostátnímu sčítání z roku 2010 byl zjištěn denní nárůst ze 7 300 na 9 900 vozidel. 

(https://www.mesto-bohumin.cz/data/dokumenty/6396.pdf). 
 

 

Obrázek 8: Hlavní dopravní komunikace na území MAS Bohumínsko 

Zdroj: www.rsd.cz  
 

Dopravní infrastruktura je problémem ve všech obcích MAS. Ani v jedné obci nelze její stav označit jako 

bezproblémový. Nejčastějším problémem je havarijní stav povrchu vozovek, výtluky a vyjeté koleje, 

dalším problémem jsou nepřehledné křižovatky a úzké vozovky. Chybějící chodníky či chybějící 

přechody pro chodce na frekventovaných silnicích představují významné bezpečnostní riziko pro 

obyvatele obcí. 

https://www.mesto-bohumin.cz/data/dokumenty/6396.pdf
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Cyklodoprava je nedílnou součástí dopravy a to nejen v sídlech, ale i mezi nimi. Přestože se v posledních 

letech podařilo v území MAS realizovat několik úseků cyklostezek, přesto je jejich stávající síť 

nedostatečná a není zajištěna bezpečnost cyklistů. Nebezpečí představuje i časté vedení cyklostezek 

v trasách frekventovaných silnic. Oblast je protkána sítí značených cyklotras, jedná se především o trasy, 

které jsou vedeny po silnicích místního významu. 

Územím MAS Bohumínsko prochází mezinárodní cyklotrasa č. 56 a regionální cyklotrasa č. 6257 

Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry. Jde o úsek přes 50 km (převážně) rekreační 

cyklistické trasy, spojující Bohumín s Loukami nad Olší. Provoz bohužel ukazuje, že úsek po 

soukromých cestách zemědělců mezi Věřňovicemi a Dětmarovicemi je po část roku téměř nesjízdný a 

bude nutno hledat alternativní přesun trasy s kvalitnějším povrchem. Ve Starém Bohumíně navazuje 

cyklotrasa na Greenway Odra - Morava - Dunaj a v Chotěbuzi na zvažovanou cyklotrasu Chotěbuz - 

Český Těšín.  

Až na krátké úseky jsou cyklotrasy často vedeny pouze po stávající silniční síti společně s automobilovou 

dopravou, což není optimální a je žádoucí tyto dva druhy dopravy oddělit. Po vybudování cyklotrasy 

podél Ostravice z Ostravy do Frýdku-Místku se nabízí propojení této trasy podél Odry s trasou podél 

Olše. 

Vedení cyklistických tras je znázorněno na následující přehledce.  

Obrázek 9: Vedení cyklotras v zájmovém území 

 
Zdroj: www.mapy.cz  

 

Železniční doprava  

Bohumín patří k nejvýznamnějším železničním uzlům v České republice. Uzlem prochází II. tranzitní 

železniční koridor, a odklání se zde také v současnosti postupně modernizovaný III. tranzitní železniční 

koridor. Dále jsou zde lokalizovány významné činnosti související s údržbou a servisem drážních vozidel, 

jak tažných, tak i tažených. Modernizace II. tranzitního železničního koridoru již byla dokončena pro 

rychlost do 160 km/hod. Zbývá modernizace úseku Dětmarovice – Mosty u Jablunkova. Pro region 

severní Moravy je v lokalitě Bohumín-Vrbice sledován záměr výstavby kontejnerového překladiště 

s využitím stávajících ploch a objektů dráhy, které může vzniknout v rámci splavnění řeky Odry. 

Níže je uvedena mapa s vyznačením hlavních vedlejších tratí na území na území Ostravska pro rok 2016, 

jehož součástí jsou obce MAS.  
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Obrázek 10: Železniční tratě na Ostravsku 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.szdc.cz/o-nas/zeleznicni-mapy-cr.html  

 

 

Veřejná doprava 

Železniční doprava má zásadní význam pro dopravu na větší vzdálenosti a pro část vztahů pravidelné 

přepravy do Ostravy a Karviné. Příměstskou linkovou dopravu v největší míře zajišťuje společnost ČSAD 

Karviná, a.s., a dále také spoje zajišťované dopravci Dopravní podnik města Ostravy (DPMO) a Veolia 

Transport Morava, a.s. 

Obavy panují z rušení spojů veřejné dopravy. V Rychvaldu a Bohumíně se s ohlasem setkalo zavedení 

služby SENIOR-TAXI jako částečná náhražka MHD pro skupiny obyvatel na 65 let. Uvažovaným 

záměrem by mohlo být zprovoznění vlakotramvaje Ostrava-Orlová přes obce s využitím vlečkové sítě 

společnosti AWT (původní trať Košicko-Bohumínské dráhy). 

 

Vodní doprava 

V současné době se zde nenacházejí žádné splavné vodní cesty, ale území leží v trase oderské větve 

uvažovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe (D-O-L), který by sloužil jako centrální přístav pro Ostravsko. 

S tím  souvisí i dlouhodobá stavební uzávěra v trase uvažovaného kanálu, následkem čehož jsou značně 

omezeny rozvojové možnosti území podél uvažované trasy. Záměr rovněž komplikuje uvažovanou stavbu 

lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Olši mezi bohumínským Kopytovem a polskou obcí Olza v Gorzycích. 

 

V rámci dotazníkového šetření a veřejných projednání byly také uváděny dopravní závady, problémy 

a nevyhovující stav v některých lokalitách v oblasti dopravy. Jedná se např. o: 

 silnice I/67 procházející obcemi Bohumín, Dolní Lutyně a Dětmarovice, hluk a emise z dopravy 

 špatný stav a nedostatečná kapacita místních komunikací, 

 chybějící chodníky v řadě lokalit, doplnit prvky zvyšující bezpečnost v dopravě, nevyhovující 

křižovatky,  

 chybějící úseky cyklostezek a cyklotras, napojení na okolní města (Ostrava, Havířov), 

 vysoká intenzita dopravy. 
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Obrázek 11: Silnice I/67 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Silnice I/67 je zdrojem hluku, emisí a představuje nebezpečí pro obyvatele obcí. 

Na území obcí MAS Bohumínsko dochází k dlouhodobému růstu intenzity individuální automobilové 

dopravy, čímž dochází mj. ke zhoršení bezpečnosti na komunikacích a zhoršení stavu životního prostředí 

a což také zvyšuje nároky na rozvoj dopravní infrastruktury. 
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2.1.2.3 SWOT analýza Technická a dopravní infrastruktura 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Vysoký stupeň plynofikace území. 

Centrum města Bohumína je napojeno na centrální 

zásobování teplem (CZT). 

Dobrá úroveň zásobování obcí pitnou vodou. 

Lokálně chybějící nebo zastaralý systém odvádění 

a čištění odpadních vod – okrajové části Bohumína, 

Rychvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Petrovice 

a rozptýlená zástavba. 

Hustá síť silnic, prosazování bezpečnostních prvků 

na komunikacích. 

Existující rozptýlená slezská zástavba klade stále větší 

nároky na investice a provoz veřejné infrastruktury. 

U většiny obcí je alespoň v centrálních částech 

zajištěno čištění na čistírnách odpadních vod.   

Vysoká intenzita dopravy způsobuje hlukové a emisní 

znečištění a ohrožuje bezpečnost v obcích. 

Dálnice D1 zajišťuje kvalitní napojení na silniční 

síť ČR. 
Špatný stav silnic nižších tříd a místních komunikací. 

Umístění důležitého železniční uzlu na území 

(Bohumín) 

Chybějící úseky chodníků a místní dopravní závady 

snižují dopravní bezpečnost v obcích.  

Dobrá dostupnost a spojení veřejnou dopravou, síť 

cyklotras a využívání cyklistické dopravy. 

Automobilová a cyklistická doprava je často vedena 

souběžně po jedné komunikaci. 

Projekční připravenost na odkanalizování 

okrajových částí obcí. 
 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Výstavba obchvatu silnice I/67 (Bohumín-

Karviná). 

Nedostatek prostředků na obnovu dopravní a technické 

infrastruktury – zastarávání. 

Zlepšení návaznosti mezi vlakovou a autobusovou 

dopravou na krajské úrovni (ODIS). 
Poškození infrastruktury vlivem důlní činnosti.  

Využití vlečkové sítě pro osobní kolejovou 

dopravu formou vlak/tram. 

Zhoršení dopravní obslužnosti s negativním vlivem na 

dostupnost zaměstnání, škol, úřadů atd. a na růst 

individuální automobilové dopravy s negativními dopady 

na životní prostředí. 

Realizace opatření na zvýšení bezpečnosti na 

komunikacích. 

Růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně 

nevyhovujících) místních komunikacích a nákladní 

dopravy na silnicích vyšších tříd. 

Zvýšení atraktivity využívání nemotorové a veřejné 

dopravy.  
 

Další rozvoj cyklodopravy pro cesty do zaměstnání 

i rekreaci. 
 

 

2.1.3 VYBAVENOST A SLUŽBY V OBCÍCH 

Služby jsou oblast, která se významným způsobem podílí na kvalitě života v obcích. Zastoupení služeb 

ovlivňuje atraktivitu pro bydlení. Také na území MAS Bohumínsko platí, že s rostoucí velikostí sídla se 

zvyšuje nabídka služeb. Některé jsou pak uspokojovány v hierarchicky výše postavených městech mimo 

území MAS, např. v Karviné či Ostravě. 

 

2.1.3.1 Školy a školská zařízení 

Z hlediska základního a mateřského školství je situace dobrá z toho pohledu, že každá z obcí MAS má 

tuto službu na svém území zajištěnu. V předchozím programovacím období již bylo na území MAS 

investováno do školských budov i do jejich vybavení, existuje zde však stále řada nedostatků. Kapacity 

mnoha mateřských školek jsou v současnosti nedostatečné - zejména v oblastech s pozitivním 

demografickým vývojem a ekonomickým růstem (vyšší počty narozených dětí v některých obcích). Toto 

negativum se vlivem klesající demografické křivky bude v následujících letech spíše snižovat. Poptávka 

po rostoucí kvalitě předškolní výchovy však zůstává. Také je v území nyní vzrůstající poptávka po 

zařízení pro děti do tří let věku dítěte.  
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V Bohumíně se nachází dvě soukromé mateřské školy a osm mateřských škol městských. Dále se zde 

nachází osm základních škol městských, jedna soukromá základní škola, Dětský diagnostický ústav, 

Základní umělecká škola Bohumín, Dům dětí a mládeže Bohumín, Mateřská škola, základní škola 

a střední škola Slezské diakonie.  

V Dolní Lutyni se nachází ZŠ Aloise Jiráska (celkem tři pracoviště ZŠ a čtyři MŠ), ZŠ a MŠ s polským 

vyučovacím jazykem. V Rychvaldu se nachází ZŠ Rychvald a MŠ Rychvald, Základní umělecká škola 

Rychvald a Dům dětí a mládeže Rychvald. V Dětmarovicích je sloučena základní škola a dvě mateřské 

školy pod jedno zařízení, podobná situace je i v Petrovicích u Karviné, která slučuje více zařízení 

v jednotlivých místních částech. Dále je zde Vyšší odborná škola Dakol a střední škola Dakol o.p.s. 

a střední odborné učiliště Dakol s.r.o. Mateřské školy jsou i v Doubravě a Petřvaldě, jsou zde taktéž 

devítileté základní školy a v Petřvaldě rovněž základní umělecká škola (sloučená se ZŠ). Aktuálně se 

nepočítá s navýšením kapacit v těchto zařízeních.  

V Petřvaldu existují jesle (respektive zařízení pro děti do tří let věku) a mateřská škola Majdalenka, 

jejichž zřizovatelem je školská právnická osoba.  

Přehled školských zařízení dle údajů Českého statistického úřadu je uveden v následující tabulce: 

 
Tabulka 8: Počet škol a školských zařízení v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko 

Školské zařízení Bohumín Dětmarovice 
Dolní 

Lutyně 
Doubrava 

Petrovice 

u Karviné 
Petřvald Rychvald 

Mateřská škola 8 2 2 1 1 1 1 

Základní škola - nižší stupeň  

(1 - 5. ročník) 
2 - - - - - - 

Základní škola - vyšší stupeň  

(1.-9. ročník) 
7 1 2 1 1 1 1 

Střední 

školy 

obory gymnázií 1 - - - 1 - - 

obory středních 

odborných škol a 

praktických škol 

1 - - - 1 1 - 

obory středních 

odborných učilišť a 

odborných učilišť 

1 - - - 2 - - 

obory nástavbového 

studia 
1 - - - 1 - - 

Základní umělecká škola 1 - - - - 1 1 

Konzervatoře - - - - - - - 

Jazyková škola - - - - - - - 

Vyšší odborná škola - - - - 1 - - 

Vysoká škola - - - - - - - 
Zdroj: ČSÚ, data za školní rok 2012/2013 

 

Přestože některé základní či střední školy na území MAS již v předchozím programovém období vybavily 

své učebny, stále je mezi školami vysoká potřeba modernizovat odborné učebny za účelem zajištění 

adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v konkrétních klíčových kompetencích a také vytvořit 

podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků. 

V rámci středního vzdělávání na území působí Gymnázium Františka Živného v Bohumíně a Střední 

škola Bohumín, p.o. Kompletní nabídku středoškolských zařízení doplňují nedaleká města Ostrava a 

Karviná. 

Z hlediska středoškolského vzdělání je problematická klesající poptávka po řemeslných oborech. 

Vzhledem ke stávající struktuře zaměstnanosti, stanoveným cílům zvýšení nabídky a kvality služeb, 

rozvoji řemesel a pracovního uplatnění, je nezbytné podporovat právě výuku řemeslných oborů a 

technického vzdělávání, také již na ZŠ ve výuce a formou nepovinných předmětů kroužků (kreativní i 

manuální dovednosti, polytechnického vzdělávání, jazykových znalostí, environmentální výchovy), což 

může zároveň působit jako prevence proti sociálně patologickým jevům. Dále je potřeba zajistit již při 

výuce co největší propojenost s potenciálními zaměstnavateli – firmami v oblasti, což zvýší šance 

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/skolstvi/skolstvi-ostatni/4-detsky-diagnosticky-ustav-zakladni-skola-a-skolni-jidelna.html
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/skolstvi/skolstvi-ostatni/4-detsky-diagnosticky-ustav-zakladni-skola-a-skolni-jidelna.html
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integrace absolventů do pracovního procesu a jejich setrvání v regionu a dále vytvářet a nabízet žákům 

škol možnosti realizace. 

Níže v tabulce jsou uvedeny typy škol a školských zařízení dle jednotlivých obcí (v členění dle RED – 

IZO). Konkrétní přehled škol a školských zařízení na území MAS Bohumínska je uveden v příloze – kap. 

5.6, tabulka č. 92. 

 
Obrázek 12: Typy škol a školských zařízení dle jednotlivých obcí (v členění dle RED – IZO) 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

Další vzdělávání a osvěta 

V obcích fungují domy dětí a mládeže a základní umělecké školy. V obci Dolní Lutyně je zřízeno 

odloučené pracoviště DDM Rychvald, p.o. a ZUŠ Rychvald, p.o.  

 
V minulých letech probíhaly v obcích na Bohumínsku kurzy, semináře a přednášky s následující 

tematikou: 

 kurzy – jazykové kurzy, počítačová gramotnost, fotografování,  

 přednášky – bezpečnost dopravy, zdravověda, právní gramotnost, třídění odpadů, kompostování, 

ekologické vytápění budov, 

 univerzita třetího věku v Bohumíně. 

 

Mezi zjištěné problémy a potřeby v oblasti školství a vzdělávání patří: 

 zkvalitnění vybavení škol ve vztahu k současným moderním trendům ve výuce, podpořit 

inkluzívní vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí na školách, 

 dokončit  stavební úpravy  škol (menší školská zařízení nedokáží uspokojovat potřeby uživatelů, 

což ohrožuje rovný přístup ke vzdělání a péči o dítě),  

 zkvalitnit volnočasové a neformální vzdělávání s důrazem na environmentální výchovu a 

prevenci kriminality a rizikové chování dětí a mládeže,  

 modernizace školských budov (projekty na zateplení, rekuperaci, využívání obnovitelných zdrojů 

energie), 

 v území byla zaznamenána poptávka po vytvoření jeslí (resp. zařízení pro péči o děti do 3 let), 

 modernizace odborných učeben pro rozvoj žáků v konkrétních klíčových kompetencích, 

 vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Řada objektů škol a školských zařízení byla zateplena, a to jak z prostředků zřizovatelů jednotlivých škol, 

tak z dotačních programů EU, řada však ještě stále zateplení a rekonstrukci potřebuje. 
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2.1.3.2 Zdravotnická zařízení a sociální péče 

V území MAS Bohumínsko funguje jedna nemocnice, jedná se o Bohumínskou městskou nemocnici 

(jediným vlastníkem a akcionářem je město Bohumín). Nejedná se nikterak o rozsáhlé zařízení, přesto 

zajišťuje komplexní zdravotnickou péči v široké škále oborů a dokonce i s celodenním provozem 

chirurgické, interní a gynekologické pohotovosti.  

V jednotlivých obcích s výjimkou Doubravy je dostupná i lékařská péče pro dospělé, stejně tak i lékařská 

péče pro děti a dorost. Další dostupnou nemocnicí mimo samotné území MAS Bohumínsko je nemocnice 

v Karviné, Orlové a zdravotnická zařízení v Ostravě. Stomatologické ordinace jsou dostupné ve všech 

obcích, gynekologické pracoviště jsou pouze v Bohumíně, Rychvaldu, Dětmarovicích a Petřvaldu (a 

Karviné a Orlové mimo zájmové území). Transfúzní stanice funguje v nemocnici v Bohumíně. Je možno 

říci, že základní vybavenost zdravotnickými službami (zdravotnická zařízení, obvodní lékaři) je relativně 

dostatečná.  

Podrobná analýza sociálních služeb v Bohumíně je úkolem Komunitního plánu sociálních služeb města 

Bohumína na období 2011 – 2014, na tomto místě je tedy nutné zmínit jen syntézu zmíněných problémů, 

které by v budoucnosti mohly mít územní dopad.  

Ve všech obcích (s výjimkou Doubravy) se nacházejí domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory 

se nachází v Bohumíně a Petřvaldě, azylový dům se nachází v Petrovicích u Karviné a sociální poradna 

v Bohumíně. Vybavenost sociálními službami je relativně dobrá, což je dáno velikostí obcí. K tomu je 

nutno připočíst i další dostupná zařízení v Karviné a Orlové, které poskytují své služby pro širší území v 

rámci okresu Karviná. 

Z pohledu obcí je zajištění sociální péče jednou z významných aktivit, kterou v rámci výkonu samostatné 

působnosti plní. Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz na zvyšování 

kvality těchto služeb. Co se týče financování, veřejné zdroje zcela určitě nebudou přibývat, zatímco počet 

uživatelů těchto služeb bude, vzhledem k demografickému vývoji, spíše narůstat. 

Pro obyvatele MAS je potřeba zajistit zejména zlepšení dostupnosti, ale také kvality služeb, neboť pokrytí 

a nabídka některých služeb je stále nedostatečná, některá zařízení se nacházejí v neuspokojivém stavu 

nebo jsou služby poskytovány v nevhodných prostorech, chybí odpovídající zázemí a materiální 

prostředky pro potřebné sociální služby, poradenství a další aktivity a doprovodné programy v oblasti 

sociálního začleňování apod. V území je také vnímána velká potřeba v oblasti terénních a ambulantních 

služeb nebo potřeba odlehčovacích služeb (pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o 

osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

kdy není o ně možné pečovat v jejich domácím prostředí, kde o ně běžně pečují jiné osoby) apod. Také 

byla v území zjištěna potřeba pořídit automobil pro účely poskytování terénní sociální služby 

(pečovatelské služby).  

 
Tabulka 9: Počet sociálních zařízení v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko 

Zařízení sociálních služeb Bohumín Dětmarovice 
Dolní 

Lutyně 
Doubrava 

Petrovice 

u 

Karviné 

Petřvald Rychvald 

Počet sociálních služeb celkem 12 - - - 1 3 - 

z 

toho 

Domovy pro seniory 3 - - - - 1 - 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
- - - - - 1 - 

Azylové domy - - - - 1 - - 

Chráněné bydlení 2 - - - - - - 

Denní stacionáře 2 - - - - - - 

Nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 
2 - - - - - - 

Sociální poradny 1 - - - - - - 

Domy s pečovatelskou službou 7 2 1 - 3 3 1 
Zdroj: ČSÚ, data k 31.12.2013 
Domovy pro seniory se v největší míře vyskytují v Bohumíně (Domov Jistoty, p.o., Charita Bohumín). 

Zařízení obdobného typu na komerční bázi vzniklo v roce 2013 v Rychvaldu (Senior Park). Senior Park 
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však funguje mimo zákon o sociálních službách a jeho klienty jsou obyvatelé širšího regionu (především 

Ostravsko). 

Největším poskytovatelem sociálních služeb v území MAS je Centrum sociálních služeb, p. o., působící 

ve městě Bohumín. Toto centrum poskytuje čtyři sociální služby: osobní asistence, sociálně terapeutické 

dílny, denní stacionář a pečovatelskou službu. Převažující službou jsou sociálně terapeutické dílny. 

Ve městě Bohumín funguje dále denní stacionář s názvem Domovinka (ambulantní služba), poskytuje se 

tedy v daném zařízení. Služba je určena osobám se sníženou soběstačností, které z důvodu středně 

těžkého zdravotního a mentální postižení vyžadují soustavnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociálně 

terapeutická dílna je rovněž služba ambulantní. Je určena osobám se zdravotním, mentálním nebo 

psychickým handicapem. 

V Bohumíně existuje také občanská poradna poskytující odborné sociální poradenství, kterou provozuje 

Charita Bohumín. 

Na území města Bohumína působí i Slezská diakonie, která poskytuje tyto služby: sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, raná péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, denní stacionáře, terénní 

programy. Převažující službou je denní stacionář. 

V Bohumíně existuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, tzv. Klub Bunkr, poskytovatelem je Bunkr 

o.p.s., kde jsou klienty převážně starší děti a mládež z Bohumína ve věku od 13 do 20 let, dále zde působí 

nízkoprahové zařízení KANAAN Bohumín (poskytovatel Slezská diakonie), kde jsou klienty děti ve věku 

od 6 do 15 let (podmínkou je zahájení školní docházky). 

 

Mimo největší sídlo v území - město Bohumín jsou v obcích MAS Bohumínsko poskytovány tyto 

sociální služby: 

 

Rychvald 
Na území Rychvaldu má město k dispozici Dům s pečovatelskou službou, a to v části Podlesí, kde je 

celkem 61 bytů, z toho 52 je určeno pro pečovatelskou službu. Jedná se o terénní sociální službu. Cílovou 

skupinou jsou senioři od 65 let. 

 

Dolní Lutyně 

V Dolní Lutyni funguje pouze pečovatelská služba, která je službou terénní. Cílovou skupinou jsou osoby 

se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi a senioři. 

 

Petrovice u Karviné 

Azylový dům SÁRA  

 forma poskytování sociálních služeb - pobytová, 

 cílová skupina klientů - oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, rodiny s 

dítětem/dětmi. 

Pečovatelská služba 

 forma poskytování sociálních služeb – terénní,  

 cílová skupina klientů - mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let). 

 

Petřvald 

Domov pro seniory: Domov Březiny, příspěvková organizace 

 forma poskytování sociálních služeb – pobytová, 

 cílová skupina klientů – osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, 

osoby s tělesným postižením, senioři. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace 

 forma poskytování sociálních služeb – pobytová,   

 cílová skupina klientů – osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s 

tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením.  

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=9af4fda1b2bb69f3&SUBSESSION_ID=1454501986470_16
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Dům s pečovatelskou službou 

 forma poskytování sociálních služeb – terénní, 

 cílová skupina klientů – osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením senioři.  

 

Dětmarovice 

Dům s pečovatelskou službou 

 forma poskytování sociálních služeb – terénní, 

 cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, 

osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby 

se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením senioři. 

 

Na území MAS Bohumínska působí celá řada dalších organizací, které nabízejí radu, pomoc a další 

možnosti v sociální oblasti: Centrum mladé rodiny Bobeš, Církevní základní škola, střední škola a 

mateřská škola Český Těšín, alokované pracoviště Bohumín, Mateřská škola Nerudova, Fara dokořán, 

Čtyřlístek - sdružení rodin s handicapovanými dětmi, Dům dětí a mládeže Bohumín, p.o., Farní sbor 

Slezské církve evangelické a. v. v Bohumíně, Charitní šatník - Charita Bohumín, Půjčovna 

ošetřovatelských pomůcek - Charita Bohumín, Prodejna zdravotnických potřeb INTERMETA Ostrava, 

s.r.o., Psychologická ambulance, Psychiatrická ambulance, Rodinné centrum Slůně, o.s., Spolek 

neslyšících Bohumín, o.s., Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Svaz tělesně postižených 

v ČR, o.s., Společnost pro Klub seniorů, Logopedická ambulance. 

 

Hlavní identifikované problémy spojené se sociálními a zdravotními službami jsou tyto: 

 město Bohumín není dostatečně bezbariérové (zejména vstupy do obchodů, v bezbariérové 

dostupnosti zdravotních služeb či v nájezdech a sjezdech chodníků),  

 výhledově je nutno řešit především služby pro seniory, ať již domy s pečovatelskou službou, tak i 

péči v domácnostech (terénní i odlehčovací služby), 

 potřeba rozšíření odlehčovacích služeb, 

 chybí komunitní centra - veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za 

účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit zacílených na zlepšení 

sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku, 

 nedostatečná infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, 

 potřeba pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby (pečovatelská služby), 

 chybí dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro dospívající, se zaměřením na prevenci 

kriminality a předcházení rizikovému chování dětí a mládeže, 

 absence poradny se zaměřením na výchovné problémy v Bohumíně, 

 nutnost zřízení denního centra v blízkosti noclehárny (v Bohumíně), 

 Dětmarovice - rozšíření bydlení v bytech s pečovatelskou službou pro seniory od 65 let, taxi pro 

seniory, rozšíření dovážky obědů, odlehčovací služba 

 Petrovice u Karviné – potřeba zřízení domu s pečovatelskou službou, zajistit odlehčovací službu, 

automobil pro pečovatelskou službu, 

 Petřvald – rozšíření stávající kapacity domova s pečovatelskou službou,  

 Rychvald – výstavba sociálního bydlení pro mladé lidi, rekonstrukce zdravotního střediska, 

 panují obavy ze vzniku ubytoven a rozšiřování počtu sociálně vyloučených lokalit v obcích. 
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2.1.3.3 Sportovní zařízení 

Kvalita vybavenosti obcí sportovišti a dalším zařízením je velmi důležitá jak z hlediska možnosti trávení 

volného času v obcích, tak také z hlediska sociálního a společenského (volný čas mládeže, možnosti pro 

celoroční činnost zájmových sdružení, prevence kriminality apod.). Zmiňován je však nedostatek vyžití 

pro děti a mládež především v menších obcích. 

Z tohoto pohledu je vybavenost obcí relativně přijatelná. Většinou ve vazbě na školní zařízení se ve všech 

obcích nacházejí tělocvičny a sportovní hřiště. Ty je možno využít nejen pro pořádání akcí sportovních, 

ale také jiných společenských.  

Koupaliště s krytým bazénem se nachází v Bohumíně, možnost pro venkovní koupání je také v Doubravě. 

V Bohumíně se nachází také zimní stadion.  

 
Tabulka 10: Počet sportovních zařízení v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko 

Sportovní zařízení Bohumín Dětmarovice 
Dolní 

Lutyně 
Doubrava 

Petrovice 

u 

Karviné 

Petřvald Rychvald 

Koupaliště a bazény 2 . . 1 . . . 

- z toho kryté bazény 1 . . . . . . 

Hřiště  23 3 5 1 4 6 4 

Tělocvičny (vč. školních) 18 2 5 1 3 4 2 

Stadiony otevřené 7 1 2 . . . . 

Stadiony kryté . . . . . . . 

Zimní stadiony kryté i 

otevřené 
1 . . . . . . 

Ostatní zařízení pro 

tělovýchovu 
10 2 . 1 1 1 3 

Zdroj: ČSÚ 
 

Z hlediska záměrů pro rozvoj této oblasti patří: 

 Bohumín - výstavba skate-parku v areálu na Faji, realizace městského lesoparku v lokalitě Na 

Panském, rozšíření rekreačního zázemí na Vrbických jezerech, 

 Dětmarovice - sportovní areál u ZDŠ, tenisový kurt v prostoru SK Dětmarovice, 

 Dolní Lutyně - výstavba multifunkčního venkovního sportovního areálu v místě bývalého koupaliště, 

rozšíření návštěvnické infrastruktury v obecním lese, 

 Doubrava - výstavba dětského hřiště (rozšíření fotbalového hřiště), využití vodní plochy po 

rekultivaci vhodné pro rybáře, vodní sporty, zpřístupnění lesních porostů pro rekreační využití, atd, 

 Petrovice u Karviné – dětské hřiště u MŠ, 

 Petřvald – výstavba lokálních dětských hřišť, 

 Rychvald - víceúčelová hala (vize). 
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2.1.3.4 SWOT analýza Vybavenost a služby v obcích  

V dotazníkovém šetření v roce 2013 bylo mezi obyvateli MAS Bohumínsko dosaženo vysokého 

hodnocení v oblasti podpory investic  do občanské vybavenosti obcí (školy, kulturní a sportovní zařízení, 

sociální a zdravotní zařízení) a do oblasti „solidarity“ - podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, 

sociální péče potřebným a pomoci mladým rodinám s dětmi. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dobrá vybavenost obcí základní občanskou 

infrastrukturou (školy, sociální služby, 

zdravotnické zařízení, pošta, sportoviště). 

V menších obcích chybí kvalitní volnočasové 

aktivity pro mládež a děti.  

Dobrá dostupnost středních a vysokých škol 

různých směrů v blízkém okolí (Ostrava, Karviná). 

Chybějící komunitní plánování ve všech obcích 

(mimo Bohumín). 

Ve všech obcích s výjimkou Doubravy se nachází 

domovy s pečovatelskou službou, dostupná 

ošetřovatelská domácí péče. 

Chybějící zařízení pro děti do 3 let (zařízení 

jeslového typu). 

Zasíťování území sociálními službami v Bohumíně. Nedostatečná nabídka některých sociálních služeb 

(odlehčovací služba, pobytové služby pro seniory). 

 Nedostatky v kvalitě vybavení a výuky škol – 

speciální učebny, výuka cizích jazyků. 

 Chybějící specializovaní lékaři. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Prostředky (národní, krajské) na rozvoj nových 

sociálních služeb.  

Omezení aktivit školských, zdravotnických a 

sociálních zařízení v důsledku nedostatku financí. 

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a obcí 

na společném zajištění potřebných služeb. 

Rozšiřování vyloučených lokalit v důsledku nárůstu 

sociálních problémů. 

Rozvoj celoživotního vzdělávání.  

Zájem o sociální podnikání.  

 

 

2.1.4 ŽIVOT V OBCÍCH 

2.1.4.1 Kulturní zařízení v obcích 

Realizace vzdělávacích, sociálních i kulturních projektů může přispět ke zlepšení poskytování služeb, jak 

pro běžné obyvatele, tak pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva (starší občané, s omezenou mobilitou, 

nezaměstnaní...), ke zvýšení kvality vzdělávání a vůbec ke zvýšení kvality života v území. 

Z hlediska kulturního vybavení obcí jsou ve všech obcích zajištěny pouze ty nejzákladnější kulturní 

možnosti – tj. veřejná knihovna, kulturní zařízení v různých podobách (většinou se jedná o kulturní 

domy) a hřbitov. Pro účely kulturních a společenských akcí jsou v obcích často využívány společenské 

sály v soukromém vlastnictví, případně multifunkční prostory, které zároveň slouží jako tělocvičny. 

Divadlo (prostory kina, kde se odehrávají divadelní představení) je pouze v Bohumíně. Muzeum lze najít 

mimo Bohumín také v Petřvaldě. 

Ostatní kulturní zařízení se nacházejí pouze v některých větších obcích (tj. především Bohumín) – kino, 

galerie – větší kulturní zařízení typu multikino, divadlo, zoologická zahrada apod. se nacházejí již 

v okolních větších městech, zejména Ostravě.  

Základní výčet počtu kulturních zařízení znázorňuje následující tabulka. 
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Tabulka 11: Výčet kulturních zařízení v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko 

Kulturní zařízení Bohumín Dětmarovice 
Dolní 

Lutyně 
Doubrava 

Petrovice 

u 

Karviné 

Petřvald Rychvald 

Veřejná knihovna vč. poboček 4 1 2 1 1 1 1 

Stálá kina 1 . . . . . . 

Muzeum  2 . . . . 1 . 

Galerie (vč. poboček a 

výstavních síní) 
2 . . . . . . 

Kulturní zařízení ostatní 2 1 1 1 3 2 1 

Středisko pro volný čas dětí a 

mládeže 
3 . 1 . . . 2 

Sakrální stavba  7 2 2 3 4 3 4 

Hřbitov 5 1 1 1 2 1 1 

Smuteční síň 1 1 1 . 1 1 1 
Zdroj: ČSÚ 
 

2.1.4.2 Spolková činnost, místní tradice 

Spolková činnost je pro obce velmi důležitá, neboť přispívá k lepší sociální soudržnosti v obcích. Spolky 

– dobrovolní hasiči, sportovní kluby, myslivecká sdružení a další spolky - bývají často motorem 

kulturního života, kromě své samotné činnosti také pořádají řadu akcí společenských. Proto je v zájmu 

obcí jejich podpora, ať už formou finanční, organizační nebo zajištěním vhodných prostor. 

 

Doubrava 
V obci funguje sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub TJ Baník OKD, TJ SOKOL, PZKO – Polský 

kulturně osvětový svaz, Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ, Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů, 

Sdružení zdravotně postižených, Český svaz zahrádkářů, Rybářský svaz a Myslivecké sdružení 

Doubrava-Orlová.  

Zajímavou akcí jsou především Doubravské slavnosti, které probíhají v květnu. Dále vánoční jarmark, 

pálení čarodějnic, Světluškování a další.   

 

Dolní Lutyně 
V obci fungují TJ Sokol Dolní Lutyně, TJ Sokol Věřňovice, Myslivecké sdružení Borky – Věřňovice, 

Myslivecké sdružení Dolní Lutyně – Zbytky, MS PZKO (Polský kulturně osvětový svaz) Dolní Lutyně, 

MS PZKO Věřňovice, Český svaz chovatelů poštovních holubů, Český svaz chovatelů, Český svaz 

zahrádkářů, Český svaz včelařů, Společnost dolnolutyňských žen, Klub seniorů, Skautský oddíl „Střelka“, 

Harcerze, Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lutyně Střed, Sdružení hasičů Dolní Lutyně – Nerad, 

Vodácký oddíl POSEJDON, o.s., DL - Věřňovice, Klub vojenské historie Dolní Lutyně a spolek rybářů 

Věřňovice. 

V obci se konají plesy, Dolnolutyňská pouť a další společenské akce.  

 

Dětmarovice 
V obci fungují Sportovní klub Dětmarovice, Tělocvičná jednota Sokol župa Beskydská Jana Čapka, Sbor 

dobrovolných hasičů Dětmarovice, Český svaz včelařů Dětmarovice, o.s., Český svaz chovatelů ZO 

chovatelů poštovních holubů Dětmarovice, Český zahrádkářský svaz, Český svaz ochránců přírody, 

Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice, Honební společenstvo Rovina, Kynologický klub č. 029 

Dětmarovice – Koukolná, Kynologický klub č. 088 Dětmarovice II a Občanské sdružení Občané za 

životní jistoty Dětmarovice. 

Dětmarovice vydávají obecní zpravodaj Dětmarovické okénko. Za významnější akce je možno považovat 

např. Obecní oslavy, Den osvobození a další.  

 

Petrovice u Karviné 
V obci fungují PZKO Petrovice a PZKO Dolní Marklovice, Základní organizace Českého svazu žen 

Petrovice, Klub důchodců Petrovice, Sbor dobrovolných hasičů Závada, Sbor dobrovolných hasičů Dolní 
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Marklovice, Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Závada, Tělovýchovná jednota INTERNACIONÁL 

Petrovice, Automotoklub Petrovice, Český rybářský svaz, místní organizace Karviná, Kynologický klub 

Petrovice, Honební společenstvo Petrovice, Z.F.K. Petrovice a BMX Petrovice.  

Největší kulturní akcí každého roku v Petrovicích je Obecní slavnost, pořádá se na počest podpisu dohody 

o příhraniční spolupráci mezi Petrovicemi u Karviné (ČR) a Godowem (PR), uzavřená dne 16. září 1995. 

Dále je obec známa každoročním pořádáním Petrovické kotliny – mezinárodního mistrovství ČR 

v motokrosu. Konají se zde také závody evropského charakteru.  

 

Rychvald 
Na území města Rychvald působí 17 zájmových spolků, Klub důchodců, Rychvaldský šachový oddíl, 

Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – ZO 

Rychvald, Český svaz bojovníků za svobodu, Český červený kříž, Český svaz včelařů, Český svaz žen, 

Svaz diabetiků, Základní kynologická organizace, Základní organizace chovatelů poštovních holubů, 

Rodinné centrum Radovánek a Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v České republice. V 

obci jsou tři tělovýchovné jednoty: Sokol (tenisový oddíl, oddíl stolního tenisu, oddíl taekwonda a taneční 

soubor RITMO), SLAVOJ (oddíl kopané a ledního hokeje) a BANÍK s fotbalovým a šachovým oddílem. 

V Rychvaldu jsou pravidelně pořádány adventní koncerty v husitském sboru a koncerty v rámci 

Svatováclavského hudebního festivalu, tradiční plesy a novou tradicí se staly Rybí slavnosti, Vánoční 

trhy a Živý Betlém. Ke starým tradicím patří pouti pořádané 6. července se vzpomínkovým pálením 

hranice. 

 
Obrázek 13: Tradiční rychvaldské Rybí slavnosti 

 
Zdroj: http://www.hudba-koncerty-festivaly.blogspot.cz/2015/10/rychvald-rybi-slavnosti.html 

 

Petřvald 
Kulturní a vzdělávací akce v Petřvaldě pořádá např. Středisko kulturních služeb města Petřvald. Součástí 

SKS je i knihovna, ve které se nachází veřejná internetová stanice. Zde působí např. Taneční soubor 

Petřvaldské srdce a probíhají zde různé kurzy. V obci se nachází sportovní kluby TJ Petřvald, SK Slavoj 

Petřvald a Tenisový klub Petřvald a další. Mezi hlavní akce patří Petřvaldská pouť, Dny města Petřvald 

a další činnosti spolků.  

 

Bohumín 

V samotném Bohumíně se koná velká řada kulturních, sportovních a dalších společenských akcí. Ve 

městě funguje kino, pravidelně zde mají představení divadelní soubory z jiných měst, které také hrají 

v sále kina. K dispozici jsou akce pro rodiče s dětmi, pro mládež i pro seniory, vzdělávací kurzy 

a přednášky a také řada sportovních zařízení.  

V obcích fungují také ochotnické divadelní spolky, které hrají divadelní hry jak pro místní publikum, tak 

vyjíždějí do okolních i vzdálených divadel. Ochotnické divadelní spolky můžeme najít v Bohumíně, 

Rychvaldu nebo v Petrovicích u Karviné.  
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Sdružení dobrovolných hasičů 

V každé obci MAS Bohumínska funguje alespoň jedna jednotka SDH. Jednotky sborů dobrovolných 

hasičů (SDH) obce zřizuje obec a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti.  

Každá jednotka požární ochrany (PO) má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota 

znamená schopnost jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě zásahu. Patří 

sem:  

 územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost na místo zásahu), 

 v minutách nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla 45 – 60 km/h dle místních podmínek), 

 doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu.  

Na území města Bohumín funguje šest SDH nacházející se téměř ve všech městských částech. Na území 

ostatních obcí je SDH zastoupen vždy alespoň jednou, v případě Dolní Lutyně a Rychvaldu v počtu dvou. 

Seznam jednotek SDH na území MAS Bohumínska je uveden v příloze – kap. 5.6. v tabulce č. 93.  

Spektrum činností SDH na území MAS Bohumínska je pestré, což dokládají i tabulky viz níže, které 

poukazují na počty zásahů v různých oblastech napříč léty 2010 až 2014.  
 

 

Tabulka 12: Počet zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska u požárů v letech 2010 - 2014 

Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 

 

Tabulka 13: Počet zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska v technické pomoci v letech 2010 – 2014 

Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 

Obec 
Počet zásahů u požárů 

Součet celkem za obce 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Bohumín 41 59 88 34 48 270 

Dětmarovice 3 3 5 2 4 17 

Dolní Lutyně 4 9 5 1 2 21 

Doubrava 4 9 2 12 14 41 

Petrovice u Karviné 21 14 22 18 28 103 

Petřvald 17 17 10 12 8 64 

Rychvald 13 19 10 16 17 75 

Součet celkem za roky 103 130 142 95 121 591 

Obec 
Počet zásahů technické pomoci 

Součet celkem za obce 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Bohumín 302 110 89 53 14 568 

Dětmarovice 35 14 18 3 1 71 

Dolní Lutyně 93 11 14 8 5 131 

Doubrava 21 3 - 4 1 29 

Petrovice u Karviné 83 21 14 28 9 155 

Petřvald 21 10 9 4 8 52 

Rychvald 74 39 47 24 5 189 

Součet celkem za roky 629 208 191 124 43 1195 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

33 

 

Tabulka 14: Počet zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska u dopravních nehod v letech 2010 - 2014 

Obec 

Počet zásahů u dopravních nehod 

Součet celkem za obce 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Bohumín 1 1 - - - 2 

Dětmarovice - - - - 1 1 

Petrovice u Karviné 1 - - - 1 2 

Rychvald 2 2 - - - 4 

Součet celkem za roky 4 3 - - 2 9 
Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 
 
Tabulka 15: Počet zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska u planých poplachů v letech 2010 - 2014 

Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 

 
Tabulka 16: Počet zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska u záchrany osob a zvířat v letech 2010 – 2014 

Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 

 

Obec 
Počet zásahů u planých poplachů 

Součet celkem za obce 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Bohumín 2 6 6 2 3 19 

Dětmarovice - - 1 - 1 2 

Dolní Lutyně 1 2 - - - 3 

Doubrava 2 - - - 1 3 

Petrovice u Karviné - 2 2 - 6 10 

Petřvald - 2 3 2 2 9 

Rychvald 1 - 1 1 2 5 

Součet celkem za roky 6 12 13 5 15 51 

Obec 
Počet zásahů u záchrany osob a zvířat 

Součet celkem za obce 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Bohumín 14 1 - 1 4 20 

Dětmarovice - - - - - - 

Dolní Lutyně - - - - - - 

Doubrava - 1 - 2 - 3 

Petrovice u Karviné 1 - - 3 - 4 

Petřvald - - - - - - 

Rychvald 1 2 - - 1 4 

Součet celkem za roky 16 4 - 6 5 31 
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Tabulka 17: Počet zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska u jiných, neurčených zásahů v letech 2010 - 2014 

Obec 
Počet zásahů u jiných, neurčených 

Součet celkem za obce 
rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Bohumín 9 -  - -  -  9  

Dětmarovice - -  -  -  -  -  

Dolní Lutyně - -  -  -  -  -  

Doubrava - -  -  -  -  -  

Petrovice u Karviné - -  -  -  -  -  

Petřvald - -  -  -  -  -  

Rychvald 1 -  -  -  -  1  

Součet celkem za roky 10 -  -  -  -  10  

Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 

 

V příloze – kap. 5.6 v tabulce č. 94 jsou uvedeny údaje o počtu zásahů jednotlivých výjezdních JPO v 

obcích MAS Bohumínska.  

 

2.1.4.3 Bezpečnost v obcích 

Kriminalita v regionu je v porovnání s Moravskoslezským krajem vyšší. V některých lokalitách však 

pozorujeme zvýšení kriminality a výskyt nových druhů nelegálních činností, zejména majetkové trestné 

činnosti. Také závislosti na drogách a alkoholu a sociální vyloučení v nemálo případech souvisí 

s pácháním kriminálních činů.  

Občané požadují po samosprávách obcí zavedení takových opatření, která reálně či alespoň subjektivně 

povedou k opětovnému zvýšení pocitu bezpečí. Jednou z možností jsou kamerové systémy a rozšíření 

programu prevence kriminality do menších obcí území MAS. Dlouhodobě je v této oblasti vyvíjena snaha 

o řešení problému v rámci mezi obecní spolupráce. Další možností řešení je působení bezpečnostních 

složek přímo v terénu jako příklad preventivního a represivního opatření. Na území MAS funguje Policie 

ČR v Bohumíně, Dětmarovicích a Petřvaldě. Městská policie Bohumín zajišťuje službu obecní policii na 

území Rychvaldu a Dolní Lutyně. Ostatní obce nemají zřízen útvar obecní policie.   

Zvyšování pocitu bezpeční vyplynulo také z dotazníkového šetření mezi obyvateli MAS. Bylo by vhodné 

zvyšovat pohyb bezpečnostních složek přímo v terénu, současný trend je však opačný – počty policistů se 

snižují, bezpečnostní složky trpí nedostatkem prostředků na vlastní práci. V Bohumíně funguje od roku 

2014 program Asistenti prevence kriminality, jehož cílem je snížení počtu spáchaných trestných činů i 

přestupků (protiprávního jednání obecně) v sociálně vyloučených lokalitách i mimo tyto lokality. Zároveň 

je snaha o zamezení bezpečnostní rizik spojených s pohybem dětí po komunikacích a zajištění 

předcházení výskytu soc. patologických jevů v okolí škol. 

S tématikou bezpečnosti úzce souvisí také bezpečnost na silnicích, dodržování a překračování povolené 

rychlosti, bezpečnost chodců a cyklistů, chybějící chodníky a přechody. Cyklostezky často vedou po 

cestách I. a II. třídy. Této problematice se věnujeme v kapitole zaměřené na dopravní infrastrukturu. 

Neřešení těchto problémů bude mít za následek zvyšující se nehodovost, počty zraněných a usmrcených 

osob. Možnosti řešení spočívají ve společném tendru obcí na dopravní zařízení a v preventivních 

opatřeních (semafory se zabudovaným kamerovým systémem, osvětlení přechodů pro chodce aj.), ve 

větší kontrole dodržování bezpečnosti na silnicích, dobudování sítě cyklostezek atd. 

Součástí zajištění bezpečnosti v území je rovněž schopnost adekvátní reakce na mimořádné události 

včetně jejich eliminace. Cílem těchto aktivit pak je ochrana života a zdraví osob, majetku a 

hospodářských aktivit. 

 

2.1.4.4 Volný čas, rekreace a cestovní ruch 

Území MAS Bohumínsko je územím v zázemí velkých měst Ostravské aglomerace (Ostrava, Karviná, 

Orlová, Havířov), ve kterém se odehrává část každodenní, krátkodobé rekreace obyvatel. V území se 
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úspěšně rozvíjí cykloturistika, vodáctví, přírodní koupání, rekreační sporty (in-line bruslení, sportovní 

rybolov, vodní sporty apod.) a wellness aktivity.  

Z hlediska rajonizace cestovního ruchu v ČR spadá území MAS Bohumínsko do turistického regionu 

Severní Morava a Slezsko, do turistické oblasti Těšínské Slezsko.  

Cestovní ruch odpovídá silně urbanizovanému životnímu prostředí v regionu. Obyvatelé zájmového 

území využívají příměstskou pěší turistiku a cykloturistiku a možnost krátkodobé rekreace u přírodních 

nádrží. Vzhledem ke své poloze se častěji jedná o oblast tranzitní, než cílovou.  

Na území MAS se nachází přírodní rezervace Skučák s vzácnou flórou a vodním ptactvem, která se 

nachází kolem stejnojmenného rybníku ve městě Rychvald. Turisticky lákavé jsou přírodní památky 

Hraniční meandry Odry v Bohumíně nebo Věřňovice v Dolní Lutyni.  

Území obcí MAS je protkáno sítí cyklotras a cyklostezek, za turisticky nejvýznamnější lze považovat 

mezinárodní cyklotrasu č. 56 a regionální cyklotrasu č. 6257 Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz podél 

řeky Olše i Odry.  

Území MAS nelze považovat za typickou, turisty hojně vyhledávanou destinaci. Nově příchozí si tuto 

oblast často ještě spojují především s těžbou uhlí a s jejími negativními vlivy na životní prostředí. Změny 

povrchu krajiny však dávají regionu výjimečný charakter a neubírají nic na jeho přitažlivosti. Je zde 

mnoho zajímavostí, které stoji za zmínku, a které mohou přilákat více turistů do regionu.  

Níže uvádíme hlavní zajímavosti v jednotlivých obcích.  

Petrovice u Karviné disponují poměrně atraktivním přírodním prostředím s několika rybníky, zámečkem 

s restaurací, dřevěným kostelíkem v Dolních Marklovicích (patří k nejhezčím a nejlépe zachovalým 

kostelům v Horním Slezsku), motokrosovým areálem v Prstné a hotelem Dakol v blízkostí jednoho ze 

dvou hraničních přechodů s Polskem. 

 
Obrázek 14: Zámeček v Petrovicích u Karviné 

 
Zdroj: google.cz/map 

 

Dětmarovice představují z hlediska rekreace a cestovního ruchu především příměstskou obec 

s realizovanou příměstskou rekreací (u Dětmarovic se jedná o příměstskou rekreaci zejména obyvatel 

Orlové). Zajímavý je i kostel a menší větrné mlýnky.  

Střediskem kulturního dění v letním období je v Bohumíně zrekonstruovaný přírodní amfiteátr s letním 

kinem v Parku Petra Bezruče, kde se koná známý řezbářský plenér Léto-kruhy. Na konání kulturních akcí 

v Bohumíně se kromě města podílejí i četná občanská sdružení a spolky. Dále se v Bohumíně nachází 

z významnějších kulturních zařízení např. nově zrekonstruované kino s kapacitou 306 míst, budova 

PZKO (Polského kulturně-osvětového svazu) v Novém Bohumíně, kde se konají – plesy, zábavy a jiná 

setkání zájmových skupin. Pro mládež funguje Dům dětí a mládeže na ul. Janáčkově. Pro bohumínské 

umělce funguje středisko BART. V Bohumíně se nachází také podnikové muzeum ŽDB GROUP a.s., 

jehož expozice mapuje historii tohoto podniku od jeho vzniku až po současnost, a to v souvislosti s 

historií města Bohumína. Muzeum má sice otevřeno celoročně, ale jeho provoz je omezený. 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

36 

 

V oblasti rekreace a cestovního ruchu je město Bohumín v posledních letech spojováno především 

s místním Aquacentrem Bospor s pětadvacetimetrovým plaveckým bazénem a vodními atrakcemi. 

Součástí aquacentra je sauna, whirlpool, masáže, solární studio i fitness centrum, v letní sezóně i hřiště na 

plážový volejbal. Na Aquacentrum bezprostředně navazuje zastřešený zimní stadión, který lze využívat 

celoročně. Letní využití (květen až září) pro míčové hry nabízí tenis, badminton, stolní tenis, volejbal či 

nohejbal. Během zimních měsíců (od října do dubna) je ledová plocha o víkendech k dispozici pro 

pravidelné bruslení veřejnosti. V tomto sportovním areálu je možno posedět v restauraci s výhledem na 

plochu stadionu. V Bohumíně se nachází i základní vybavenost pro sport – fotbalová hřiště, tenisové 

kurty, tělocvičny, posilovny, dětská hřiště apod. Významnou rekreační oblastí se stal v roce 2010 tzv. 

Rafinérský lesík. Zajímavými místy jsou historické centrum Starého Bohumína s nově rekonstruovaným 

náměstím a Národním domem a rarita – opevnění bunkr Na Trati.  

V Dolní Lutyni se nachází tenisové kurty, atletický ovál, fotbalová hřiště a jiná základní vybavenost. 

Zajímavostí je symbol lidové architektury srubová polygonální stodola, barokní kostel nebo lékárna sv. 

Barbory, která je považována za jednu z dominant obce. Připravuje se projekt revitalizace zámku. 

V Rychvaldu byla obnovena činnost ochotnického souboru, pravidelně jsou pořádány adventní koncerty 

v husitském sboru a koncerty v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, tradiční plesy a novou 

tradicí se staly Rybí slavnosti, Vánoční trhy a Živý Betlém. Ke klasickým tradicím patří pouti pořádané 

6. července. V obci jsou tři tělovýchovné jednoty: Sokol (tenisový oddíl, oddíl stolního tenisu, oddíl 

taekwonda a taneční soubor RITMO), SLAVOJ (oddíl kopané a ledního hokeje) a BANÍK s fotbalovým 

a šachovým oddílem. V obci se nachází kulturní středisko s velkým sálem s kapacitou 200–250 míst 

a dvěma klubovnami. Dále se zde nachází víceúčelové hřiště s umělým povrchem na tenis, nohejbal, 

volejbal a travnaté fotbalové hřiště TJ Slavoj Rychvald, dále také víceúčelové hřištěm na malou kopanou 

atd.; travnaté fotbalové hřiště, pět tenisových kurtů a fitcentrum. Za zmínku stojí také místní zámek, který 

v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí.  

Zajímavostí Petřvaldu je zejména technické muzeum se stálou expozicí tramvajové dopravy. Nově byl 

ve městě realizován i víceúčelový sportovní areál. Za vidění stojí také kostel sv. Jindřicha s křížovou 

cestou, kterou tvoří 14 kapliček a je doplněna lipovou alejí.  

Významným cílem cestovního ruchu se stává Dinopark vybudovaný v Doubravě na hranici s Orlovou, 

který navštěvují turisté nejen z České republiky, ale i ze zahraničí (Polsko, Slovensko). Tito se však po 

návštěvě toho areálu v území déle nezdrží. Zajímavou architektonickou budovu v obci představuje 

Národní dům nebo dva kostely, nejstarší památky v obci.  

Území MAS Bohumínsko nemá vzhledem ke svému charakteru velké předpoklady pro klasický rozvoj 

cestovního ruchu. Avšak i s ohledem na svou polohu v zázemí větších měst je zde potenciál pro rozvoj 

klasické příměstské rekreace a trávení volného času, jako je cyklistika, koupání, rybaření, sport a další 

obdobné činnosti. Zmínit je nutné také zahradničení. Důležité tedy je zaměřit pozornost právě na zajištění 

této vybavenosti (sportoviště, cyklotrasy, naučné stezky, zázemí pro cyklisty, posílení atraktivity krajiny 

apod.). Příležitostí jsou rekultivované plochy, které mohou být využity ke koupání a vodním sportům a 

rozvoj kongresové a wellness turistiky v nově rekonstruovaných zámeckých areálech (Rychvald, 

Petrovice, Dolní Lutyně). Další potenciál pro rozšiřování rekreačním možností je v cyklistické dopravě, 

kdy je potřeba provázat síť cyklistických tras a oddělit je od komunikací silničních. Další potenciál 

existuje v přírodních a kulturních zajímavostech regionu (meandry Odry, rybníkářství, technické 

památky).   

 

2.1.4.5 Bydlení 

Bydlení se vzájemně ovlivňuje se sociodemografickými a hospodářskými podmínkami. Bytová výstavba 

zobrazuje nejen míru atraktivity území, ale i dynamiku vývoje v socioekonomické oblasti.  

Základním sledovaným ukazatelem ve Sčítání lidí, domů a bytů (SLDB) do úrovně obcí jsou trvale 

obydlené domy (TOD) a trvale obydlené byty (TOB). Při srovnání výsledků SLDB 2001 a 2011 můžeme 

ve všech obcích MAS pozorovat poměrně rozdílný vývoj, který má vliv na stav za celé sledované území.  

Zatímco v Bohumíně sledujeme pouze mírný přírůstek individuální výstavby a značný pokles trvale 

obydlených bytů, Dolní Lutyně se vyznačuje přírůstkem 11,3 % TOD a solidním nárůstem TOB o 6,6 %. 
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V Rychvaldu také pozorujeme vysoký 11% nárůst TOD a mírný přírůstek i na straně TOB (3,8 %). Jako 

vysvětlení se nabízí posilující sídelní funkce Dolní Lutyně a Rychvaldu, jakožto zázemí pro bydlení 

v rámci správního obvodu Bohumín a průmyslové ostravské aglomerace. Naopak velký úbytek trvale 

obydlených domů jde vidět v Doubravě, a to zčásti v důsledku důlní činnosti. 

K poklesu trvale obydlených bytů došlo v předchozím desetiletí v Bohumíně, Petřvaldu a Doubravě, 

největší nárůst nastal v Dětmarovicích a Petrovicích u Karviné. Trendem je, že se do menších obcí stěhují 

obyvatelé z větších měst, ve kterých však většinou mají práci a další možnosti.    
 

Tabulka 18: Srovnání počtu trvale obydlených domů a bytů v obcích MAS Bohumínsko 

Obec, MAS 
Trvale obydlené domy Trvale obydlené byty 

2001 2011 Změna (%) 2001 2011 Změna (%) 

Bohumín 2 719 2 832 4,2 9 121 8 724 -4,4 

Dětmarovice 1 023 1 125 10,0 1 213 1 328 9,5 

Dolní Lutyně 1 241 1 381 11,3 1 656 1 766 6,6 

Doubrava 497 321 -35,4 661 450 -31,9 

Petrovice u Karviné 1 097 1 238 12,9 1 469 1 573 7,1 

Petřvald 1 469 1 591 8,3 2 471 2 389 -3,3 

Rychvald 1 544 1 714 11,0 2 540 2 636 3,8 

MAS Bohumínsko 9 590 10 202 6,4 19 131 18 866 -1,4 

Zdroj: ČSÚ, SLDB  2001, SLDB 2011 
 
Obrázek 15: Trvale obydlené byty a trvale obydlené domy v MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování 
 

Počet trvale obydlených bytů se v meziobdobí sčítání snížil o 1,4 %, a to díky výraznému úbytku TOB 

v Bohumíně, Petřvaldu a Dolní Lutyni. Dětmarovice, Petrovice a Rychvald naopak zaznamenaly 

významný nárůst, což je znakem, že se stávají čím dál tím více atraktivnějším místem pro bydlení.  

V poslední době se výrazně zvýšil počet trvale obydlených bytů ve vlastním domě, přibylo také bytů 

v osobním vlastnictví, ačkoliv se nejedná o závratně vysokou změnu stavu. Nejpopulárnějším způsobem 

bydlení přetrvává nájemní forma bydlení, která se sice snížila, ale nájemní byty přesto tvoří přes 40 % 

bytového fondu. Družstevní byty jsou nejrozšířenější formou bydlení v panelových sídlištích, které jsou 

v území lokalizovány v hojném počtu.  

Z tabulky č. 18 výše je patrná „atraktivita“ obcí pro bydlení. Současný trend je takový, že se obyvatelé 

stěhují z větších měst do obcí v jejich sousedství, kde jsou ceny nemovitostí nižší než ve městě. Tím 
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dochází k mírnému úbytku počtu bytů v Bohumíně a Petřvaldu a naopak k přírůstku Dětmarovicích, 

Petrovicích a Dolní Lutyni. Dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat a je tomu potřeba přizpůsobit 

územní plánování a vybavení infrastrukturou.  

Údaje o počtu dokončených bytů v období 2001 – 2014 jsou uvedeny v tabulce.  

 
Tabulka 19: Dokončené byty v období 2001 – 2014  

Obec, MAS 

Dokončené byty celkem                                   

(vč. nástaveb a příst., domů pro seniory, 

apod.) 

Dokončené byty 

v rodinných domech 

Dokončené byty 

v bytových domech 

Bohumín 295 149 29 

Dětmarovice 199 177 0 

Dolní Lutyně 285 222 0 

Doubrava 36 33 0 

Petrovice u 

Karviné 
150 143 0 

Petřvald 287 240 22 

Rychvald 311 254 16 

MAS 

Bohumínsko 
1563 1218 67 

Zdroj: ČSÚ, 2001 - 2014 
 

Další informace týkající se bydlení uvádí následující tabulka. S výjimkou Bohumína převažují ve všech 

ostatních obcích byty v rodinných domech. Z hlediska vytápění převažuje s výjimkou Bohumína 

a Doubravy plyn, v Bohumíně převažuje centrální zásobování teplem, významný podíl má také uhlí.  

 
Tabulka 20: Byty dle druhu domu a dle vytápění v obcích MAS Bohumínsko 

Obec Bohumín Dětmarovice 
Dolní 

Lutyně 
Doubrava 

Petrovice 

u 

Karviné 

Petřvald Rychvald 

Byty celkem 

- druh domu 

rodinné domy 3 046 1 419 1 834 454 1 618 2 071 2 267 

bytové domy 6 856 46 153 73 208 706 766 

Obydlené 

byty - 

energie k 

vytápění 

z kotelny 

mimo dům 
4 308 13 59 3 6 192 208 

uhlí, koks, 

uhelné brikety 
361 246 195 229 192 732 549 

plyn 3 231 906 1 274 51 1 123 853 1 451 

elektřina 249 42 73 88 129 246 125 

dřevo 189 59 96 57 66 247 139 
Zdroj: ČSÚ, 2012 
 

Charakteristická rozptýlená slezská zástavba zajišťuje dostatek pozemků pro bydlení, na druhou stranu je 

náročná na vybudování a údržbu technické a dopravní infrastruktury. 
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Obrázek 16: Slezská zástavba 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
 

2.1.4.6 SWOT analýza Život v obcích 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Velký počet různých kulturních, sportovních a jiných 

zájmových spolků v jednotlivých obcích vytváří 

předpoklady pro společenské vyžití.  

Umístění ploch pro bydlení v místech negativních vlivů 

průmyslové výroby (emise, hluk, prašnost) a místy 

s rizikem záplav. 

Existence sportovních, kulturních a společenských 

zařízení a akcí pro trávení volného času. 

Negativní dopady těžby na bydlení v Doubravě. 

Fungující jednotky dobrovolných hasičů, působící 

Policie ČR a MěP Bohumín na území. 

Nízký pocit bezpečí u obyvatel území. 

Dostatečné množství disponibilních zastavitelných 

ploch pro bydlení. 

Špatná image regionu. 

Pokračující proces zkvalitňování hromadného bydlení 

ve formě regenerace sídlišť. 

Chybějící sociální bydlení ve většině obcí. 

Relativní nízká cena pozemků určených pro bydlení.  

Zapojení škol do dění v obcích, aktivní kluby seniorů 

v obcích. 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Potenciál návštěvníků a turistů ze sousedního Polska. 

Oblast v zázemí města Ostravy je vhodná pro 

příměstskou rekreaci. Propojení cyklostezek a 

cyklotras na Ostravu a Polsko. 

Nedostatek financí na provoz kulturních zařízení 

a podporu kulturních akcí. 

Rekultivace vodních ploch po ukončené těžbě může 

vytvořit podmínky pro příměstskou rekreaci. 

Pokračující stárnutí či chátrání domovního a bytového 

fondu. 

Atraktivita území pro bydlení v zázemí velkých měst. Klesající poptávka po novém bydlení v důsledku 

zhoršení ekonomických podmínek obyvatel. 

Osvěta a vzdělávání v environmentální výchově a 

prevenci proti soci patogenním jevům. 

Zvyšování chudoby v důsledku zvyšující se 

nezaměstnanosti a zadluženosti obyvatel. 

Zájem návštěvníků a turistů o domácí destinace.  
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2.1.5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.1.5.1 Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území 

Pro širší území Ostravské pánve (tj. nejen území MAS Bohumínsko) je charakteristické silné narušení 

krajiny vlivem hustého osídlení, těžkého průmyslu a těžby. Krajina je v okolí dolů podstatně změněna 

haldami a poklesy, které bývají zatopeny vodou. Dopady těžby v poddolovaných územích ovlivňují 

realizaci staveb (dopravní, technická infrastruktura, budovy) a mohou tak omezovat rozvoj obcí nebo 

představovat riziko pro současnou zástavbu.  

V zájmovém území se nacházejí ložiska nerostných surovin, zejména se jedná o černé uhlí a důlní plyn, 

v blízkosti řeky Odry a Olše také ložiska štěrkopísku. Těžba černého uhlí již byla na většině lokalit 

zastavena, těží se pouze důlní plyn a štěrkopísek a černé uhlí v Doubravě. Na Karvinsku se zvažuje těžba 

černého uhlí v nových lokalitách, což může představovat na jednu stranu pracovní příležitost, na druhou 

stranu ohrožení pro stávající nemovitosti a zhoršení kvality životního prostředí (podzemní vody, úpravy 

terénu apod.). Naopak potenciál spočívá v rekultivaci a revitalizaci některých lokalit. Je nutno dodat, že 

budoucí vývoj je velmi nejistý, neboť díky poklesu cen černého uhlí na světových trzích se dostala 

společnost OKD, a.s. do významných problémů.  

Pro potřeby těžby nerostných surovin je zde vymezeno několik dobývacích prostorů. Těžbou štěrku se 

zabývá společnost Štěrkovny spol. s.r.o. Dolní Benešov, těžbou písků CEMEX Sand, s.r.o. a těžbou 

důlního plynu společnost GREEN GAS DPB. Dále se zde nachází řada ložisek nerostných surovin, které 

doposud těženy nebyly.  

V území se nachází poddolovaná území a sesuvy, které mohou představovat omezení pro rozvoj obcí, 

například pro výstavbu. Sesuvných území se zde nachází pouze menší počet,  v podstatě na území všech 

obcí. Největší aktivní sesuv je evidován na katastrálním území Záblatí u Bohumína (27 ha). Větší 

množství sesuvů se nachází v Doubravě. 

Poddolovaná území mají mnohem vyšší význam a také jsou evidována na plošně větším území. Zasahují 

sem z Ostravska v jihozápadní části území obce Bohumín a také v části katastrálního území Rychvald. 

Poddolovaná území zasahují částečně i pod zastavěné plochy. 

 

2.1.5.2 Vodní hospodářství  

V říční síti je nejvýznamnějším tokem Odra. Významným přítokem je řeka Olše, její největší přítok je 

Stonávka, dalším významnějším tokem je Petrůvka. Olše je přibližně v délce 25 km hraničním tokem 

s Polskou republikou. Toky v zájmové oblasti jsou nížinného charakteru s plošně rozsáhlejším 

záplavovým územím, které je výrazněji omezeno ohrazováním.  

Pokud jde o rybníky, v oblasti povodí Odry byly v 15. a 16. století vybudovány poměrně rozsáhlé 

rybniční soustavy, ze kterých se do současnosti zachovala jen menší část. V Petrovicích u Karviné jsou 

u řeky Petrůvky rybníky Urbančíky, v Dolních Marklovicích je rybniční soustava u Radeckého potoka a v 

Prstné je soustava rybníků u Šotkůvky. V souvislosti s důlní činností zde vznikla celá řada usazovacích 

a odkalovacích nádrží a často bezodtokých poklesových kotlin, které jsou zaplavovány spodní vodou. 

Podél Stružky v Rychvaldě a Bohumíně se nachází několik rybníků a vodních nádrží, a to malé Kališovo 

jezero, Velké Kališovo jezero, Vrbická jezera a Záblatský rybník. V Rychvaldu Horní Gořalčok, Malý 

Cihelník, Nový stav, Podkostelní rybník, Skučák, Statkové rybníky, Velký Cihelník, v Dolní Lutyni 

Farský rybník a několik dalších menších. V katastrálním území Doubrava u Orlové se nachází několik 

vodních ploch vzniklých převážně vlivem důlní činnosti. Od roku 1997 dochází k plošnému omezení 

provozu nádrží a k jejich postupné rekultivaci.  

 

Protipovodňová opatření 

Na území obcí MAS Bohumínsko zasahují záplavová území (aktivní zóny, případně stoleté vody) hned 

několika vodních toků – Michálkovický potok, Odra, Olše, Orlovská stružka, Bohumínská stružka, 

Lutyňka, Petrůvka, Petřvaldská Stružka. Nejvíce zasahuje záplavové území do zastavěného území 

v případě Bohumínské stružky, Odry a Olše v Bohumíně. Povodně v roce 1997 byly větší než  stoleté a 

zaplavena byla celá řada lokalit.  
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K opakovaným záplavám dochází zejména podél Petrůvky v Petrovicích, ve Věřňovicích a v mnoha 

dalších menších lokalitách. Specifickým problémem území je vytváření gravitačně neodvodnitelných 

poklesových kotlin, které jsou důsledkem důlní činnosti a na území Bohumína v nivě řeky Odry a Olše 

bezodtokové lokality. U Olše a Petrůvky je situace při řešení odtokových poměrů poněkud ztížena 

skutečností, že značná část délky koryta Olše i Petrůvky vytváří státní hranici mezi ČR a Polskem. Na 

Petrůvce jsou nemovitosti zaplavovány již průtokem mezi Q5 až Q10. Navrženo je vybudovat retenční 

nádrže především v povodí Lutyňky, kde jsou navrženy dvě retenční nádrže. V Petrovicích u Karviné se 

počítá s rekonstrukcí hrází podél řeky Olše, na Petrůvce s výstavbou hrází.  

Doubrava je ohrožena záplavami z toků Karvinský potok, Petřvald z Petřvaldské Stružky. Do řešeného 

území zasahuje také záplavové území a aktivní zóna řeky Olše, která záplavami ohrožuje východní část 

území Doubravy. V povodí řeky Olše je na východním okraji katastrálního území Doubrava vybudována 

protipovodňová hráz po obou stranách řeky. 

Povodňová problematika je řešena v Plánu oblasti povodí Odry.  

V Bohumíně byla v roce 2014 dokončena ochrana Vrbice vybudováním hrází po levém břehu 

Bohumínské Stružky a podél Vrbického jezera. Byla rovněž zahájena projekční příprava ochrany Pudlova 

včetně strategické rozvodny 110 kV. V Bohumíně rovněž probíhá řada drobných opatření na místních 

tocích. 

Ve všech obcích MAS Bohumínska by mělo i nadále docházet ke zvyšování ochrany života, zdraví osob, 

majetku a hospodářských aktivit v souvislosti s novými riziky a změnou klimatu. Na území MAS 

Bohumínska jde především o povodně a mimořádné události antropogenního původu. Rizika jsou nová 

především svou intenzitou, frekvencí opakování a rozsahem dopadů.  

V tabulce jsou uvedené informace o počtu zásahů JPO za jednotlivé obce na území MAS Bohumínska 

v průběhu let 2010 až 2014. Na území města Bohumín funguje 5 JPO, v Dolní Lutyni a v Petrovicích 

u Karviné 2 JPO a v ostatních obcích vždy po 1 JPO. Nejvyšší počet zásahů byl zaznamenán v roce 2010, 

v následujících letech počet zásahů klesl.   

 
Tabulka 21: Počet zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska v letech 2010 - 2014 

Obec 
Počet zásahů celkem Součet celkem 

za obce rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Bohumín 370 178 184 90 70 892 

Dětmarovice 38 17 24 5 7 91 

Dolní Lutyně 98 22 19 9 7 155 

Doubrava 27 13 2 18 16 76 

Petrovice u Karviné 106 38 38 50 44 276 

Petřvald 38 29 22 19 18 126 

Rychvald 92 62 58 43 27 282 

Součet celkem za 

roky 
769 359 347 234 189 1 898 

Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 
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Obrázek 17: Počet zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska (celkem období 2010-2014) 

 
Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná, vlastní zpracování 

 

Problémem v území jsou také mimořádné události antropogenního původu, jako úniky nebezpečných 

látek do životního prostředí (viz tabulka níže). Tyto události ohrožují zejména povrchové a podzemní 

vody, půdu a obyvatelstvo.  

Město Bohumín má na svém území zónu havarijního plánování BOCHEMIE a.s. Nebezpečnou látkou, 

která může způsobit závažnou havárii s dosahem mimo území objektu, je chlor.  

 
Tabulka 22: Počet zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska v oblasti úniku nebezpečných látek v letech 2010 - 

2014 

Obec 
Únik nebezpečných látek Součet celkem za 

obce rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Bohumín 1 1 1 - 1 4 

Petrovice u Karviné - 1 - 1 - 2 

Petřvald - - - 1 - 1 

Rychvald - - - 2 2 4 

Součet celkem za roky 1 2 1 4 3 11 

Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 

 

2.1.5.3 Kvalita ovzduší 

Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných z celé řady 

zdrojů – dopravy, průmyslových a technologických zdrojů a lokálních topenišť (domácnosti). V území 

Bohumínska je nejvyšší koncentrace lokálních topenišť v rámci ČR. Velké zdroje znečištění ovzduší se 

nacházejí především v Ostravě, Bohumíně, Karviné a Třinci. Lokální topeniště se podílejí na znečištění 

ovzduší zejména v zimních měsících při inverzním počasí a jsou významným producentem znečišťujících 

látek. 

Území MAS Bohumín patří mezi nejvíce znečištěné v republice a na celém území jsou překračovány 

imisní limity – především pro polétavý prach a polycyklické aromatické uhlovodíky. Zdrojem znečištění 

jsou jak velké zdroje z Ostravska, tak i místní průmyslové podniky, domácnosti při spalování nevhodných 

druhů paliv a také doprava. O kvalitě ovzduší jsou k dispozici přesné informace, neboť v území jsou 

v provozu dvě stanice automatického imisního monitoringu. 
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K vytápění domácností je používán především zemní plyn, uhlí, částečně také dřevo a další paliva. Řada 

budov byla v předchozích letech zateplena, čímž se snížila i spotřeba paliv, což má vliv na kvalitu 

ovzduší.  

 
Obrázek 18: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 2012 

 
Zdroj: http://www.ecmost.cz/ovzdusi/zpravy/ovzdusi_lom_2012.pdf 
 

2.1.5.4 Odpadové hospodářství 

V zájmovém území se nachází řada zařízení pro nakládání s odpadem. Likvidaci komunálních odpadů 

v řešeném území provádí odborné firmy, obvykle zajišťují pro obec komplexní nakládání s odpady. 

Skládky odpadů se nacházejí mimo řešené území, nejbližší v Horní Suché. V sousední Karviné existoval 

záměr Krajského integrovaného centra komunálních odpadů, včetně energetické jednotky. V současné 

podobě již není projekt realizovatelný, ale není vyloučeno, že pokud bude záměr krajské spalovny 

přepracován, v budoucnu by se mohl realizovat.  

Určité problémy způsobuje stále rostoucí objem biologicky rozložitelných komunálních i jiných odpadů, 

což bude nutné také vyřešit. Výstavbu sběrného dvora plánují také v Doubravě a Petrovicích u Karviné.  

V území je evidována řada starých ekologických zátěží. Ty představují především riziko pro životní 

prostředí a současně znemožňují efektivnější využití území. Také snižují kvalitu bydlení a atraktivitu 

území pro rekreaci. Je v zájmu obcí zajistit jejich asanaci a nové využití.  

Studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích MAS 

Bohumínsko byla zpracována v červnu 2013 společností EKO-KOM, a.s. funkční odkaz na tuto přílohu je 

uveden také v příloze, kap. 5.6. 

 

2.1.5.5 Hlukové zatížení 

Většina zdrojů hluku je vázána na silniční dopravu. Míra ovlivnění území hlukem je závislá především na 

intenzitě dopravy a podílu těžké nákladní dopravy. V centru Bohumína a na významných komunikacích 

(I/67 a II/471) lze usuzovat na vyšší pravděpodobnost působení emisí a hluku z dopravy na obyvatelstvo. 

Nejzatíženější úseky silnic procházející Bohumínem dosahují podle sčítání dopravy z roku 2010 

(www.rsd.cz) celoroční průměrnou intenzitu do 10 000 vozidel za 24h (nejzatíženější 12 700 za 

24 hodin). Problémem je také silnice I/67, která prochází Bohumínem, Dolní Lutyní a Dětmarovicemi 

a způsobuje významné hlukové znečištění (intenzita zatížení 7 tis. vozidel). Centrem Rychvaldu prochází 

silnice II/470 s průměrnou roční intenzitou 6 tis. vozidel, středem obce Petrovice pak na hraniční přechod 

http://mas-bohuminsko.cz/foto/web/14/soubory/sclld-bohuminska-20142020-4-11.pdf
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silnice III/4753 s intenzitou 4,3 tis. vozidel/den. Městem Petřvald pak prochází silnice I. tř. I/59 

s průměrnou roční intenzitou dopravy okolo 13 tis. vozidel/den. 

Přibývá hlukem zasažených lokalit, počet stížností na dopravní hluk narůstá, přičemž řešení je velmi 

zdlouhavé a nákladné. Odhlučňování silnic představuje kilometry drahých protihlukových stěn. Leckde v 

zastavěných městských oblastech nelze protihlukové stěny ani umístit, a pak je jediným řešením alespoň 

ochrana vnitřního chráněného prostoru pro pobyt lidí - výměna oken bytů za zvukotěsná.  

Intenzita dopravy, která vede zejména centry obcí, má přímou úměrnost na bezpečnost chodců a cyklistů, 

kteří komunikace vyšších tříd v regionu také intenzivně využívají. Problematikou bezpečnosti v dopravě 

se zabývá kapitola dopravní a technická infrastruktura. 

 
Obrázek 19: Mapa intenzity dopravy

 
Zdroj:ŘSD:Celostátní sčítání dopravy, dostupné na: http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx 

 

2.1.5.6 Krajina a ochrana přírody 

Krajinný ráz je na některých místech narušen industriálními plochami a plochami po těžbě nerostných 

surovin. Charakter krajiny MAS Bohumínsko ovlivňuje husté osídlení, velká část antropogenních ploch, 

štěrkovny, cestní síť a vedení technické infrastruktury. Najdou se ale místa, která jsou v rámci České 

republiky svým přírodním charakterem unikátní.  Jedná se zejména o: 

 Přírodní památka Hraniční meandry Odry - úsek meandrujícího toku Odry na česko-polské 

hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín, lužní porosty. Rozloha 125,9 ha. Bohumín. 

 Přírodní rezervace Skučák - rybník se vzácnou květenou (plavín leknínovitý) a bohatou 

avifaunou. Rozloha 30,1 ha, v obci Rychvald. 

 Přírodní památka Věřňovice - důvodem ochrany je říční terasa Olše s téměř přirozeným lesním 

porostem a výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, Věřňovice. Rozloha je 4,6 ha.  

 Evropsky významná lokalita (EVL) Niva Olše - Věřnovice - lokalita páchníka hnědého, kuňky 

žlutobřiché. Celková rozloha 554,0 ha.  

 EVL Hraniční meandry Odry - smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, lokalita páchníka hnědého, 

kuňky žlutobřiché, lesáka rumělkového, hořavky duhové. Rozloha 115,6 ha. Bohumín. 

 EVL Heřmanický rybník - lokalita čolka velkého. Rozloha celkem 478,9 ha, Bohumín a Rychvald. 

http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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 Ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolší – předmětem ochrany je populace Bukáčka malého, 

ledňáčka říčního a slavíka modráčka a jejich biotopy. Celková rozloha území je 3100 ha. Na řece 

Odře i Olši jsou zde zachovány rozsáhlé úseky přirozeně meandrujícího toku, místy s rozsáhlými 

štěrkovými a písčitými náplavy, lemované převážně měkkým luhem nížinných řek. Větší rybníky v 

oblasti Heřmanic a Záblatí jsou obklopeny rozsáhlými porosty rákosin.  

 
Obrázek 20: Hraniční meandry Odry 

 
Foto: Jiří Spáčil 

 
 

Obrázek 21: Chráněná území v obcích MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/cr/cr_30_vyhodnoceni.pdf 
 

V současné době se vedou řízení o vyhlášení přírodních památek Dolní Marklovice v Petrovicích 

u Karviné a Niva Olše – Věřňovice v Dětmarovicích. 
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Pro zajištění ochrany a zlepšení krajinného rázu je možno přispět ochranou přírodě blízkých částí území, 

ochranou vegetace podél komunikací, vodních toků a vodních ploch, omezit možnosti umísťování 

výškových staveb na horizonty a zachování historických částí obcí a jejich charakteru. 

2.1.5.7 Zemědělská půda a lesy 

Bohumínsko je součástí Ostravské pánve tvořené nivami řek Odry a Olše. Stupeň zornění je poměrně 

vysoký. Orná půda zaujímá cca 3/4 zemědělské půdy. Tento podíl je mírně vyšší než republikový průměr. 

Pěstují se zde nejvíce obiloviny, krmné plodiny, luskoviny a řepka olejná. Je zde také velké množství 

zahrad. Trvalé travní porosty zaujímají menší plochu. Výměry zemědělské půdy jsou zobrazeny 

v následující tabulce.  

 
Tabulka 23: Výměra zemědělské půdy (ha) v obcích MAS Bohumínsko 

Název obce 
Celková 

plocha obce 

Orná 

půda 
Zahrady 

Ovocné 

sady 
TTP 

Zemědělská 

půda 

Podíl ZP k celk. 

ploše obce (%) 

Bohumín 3 103 1 165 224 1 165 1 555 50 

Dětmarovice 1 376 652 114 4 79 848 62 

Dolní Lutyně 2 488 1 552 98 24 112 1 786 72 

Doubrava 778 216 86 8 84 394 51 

Petrovice u Karviné 2 047 929 103 - 248 1 280 63 

Petřvald 1 263 354 168 3 34 559 44 

Rychvald 1 702 752 211 1 97 1 061 62 

MAS Bohumínsko 12 757 5 620 1 004 41 819 7 483 59 

Zdroj: ČSÚ, 2014 
 
Obrázek 22: Rozdělení zemědělské půdy v MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní zpracování 

 
Zájem o zemědělské hospodaření a půdu v nedávné minulosti klesal, což souviselo i s nižší údržbou 

některých okrajových zemědělských pozemků. V posledních letech se zdá, že se tento trend obrací 

a zájem o zemědělskou půdu se zvyšuje.  

Lesnatost území je velmi nízká (11 %), zejména ve srovnání s lesnatostí Moravskoslezského kraje      

(35,7 %) a lesnatostí ČR (33,7 %). Nejvyšší lesnatost je v Petřvaldu (25,6 %), nejmenší v Bohumíně (3,4 

%). Celkově se jedná spíše o menší lesíky nacházející se spíše při okrajích obcí. Držba lesů je na území 

MAS Bohumísko charakteristická velkou rozdrobeností vlastnické struktury. V malé míře jsou 

vlastníkem Lesy ČR (větší lesní celky) a některé obce (Dolní Lutyně, Doubrava). Na základě 
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dotazníkových šetření mezi vlastníky lesů a odbornými lesními hospodáři nebyly definovány potřeby 

investic do lesních porostů, včetně budování lesních cest.   

Podíl jednotlivých pozemků na výměře obcí je uveden v další tabulce. Zřejmý je především nízký podíl 

lesních pozemků s výjimkou Petřvaldu, nadprůměrně významný podíl vodních ploch a převaha 

zemědělské půdy, především orné. 

 
Tabulka 24: Výměra pozemků v jednotlivých obcích 

Obec 

Celková 

výměra 

pozemku 

(ha) 

Orná 

půda 

(ha) 

Zahrady 

(ha) 

Ovocné 

sady 

(ha) 

Trvalé 

trávní 

porosty 

(ha) 

Zemědělská 

půda (ha) 

Lesní 

půda 

(ha) 

Vodní 

plochy 

(ha) 

Zastavěné 

plochy 

(ha) 

Ostatní 

plochy 

(ha) 

Bohumín 3 103 1 165 224 1 165 1 555 107 369 253 819 

Dětmarovice 1 376 652 114 4 79 848 106 70 68 284 

Dolní 

Lutyně 
2 488 1 552 98 24 112 1 786 304 66 72 261 

Doubrava 778 216 86 8 84 394 86 97 25 175 

Petrovice u 

Karviné 
2 047 929 103 - 248 1 280 334 90 66 278 

Petřvald 1 263 354 168 3 34 559 324 13 82 286 

Rychvald 1 702 752 211 1 97 1 061 134 203 92 213 

MAS 

Bohumínsko 
12 757 5 620 1 004 41 819 7 483 1 395 908 658 2 316 

Zdroj: ČSÚ, 2014 
 

Ze srovnání let 2008 a 2013 vyplývá pokles orné půdy o 73 ha, zemědělské půdy o 70 ha, naopak nárůst 

vodních ploch o 62 ha. 

Koeficient ekologické stability krajiny na území MAS Bohumínska se pohybuje na úrovni 0,3295 (rok 

2014), což je velmi nízká hodnota. Koeficient ekologické stability vyjadřuje podíl ekologicky 

významnějších ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky atd.) k plochám s nízkou 

ekologickou stabilitou (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice atp.). Dle koeficientu ekologické 

stability rozdělujeme území na: 

 KES do 0,39: území nestabilní 

 KES 0,40 – 0,89: území málo stabilní 

 KES 0,90 – 2,99: území mírně stabilní 

 KES 3,00 – 6,19: území stabilní 

 KES 6,20 a výše: území relativně přírodní 

 

Celkově je koeficient ekologické stability na území MAS Bohumínsko 0,33, což je významně pod 

průměrem celé ČR (1,1) a průměrem Moravskoslezského kraje (1,3). Je to dáno především nižší 

výměrou lesa, vyšším podílem orné zemědělské půdy a zejména vyšší mírou urbanizace a antropogenními 

plochami.   

Dle obecné charakteristiky se jedná o území s intenzívně využívanou krajinou, zejména zemědělskou 

velkovýrobou s oslabením autoregulačních pochodů v ekosystémech, které způsobují značnou labilitu a 

vyžadují vysoké vklady dodatkové energie. Z hlediska ekologické stability se jedná o krajinu nestabilní. 

Níže uvedená tabulka mapuje rozdělení zemědělské půdy v okrese Karviná ve srovnání s ČR. Na území 

okresu Karviná, resp. obcí MAS Bohumínsko se nevyskytují kukuřičné oblasti, oblast řepařská je 

zastoupena pouze podtypem Ř3 a stejně jako v celé ČR dominuje oblast bramborářská. Z toho vyplývá, 

že zájmové území obcí MAS není příliš vhodné pro pěstování široké škály zemědělských plodin. 
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Tabulka 25: Rozdělení zemědělské půdy do výrobních oblastí – okres Karviná 

Výrobní oblast a podtyp 
okres Karviná ČR 

                 (ha)   %                  (ha)   % 

K1 0 0 113 888 2,7 

K2 0 0 70 817 1,68 

K3 0 0 19 237 0,46 

kukuřičná celkem 0 0 203 942 5 

Ř1 0 0 615 006 14,59 

Ř2 0 0 458 426 10,87 

Ř3 1 002 5,61 370 287 8,78 

řepařská celkem 1002 5,61 1 443 719 34 

B1 3 742 20,95 1 048 356 24,87 

B2 9 018 50,49 495 526 11,75 

B3 4 099 22,95 672 796 15,96 

bramborářská celkem 16 859 94,39 2 216 678 53 

H1 0 0 156 030 3,7 

H2 0 0 193 257 4,58 

horská celkem 0 0 349 287 8 

nezařaz. 0 0 1997 0,05 

výměra celkem 17 861 100 4 215 623 100 

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Půda, MZe, 2015, vlastní zpracování 

 

Tabulka 26: Plocha lesa a lesnatost dle jednotlivých obcí v MAS Bohumínsko 

 Obec Celková výměra (ha) Lesní půda (ha) Lesnatost (%) 

Bohumín 3103 107 3,4 

Dětmarovice 1376 106 7,7 

Dolní Lutyně 2488 304 12,2 

Doubrava 778 86 11,1 

Petrovice u Karviné 2047 334 16,3 

Petřvald 1263 324 25,6 

Rychvald 1702 134 7,9 

Zdroj: ČSÚ, 2014 

 

Obrázek 23: Lesnatost (podíl lesních pozemků na celkové rozloze) v obcích MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní zpracování 
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2.1.5.8 SWOT analýza Životní prostředí 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Výskyt ložisek nerostných surovin – štěrkopísky 

(podél Odry), zemní plyn (Rychvald), černé uhlí 

(Karvinsko...). 

Nízká ekologická stabilita území. 

Velké množství vodních ploch stojatých 

i tekoucích.  

Zátěž území těžbou a úpravou černého uhlí - důlní 

vlivy, odvaly, odkaliště, haldy, poddolovaná území. 

Dostatečná kapacita a lokalizace městské skládky 

tuhých komunálních odpadů vč. kompostárny 

v Bohumíně. 

Riziko povodní a úniku nebezpečných látek do 

životního prostředí v některých lokalitách.  

Funkční systém separovaného sběru pro základní 

druhy odpadů. 

Vypouštění splaškových vod z domácností do 

povrchových vod způsobuje zhoršenou kvalitu 

povrchových tekoucích vod.  

Vysoký podíl chráněných území a lokalit soustavy 

Natura 2000 a velmi zajímavé území z hlediska 

biodiverzity.  

V celém území je zhoršená kvalita ovzduší pro 

polétavý prach a benzo(a)pyren, zdrojem znečištění 

jsou doprava, lokální topeniště a velké zdroje z okolí. 

Vysoký podíl kvalitních úrodných půd v I. a II. 

třídě ochrany téměř a vysoký podíl orné půdy 

v celém území. 

Zvýšená hluková z dopravy v okolí významných 

komunikací a železnice. 

 Výskyt sesuvných území, která představují riziko pro 

stávající zástavbu i budoucí rozvoj obcí. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Rozšíření těžby štěrkopísku na Kališově jezeře 

v Bohumíně a rozšíření těžby písku v lokalitě 

Nerad a štěrkopísku v lokalitě Velké Lány v Dolní 

Lutyni. 

Zvýšení aktivity sesuvů způsobená zintenzivněním 

dopravy, nevhodnou lokalizací zástavby nebo za 

přívalových dešťů a povodní). 

Kvalitní revitalizace ploch po ukončení těžby, 

podpora biodiverzity a rekreace.  

Rozšíření invazivních rostlin (křídlatka) s negativními 

důsledky na biodiverzitu a zdraví obyvatel. 

Dokončení protipovodňových opatření na tocích 

i v krajině.  

Návrat k používání nešetrných technologií při 

vytápění domácností. 

Realizace obchvatu Bohumín-Dětmarovice-

Karviná s cílem snížit hlukovou a emisní zátěž 

obyvatel kolem silnice I/67. 

Nárůst dopravní zátěže jako potenciální zdroj 

znečištění ovzduší a hluku. 

Podpora modernizace kotlů a zateplení objektů.  Necitlivý a ekonomicky nevýhodný technický způsob 

rekultivací ploch po těžbě bez ohledu na zájmy 

ochrany přírody. 

Rostoucí zájem společnosti o ochranu životního 

prostředí a krajiny. 
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2.1.6 HOSPODÁŘSTVÍ, PODNIKÁNÍ A TRH PRÁCE 

Dle údajů z Ministerstva práce a sociálních věcí je v okolí Karviné a Orlové nejvíce zaměstnanců 

zaměstnáno v oblasti těžby nerostných surovin, na Bohumínsku ve zpracovatelském průmyslu. Významné 

množství lidí je zaměstnáno v oblasti školství a sociálních služeb, stavebnictví, dopravě a výrobě 

elektřiny. Jedná se o údaje platné v rámci okresu Karviná, v detailu jednotlivých obcí tyto údaje dostupné 

nejsou.  

Podíly ekonomicky aktivních obyvatel v okresu Karviná na odvětvích ekonomické činnosti v roce 2011 je 

znázorněn v následujícím grafu.   
 

Obrázek 24:   Podíl ekonomicky aktivních obyvatel okresu Karviná na odvětvích ekonomické činnosti v roce 

2011 

 

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ 

 

2.1.6.1 Podnikatelská aktivita  

Z hlediska odvětví ekonomické činnosti se nejmenší počet subjektů vyskytuje pochopitelně v odvětví 

zemědělství. Od roku 2009 se zvyšuje počet fyzických osob, a to hlavně podnikajících dle živnostenského 

zákona nezapsaných v obchodním rejstříku. Nyní připadá v území průměrně 80 subjektů se zjištěnou 

ekonomickou aktivitou na 1 000 obyvatel, což je ale stále nízká míra podnikatelské aktivity. Jedná se o 

jednu z nejnižších v Moravskoslezském kraji a v České republice. Tato situace je poznamenána 

konkurencí velkých podnikatelských subjektů, která oslabuje podnikání drobným podnikatelům, 

živnostníkům. 

Z hlediska podnikatelských subjektů dle jednotlivých odvětví, je v obcích MAS je největší zastoupení 

podnikatelů v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, následuje průmysl a stavebnictví a dále ostatní 

činnosti. Z pohledu právní formy převládají živnostníci, ale zastoupeny jsou v území všechny právní 

formy podniků. Nejvíce podnikatelů je v Bohumíně. Jejich rozdělení podle převažující činnosti ukazuje 

následující obrázek.  

Oblast sociálního podnikání není zatím na území Bohumínska rozvinuto, na území MAS se nenachází 

sociální podnik. Nejbližší sociální podniky se nalézají v okolních statutárních městech Karviné a 

Havířově.  
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Obrázek 25: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Detailní počty podnikatelských subjektů dle jednotlivých odvětví jsou uvedeny v příloze – kap. 5.6., 

tabulka 91.   

 

2.1.6.2 Sektor zemědělství a lesnictví 

V zemědělství, lesnictví a rybolovu pracovalo na území okresu Karviná pouze 0,5 % 

ekonomicky aktivního obyvatelstva, což bylo o 2,7 % méně než průměr za ČR. Tento podíl 

pracujících má navíc klesající tendenci. Zemědělství se omezuje pouze na několik málo subjektů, 

často nástupnických firem po původních JZD, které hospodaří na drtivé většině zemědělské 

půdy, a samostatně hospodařící rolníky (SHR), jež hospodaří zpravidla na menších rozlohách 

zemědělské půdy.    
 
Tabulka 27:   Počet zaměstnanců nejvýznamnějších firem v sektoru zemědělství v letech 2003 a 2013 

Název PPO 
Počet zaměstnanců 

2003 2013 

ZE – FA, s.r.o. 15 8 

Rybářství Rychvald, s.r.o. 15 6 

Farma NERAD, spol. s r.o. 23 1 

Agro – Dominik, s.r.o. 4 5 

B+K FARMA Rychvald, 

s.r.o. 
/ 10 

Gesonet Agro, s.r.o. / 1 

Celkem 82 56 
Zdroj: vlastní šetření 
Pozn.: * - údaj nebyl zjištěn, / - podnik v daném roce neexistoval 

 

Výrobní zaměření zemědělské činnosti 

Výrobní zaměření zemědělské činnosti je vzhledem k zmíněnému procentu zornění jednoznačné. 

Rybářství Rychvald, s.r.o., Krůtí odbytová, s.r.o. a Farma NERAD jsou subjekty se zaměřením na 

živočišnou výrobu. Hlavním výrobním zaměřením Rybářství Rychvald, s.r.o. je chov kapra s přibližným 
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podílem 70 % na celkové produkci. Dalšími chovanými rybami jsou amur, tolstolobik, štika, candát a 

sumec. Podnik Krůtí odbytová, s.r.o. se specializuje pouze na chov krůt, jejichž stav v roce 2013 

dosahoval 180 000 kusů. Samostatní zemědělci se zabývají především chovem skotu. Za poslední 

desetiletí došlo ke značnému nárůstu chovu. Tato situace je v porovnání s trendem ČR netypická, 

vzhledem k tomu, že se ve stejném období v ČR snížil stav skotu přibližně o 10 %. Příčinou může být 

blízkost Polska, kam někteří zemědělci dodávají hovězí maso z důvodu výhodnějších výkupních cen.  

Zbývající firmy se zaměřují na výrobu rostlinnou. Zásadní složkou rostlinné výroby je pěstování obilnin. 

Největší plocha připadá na Farmu NERAD, spol. s r.o. a na podnik ZE – FA, s.r.o.  Z obilovin je nejvíce 

preferována pšenice (33 %) a kukuřice (25 %). 

 

Dodavatelská působnost zemědělských podniků 

Kromě drobného prodeje místním malým subjektům či jednotlivým osobám dodávají farmy své produkty 

jen za hranice okresu. Celkem bylo v území uvedeno 8 českých odběratelských podniků. Odběr obilovin 

zajišťují podniky LUKROM, spol s r.o. se sídlem ve Zlíně, ALLIUM AGRO, s.r.o. se sídlem v Novém 

Jičíně a Hospodářské družstvo Hlučín, dále podniky CHEMAGRA, s.r.o. se sídlem v Lázních Bohdaneč, 

NAVOS, a.s. se závodem v Opavě nebo ZEMPRON, s.r.o. se sídlem v Mikulovicích. SETUZA, a.s. a 

LUKROM, spol. s r.o. je odběratelským podnikem i pro řepku. Sója je dodávána do Zemědělské 

agentury, s.r.o. a firmy Pragosoja, spol. s r.o. se sídlem v Praze. Moravskoslezské cukrovary, a.s. jsou 

odběratelem cukrové řepy. Produkty rostlinné výroby (zejména pšenice) jsou příležitostně dodávány také 

do polských firem. 

Důležitým subjektem v živočišné výrobě (produkce hovězího i vepřového masa) jsou pro všechny PFO 

Těšínské jatky, s.r.o. Využívány jsou i Jatky Melč u Opavy a pro vepřové maso i Jatka – Kurka, s.r.o., 

rovněž se sídlem u Opavy. Důležitá část hospodářských zvířat putuje i do Polska. Jde o skot a drůbež. 

Dalšími odběratelskými státy jsou Německo, Itálie a Slovensko.   

 

Záměry zemědělských farem 

Většina farem do budoucna plánuje minimálně udržet současný stav, spíše však zajistit mírný rozvoj 

podniku. Farma NERAD, spol. s r.o. by v příštích letech chtěla vybudovat odchovnu jalovic. Dále však 

počítá pouze s pronajímáním svých pozemků. Budoucí vývoj podniku Agro – Dominik, s.r.o. souvisí 

s jeho nevyužitým kravínem. Pravděpodobně se bude jednat o zavedení živočišné výroby. Přesný záměr 

sice není ještě jasný, ale vzhledem k nízkým výkupním cenám se neočekává využití na produkci mléka. 

Plánem Krůtí odbytové, s.r.o. je rozšířit své zpracovatelské kapacity. Subjekt GESONET AGRO, s.r.o. 

má záměr rozvinout kromě rostlinné i živočišnou výrobu. Rybářství Rychvald, s.r.o. očekává příchod 

nového majitele, od čehož se také bude odvíjet budoucí vývoj. ZE – FA, s.r.o. plánuje udržet současný 

stav, v případě dostatku finančních prostředků by zde však mohlo dojít k investování do nových 

technologií a inovace.  

Možnost rozvoje zemědělství na Karvinsku je ve specializaci jednotlivých subjektů na jeden určitý obor. 

Podle něj mohou podniky obstát v konkurenčním boji s levnějšími produkty ze zahraničí a udržet se i při 

nízkých výkupních cenách jedině tím, že budou zdokonalovat své postupy a investovat do moderních 

technologií. 

V rámci několika jednání pracovní skupiny se zemědělci, na počátku roku 2016, byly ze strany 

zemědělských podnikatelů definovány potenciály, zejména ve spolupráci na společném využití 

mechanizovaných prostředků (traktor, postřikovač + secí kombinace apod.) a obecně byla zjištěna potřeba 

modernizace strojního vybavení zemědělských farem. Cílem pořízení nových technologií je také zajištění 

šetrnějšího hospodaření v krajině, např. pořízením a využíváním přesného dávkování průmyslových 

hnojiv, dodržování nehnojených ochranných pásem, ochrana povrchových vod, ošetřování a udržování 

porostů na pozemcích a mechanická – nechemická likvidace plevelů. 
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Lesnictví 

Lesnatost území je velmi nízká (11 %), zejména ve srovnání s lesnatostí Moravskoslezského kraje (35,7 

%) a lesnatostí ČR (33,7 %). Nejvyšší lesnatost je v Petřvaldu (25,6 %), nejmenší v Bohumíně (3,4 %). 

Celkově se jedná spíše o menší lesní porosty nacházející se spíše při okrajích obcí. Držba lesů je na území 

MAS Bohumísko charakteristická velkou rozdrobeností vlastnické struktury. V malé míře jsou 

vlastníkem Lesy ČR (větší lesní celky) a některé obce (Dolní Lutyně, Doubrava). I z tohoto důvodu 

působí na území MAS Bohumínsko velmi malý počet podnikatelů v tomto lesnictví. Na základě 

dotazníkových šetření mezi těmito podnikateli nebyly definovány potřeby investic do lesnických 

technologií.  

 

2.1.6.3 Sektor výroby a služeb 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel v okresu Karviná byl v roce 2011 na sektoru výroby 37,5 ℅ a 

v sektoru služeb 62 ℅ ekonomicky aktivních obyvatel.  

Nejvíce zaměstnavatelů se nachází na území největšího sídla území v Bohumíně. Zde působí několik 

významných podniků, které zaměstnávají převážnou většinu ekonomicky aktivních obyvatel nejen 

z tohoto města, ale také z blízkého okolí. K největším zaměstnavatelům patří Bekaert, s.r.o., Bochemie, 

s.r.o., Bonatrans, a.s., České dráhy - železniční stanice a lokomotivní depo, Rockwool, a.s. a Železárny a 

drátovny Bohumín, a.s. V dalších obcích MAS Bohumínsko jsou to např. je to pak např. AWT 

TRADING s.r.o. v Petřvaldě nebo Elektrárna Dětmarovice ČEZ, a.s. Významným zaměstnavatelem 

v regionu je také OKD, a.s. 

Z diskuse se zástupci velkých průmyslových podniků vyplývá, že začíná být problém náhrady dělnických 

profesí v technických oborech. Po zrušení učňovského školství nefunguje dobře spolupráce se středními 

školami, základní školy v omezené míře podporují manuální zručnost dětí. 

Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů uvedených v rámci dotazníkového šetření je uveden 

v následující tabulce. 
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Tabulka 28: Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů na území MAS Bohumínsko 

Obec Zaměstnavatel Typ podnikání 
Odhad počtu 

zaměstnanců 

Bohumín 

 Bonatrans Group a.s. 

 ŽDB Drátovna a.s. 

 Bekaert Bohumín s.r.o. 

 Rockwool a.s. 

 Bochemie Group a.s. 

 Město (holding) 

výroba železničního dvojkolí 

výroba drátů a výrobků z drátů 

pozinkované dráty 

tepelné izolace 

chemikálie, čistící prostředky 

BMS, K3, BMN, CSS, školy, Bospor 

 

1300 

1066 

 

148 

440 

1000 

 

Dětmarovice 

 Elektrárna Dětmarovice 

ČEZ, a.s. 

 TRESTLES, a.s. 

 BAUMIT, spol. s.r.o. 

 CEMEX Czech Republic, 

s.r.o. 

 Coal Mill a.s. 

výroba elektřiny 

 

regály, stojany, vozíky 

výroba stavebních hmot 

betonárna, štěrkovna 

 

mletí uhlí 

400 

 

350 

50 

50 

 

40 

Dolní 

Lutyně 

 NETIS a.s. 

 CEMEX Sand, k.s. 

 živnostníci a malé firmy 

zemědělství 

štěrky, písky 

 

30 

10 

Doubrava 

 TIZ s.r.o. 

 TorStav s.r.o. 

 Karkon CZ s.r.o. 

kovovýroba 

stavebnictví 

hostinské služby, administrativa 

30 

15 

8 

Petrovice u 

Karviné 

 Střední odborné učiliště 

DAKOL, s.r.o. 

 Bekaert Petrovice s.r.o. 

 Obec 

učiliště a SŠ 

 

dráty 

ZŠ, MŠ, obecní úřad ... 

 

Petřvald 

 AWT TRADING s.r.o. 

 VAMOZ - servis, a.s. 

 The Candy Plus Sweet 

Factory, s.r.o. 

nákladní doprava, rekultivace 

strojírenství, stavitelství 

bonbonárna 

500 

200 

100 

Rychvald 

 Varroc Lighting Systems, 

s.r.o. 

 ALUMONT plast s.r.o. 

 Obec 

osvětlení pro automobilový průmysl 

 

okna 

ZŠ, MŠ, obecní úřad ... 

100 

 

120 

Zdroj: Vlastní šetření 
Pozn.: Údaje o počtu zaměstnanců vychází z informací sdělených starosty obcí (většinou odhady) a z webových stránek 

jednotlivých firem. Tyto informace se podařilo zjistit jen k některým společnostem.  

 

2.1.6.4 Trh práce 

U tématu zaměstnání, nezaměstnanost, podnikání, volná pracovní místa apod. je vždy vhodnější vzít větší 

územní celek. Uvádíme zde tedy aktuální informace o území okresu Karviná, kam všechny zájmové obce 

MAS Bohumínsko spadají.  

Ke dni 31. 12. 2014 bylo na kontaktních pracovištích v okrese Karviná evidováno 21 701 uchazečů 

o zaměstnání. Při srovnání stavu uchazečů o zaměstnání se stejným obdobím roku 2013 vyplývá, že stav 

uchazečů meziročně klesl o 1 110 osob, tj. o 4,9 %. Tento meziroční úbytek představuje od roku 2009 

druhý nejvyšší pokles (po roce 2011).  

V evidenci bylo 10 679 žen, které se podílely na celkovém stavu uchazečů 49,2 %. Počet evidovaných 

žen se meziročně zvýšil o 388 osob. 

Z celkového stavu uchazečů bylo 1 973 osob se zdravotním postižením (OZP), tedy 8,6 %. V absolutním 

vyjádření jejich stav meziročně klesl o 127 osob. 

Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se skupina 896 absolventů škol a mladistvých po základní 

škole podílela 4,1 %. Jejich absolutní počet meziročně klesl o 372 osob a podíl na celkovém stavu 
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uchazečů meziročně klesl o 1,5 %. Na podporu v nezaměstnanosti mělo nárok z celkového počtu 

uchazečů 2 885 osob (13,2 %), došlo k poklesu vůči roku 2013 o 0,5 %.  

Během roku 2014 se nově zaevidovalo 18 223 uchazečů, tzn. ve srovnání s rokem 2013 se jejich počet 

zvýšil o 194 osob (růst o 1,1 %). V průměru bylo měsíčně v roce 2014 nově zaevidováno 1 519 osob, 

nejmenší počet zaevidovaných osob byl v květnu a listopadu. V průběhu roku 2014 bylo z evidence 

uchazečů vyřazeno celkem 19 333 osob.  (oproti roku 2013 zvýšení o 25,6 %). Po postupném poklesu 

v letech 2012 a 2013 se počet vyřazených uchazečů v roce 2014 opět zvýšil. V roce 2014 bylo nejvíce 

uchazečů o zaměstnání vyřazených z důvodu nástupu do zaměstnání (57 % vyřazených). 

K dispozici bylo v průběhu roku 2014 celkem 3 644 volných míst a do práce nastoupilo v roce 2014 

celkem 11 012 uchazečů. K 31. 12. 2014 bylo nejvíce volných pracovních míst, ve srovnání s rokem 

2013, v profesi pomocný manipulační pracovník. Jednotlivé počty VPM jsou popsány v níže uvedené 

tabulce: 
 

Tabulka 29: Profese VM evidované k 31. 12. let 2014 a 2013 s nejvyšším výskytem 

CZ 

ISCO 

Profese VM evidované k 31. 12. let 2014 a 2013 s nejvyšším 

výskytem 
2013 2014 rozdíl 

9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 7 130 123 

5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 6 74 68 

3322 Obchodní zástupci 1 28 27 

7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 10 25 15 

5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 12 19 7 

7533 Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech 19 18 -1 

7411 Stavební a provozní elektrikáři 1 16 15 

8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři 2 16 14 

9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 6 16 10 

8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 7 15 8 

Zdroj: MPSV, Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Karviná 

Podíl nezaměstnaných osob vypočtený z počtu obyvatelstva ve věku 15 - 64 let dosáhl v okrese hodnoty 

12,05 %, což oproti roku 2013 představovalo meziroční pokles o 0,47%. Nejvyšší hodnota je 

zaznamenána na kontaktním pracovišti v Karviné (14,08 %) a v Orlové (12,19 %). Naopak nejnižší podíl 

nezaměstnaných ve výši 8,86 % byl u kontaktního pracoviště Bohumín. Podíl nezaměstnaných osob 

v jednotlivých obcích okresu Karviná  je zobrazen na následujícím obrázku. 
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Obrázek 26: Podíl nezaměstnaných osob v okresu Karviná 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ÚP Bohumín 
 

 

V roce 2014 z iniciativy Bohumína, Karviné a Havířova vznikl záměr zaměstnávat zvýšený počet 

sociálně slabých občanů žijících zejména na soukromých ubytovnách veřejně prospěšnými pracemi.       

V Bohumíně se zvýšil počet VPP ze 100 až na 230 v polovině roku 2014 a tento trend stále pokračuje. 

Veřejně prospěšní pracovníci jsou zaměstnáváni také ve všech ostatních obcích MAS Bohumínsko. VPP 

jsou zde zaměstnávání prostřednictvím úřadu práce nebo jsou zaměstnáváni přímo obecním úřadem 

(Doubrava, Petřvald, Petrovice u Karviné).   

 

Nezaměstnanost v obcích 

Míra nezaměstnanosti (stav k 12. měsíci daného roku) pro jednotlivé obce je stanovena v následující 

tabulce. Nejlepší je situace dlouhodobě v Rychvaldě (od 7,2 po 11,8 %) a v Dolní Lutyni (od 6,9 do 

12,1 %), nejhorší v Petřvaldě (od 11,4 po 17,3 % v roce 2009) a Doubravě (od 12,6 po 15,7 %).  

Z pohledu nezaměstnanosti byla nejlepší situace v roce 2008, kdy se v řadě obcí nezaměstnanost 

pohybovala pod 10 %, propad nastal v následujícím roce, od té doby se situace částečně stabilizovala. Již 

v roce 2014 je míra nezaměstnanosti viditelně lepší. Situace je obdobná jako průměr Moravskoslezského 

kraje.   
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Tabulka 30: Míra nezaměstnanosti v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko v období 2007 – 2014 (podíl 

nezam. na obyvatelstvu v %) 

Obec 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2014 

Bohumín 10,5 8,8 13,6 12,3 11,8 10,2 

Dětmarovice 10,7 9,7 11,6 12,5 11,2 8,4 

Dolní Lutyně 10 8,8 12,1 11,9 10,6 6,9 

Doubrava 14,8 12,8 15,7 12,6 14,7 13,9 

Petrovice u Karviné 12,1 10,6 11,4 11,7 11,5 7,5 

Petřvald 15,5 12,8 17,3 16,5 14,7 11,4 

Rychvald 9,8 8,1 11,8 10,8 9,7 7,2 
Zdroj: MPSV 

Pozn.: Data za rok 2012 a 2013 nejsou k dispozici. 

 

Uchazeči o práci a volná pracovní místa 

Počty uchazečů o pracovní místa se pohybují ve stovkách. Jejich počet byl nejnižší v roce 2008, poté 

jejich počet výrazně narostl, v roce 2010 a 2011 se situace mírně zlepšila. V dalších letech docházelo 

k postupnému navyšování počtu uchazečů o zaměstnání, což dokládá rok 2014. Výrazné jsou zejména 

výkyvy v Bohumíně a Rychvaldě, naopak situace je relativně stabilní v Petrovicích u Karviné. Stav ke 

konci roku 2011 byl v obcích Petrovice u Karviné, Petřvald a Rychvald dokonce lepší než v roce 2007.  

 
Tabulka 31: Počet uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko v období 2007 - 2014 

Obec 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2014 

Bohumín 1 241 1 042 1 602 1 448 1 388 1 518 

Dětmarovice 192 175 209 225 202 248 

Dolní Lutyně 230 201 277 273 243 248 

Doubrava 119 103 126 101 118 126 

Petrovice u Karviné 284 249 266 274 269 290 

Petřvald 477 394 532 508 452 547 

Rychvald 316 259 379 348 311 352 
Zdroj: MPSV 

Pozn.: Data za rok 2012 a 2013 nejsou k dispozici. 

 

 

Obrázek 27: Počet uchazečů o zaměstnání v obcích MAS Bohumínsko k 31. 12. 2014 

 
Zdroj: ÚP Bohumín, vlastní zpracování 
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Obrázek 28: Počet uchazečů o zaměstnání – OZP a absolventů a mladistvých v obcích MAS Bohumínsko 

k 31.12.2014 

 
Zdroj: ÚP Bohumín, vlastní zpracování 

 

Dalším významným ukazatelem jsou volná pracovní místa. Rozdělení na obce zde nehraje až tak 

významnou roli, neboť velká část lidí za prací dojíždí do sousedních obcí a měst. Důležitý je tento údaj až 

na úrovni okresu. Nabídka volných míst přímo souvisí s velikostí obce. Největší nabídka je dlouhodobě 

v Bohumíně, ale právě zde došlo k nejvýraznějšímu poklesu nabídky pracovních příležitostí v roce 2009, 

2010 a 2011 oproti rokům 2007 a 2008. Avšak v roce 2014 došlo opět k nárůstu počtu volných 

pracovních míst. V Petřvaldě a Rychvaldě se ke konci roku 2011 nabídka volných pracovních míst 

zvýšila, avšak v roce 2014 jde vidět znatelný úbytek počtu volných pracovních míst (zejména 

v Rychvaldě). V Doubravě je nabídka pracovních míst dlouhodobě velmi nízká.   

 
Tabulka 32: Volná pracovní místa v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko v období 2007 - 2014 

Obec 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2014 

Bohumín 267 206 25 51 20 119 

Dětmarovice 33 25 7 11 18 20 

Dolní Lutyně 11 46 0 3 1 0 

Doubrava 0 2 0 0 6 1 

Petrovice u Karviné 16 5 1 5 2 10 

Petřvald 38 17 13 10 26 20 

Rychvald 3 18 2 2 36 1 
Zdroj: MPSV 

Pozn.: Data za rok 2012 a 2013 nejsou k dispozici. 
 

Dalším možným ukazatelem je počet uchazečů na jedno pracovní místo. Pro úroveň obce je možno jej 

použít, avšak mnohem přesnější vypovídací hodnotu by měl až na větší územní celek, např. okres, což je 

dáno dojížďkou za prací mimo území obcí.  

V rámci celého okresu Karviná se počet uchazečů na jedno volné místo aktuálně pohybuje okolo 20 lidí, 

přičemž v roce 2009 to bylo až 54. 
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Tabulka 33: Počet uchazečů na jedno pracovní místo v obcích MAS Bohumínsko v období 2007 - 2014 

Obec 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2014 

Bohumín 5 5 64 28 69 13 

Dětmarovice 6 7 30 20 11 12 

Dolní Lutyně 21 4 x 91 243 x 

Doubrava x 52 x x 20 126 

Petrovice u Karviné 18 50 266 55 135 29 

Petřvald 13 23 41 51 17 27 

Rychvald 105 14 190 174 9 352 

Okres Karviná (průměr 

za rok) 
9,52 42,31 54,75 23,63 25,28 19,46 

Zdroj: MPSV 

Pozn.:  Data za rok 2012 a 2013 nejsou k dispozici 
 

2.1.6.5 SWOT analýza Hospodářství, podnikání, trh práce 

 SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Relativně dobrá dopravní dostupnost území po 

dálnici D1 a železnici a blízkost Polska a Slovenska 

vytváří dobrý předpoklad  pro investice a podnikání.   

Dlouhodobě vyšší nezaměstnanost v rámci ČR. 

Velký počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. 

Levnější pracovní síla. 

Větší množství dlouhodobě nezaměstnaných lidí má 

problém najít trvalou práci.  

Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se 

znevýhodněním trhu práce. 

Tradiční velké firmy v regionu vytváří pracovní 

příležitosti. 

Nízká podnikatelská aktivita, útlum tradičních řemesel. 

 
Nedostatek kvalifikovaných a motivovaných 

pracovních sil (zaměstnaných i podnikajících) pro rozvoj 

hospodářství v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou 

 Velmi nízká míra zpracování zemědělské výroby 

zemědělskými subjekty. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zlepšení ekonomické situace ve světě. Příchod 

nových investorů do regionu. 

Prohloubení ekonomické recese a závislost místní 

ekonomiky na vnějších zdrojích.  

Zájem o rozvoj sociálního podnikání a regionální 

produkty. 

Odchod velkého zaměstnavatele z regionu. 

Investice do inovativních technologií a nových 

odvětví podnikání. 

Zhoršení zaměstnatelnosti osob s nízkou kvalifikací nebo 

s nízkou motivací pracovat.  

Spolupráce mezi firmami a školami při přípravě 

studentů na budoucí povolání. 

Odliv firem a kvalifikované pracovní síly z regionu. 

Rekvalifikace dle požadavků trhu práce. Zánik malých a středních firem. 

Propagace místních výrobků a služeb. Nedostatek finančních zdrojů na rozvoj podnikání. 
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2.2 SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA 

Souhrnná SWOT analýza byla vytvořena na základě dílčích SWOT analýz, které jsou uvedeny 

v předchozí části. Na základě uvážení zpracovatele do ní byly vybrány výroky, které zpracovatel 

považuje za nejvýznamnější z pohledu daného území, tj. Místní akční skupiny Bohumínsko. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dobrá dopravní dostupnost území silniční, 

železniční a veřejnou dopravou.  

Postupný nárůst počtu obyvatel v důchodovém věku - 

stárnutí obyvatel. 

Vybavenost technickou infrastrukturou. Špatná image regionu. 

Tradiční velké firmy v regionu vytváří pracovní 

příležitosti. 

Existující rozptýlená slezská zástavba klade stále větší 

nároky na investice a provoz veřejné infrastruktury. 

Velký počet různých kulturních, sportovních 

a jiných zájmových spolků a akcí. 

Zhoršená kvalita ovzduší - zdroje doprava, lokální 

topeniště a velké zdroje z okolí. 

Dobrá vybavenost obcí základními službami 

(školy, sportovní a kulturní zařízení, další služby). 

V menších obcích chybí kvalitní volnočasové aktivity 

pro mládež a děti. 

Levnější pracovní síla. 

Vysoká intenzita dopravy v ostravské aglomeraci 

způsobuje hlukové a emisní znečištění a ohrožuje 

bezpečnost v obcích. 

Relativní nízká cena pozemků určených pro 

bydlení. 

Nízká podnikatelská aktivita, útlum tradičních řemesel, 

dlouhodobě vyšší nezaměstnanost a větší množství 

dlouhodobě nezaměstnaných lidí. 

Vysoký podíl chráněných území a lokalit soustavy 

Natura 2000 a velmi zajímavé území z hlediska 

biodiverzity. 

Nízký pocit bezpečí u obyvatel území. 

Celkově stabilní přírůstek obyvatel, kladné saldo 

migrace. 
Existence sociálně vyloučených lokalit na území. 

Zasíťování území základními sociálními službami 

v Bohumíně. 

Nedostatečná nabídka některých sociálních služeb 

(odlehčovací služba, pobytové služby pro seniory). 

Existence sportovních, kulturních a společenských 

zařízení a pro trávení volného času v Bohumíně. 
Nízká ekologická stabilita území. 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zvýšení rezidenční atraktivity území v zázemí 

velkých měst. 

Nárůst sociopatogenních jevů (konflikty, závislosti, 

kriminalita). 

Upevňování regionální identity obyvatel, zájem o 

místní produkty. 

Migrace mladých, kvalifikovaných a jinak 

perspektivních obyvatel do větších měst a mimo 

region. 

Investice do inovativních technologií a nových 

odvětví podnikání. 
Odchod velkého zaměstnavatele z regionu. 

Rostoucí zájem společnosti o ochranu životního 

prostředí a krajiny. 

Rozšiřování vyloučených lokalit v důsledku nárůstu 

sociálních problémů. 

Potenciál návštěvníků a turistů ze sousedního 

Polska. Oblast v zázemí města Ostravy je vhodná 

pro příměstskou rekreaci. Propojení cyklostezek a 

cyklotras na Ostravu a Polsko. 

Růst intenzity dopravy na stávajících komunikacích. 

Zvýšení atraktivity využívání nemotorové a veřejné 

dopravy. 

Zvyšování chudoby v důsledku zvyšující se 

nezaměstnanosti a zadluženosti obyvatel. 

Zájem o rozvoj sociálního podnikání. 

 

Zhoršení dopravní obslužnosti s negativním vlivem 

na dostupnost zaměstnání, škol, úřadů atd. a nárůst 

individuální automobilové dopravy s negativními 

dopady na životní prostředí. 

Příchod nových investorů do regionu. 

Návrat k používání nešetrných technologií spalování 

a spoluspalování komunálního odpadu při vytápění 

domácností. 

Spolupráce mezi firmami a školami při přípravě 

studentů na budoucí povolání. 

Omezení aktivit školských, zdravotnických a 

sociálních zařízení v důsledku nedostatku financí. 
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2.3 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL V ÚZEMÍ MAS 

POTENCIÁL V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Dá se předpokládat, že většina nároků v oblasti lidských zdrojů pro řešení potřeb strategie bude využívat 

stávající kapacity obcí, tj. vedení obcí a zaměstnanců městských a obecních úřadů, případně 

příspěvkových organizací. Část zdrojů je možno zajistit externě prostřednictvím služeb. 

V tabulce níže je uveden základní přehled počtu zaměstnanců jednotlivých městských a obecních úřadů 

a základní rozdělení po odborech. Největší personální kapacity má i díky své velikosti Bohumín, kde je 

v rámci úřadu zaměstnáno cca 120 osob a je zde samostatný odbor rozvoje a investic.  

 
Tabulka 34: Personální kapacity v obcích MAS Bohumínsko 

Obec Lidské kapacity 

Bohumín 

 starosta, dva místostarostové, tajemnice 

 městský úřad: cca 120 zaměstnanců, interní audit, odbor dopravy, odbor finanční, odbor 

majetkový, odbor organizační, odbor právní a živnostenský, odbor rozvoje a investic, 

odbor sociální, odbor stavební, odbor školství, kultury a sporu, odbor životního prostředí 

a služeb 

 městská policie 

Dětmarovice 

 starosta, tajemník 

 obecní úřad: cca 11 zaměstnanců, sekretariát, sociální záležitosti, kultura a byty, účtárna, 

správa obecního majetku, komunikací a vodního hospodářství, matrika a evidence 

obyvatel, životní prostředí, údržba obecních budov, komunikací, zeleně, veřejného 

osvětlení a místního rozhlasu, investiční výstavba, správa počítačové sítě, stavební úřad, 

územní plán 

Dolní Lutyně 

 starosta, místostarosta, tajemnice 

 obecní úřad: cca 9 zaměstnanců, podatelna, školství a kultura, matrika a ohlašovna, 

sociální úsek a zemědělství, místní hospodářství, doprava, věci hřbitovní, bytové, 

stavební úřad, životní prostředí, investice a informatika, ekonomický úsek 

Doubrava 

 starosta, místostarosta 

 obecní úřad: cca 12 zaměstnanců, hospodářsko-správní odbor, odbor organizační a 

vnitřních věcí, finanční účtárna a evidence psů, odbor životního prostředí, bytového a 

nebytového fondu, majetková správa a sociální úsek, stavební úřad, investice a doprava, 

knihovna 

Petrovice u 

Karviné 

 starosta, místostarosta, tajemnice 

 obecní úřad: cca 10 zaměstnanců, sekretariát, projektové řízení, rozvoj a činnosti 

samosprávných orgánů, agenda kultury, finanční úsek, evidence obyvatel, sociální úsek, 

majetek, bytový úsek, podatelna, stavební úřad, investice... 

Petřvald 

 starosta, místostarosta, tajemník 

 městský úřad: cca 27 zaměstnanců městského úřadu, odbor výstavby, odbor finanční, 

odbor správní, SKS - knihovna  

 středisko údržby 

Rychvald 

 starosta, místostarosta, tajemník 

 městský úřad: cca 28 zaměstnanců městského úřadu, odbor bytový a správy majetku, 

odbor finanční, odbor organizační, odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy, odbor 

stavební, ŽP a rozvoje 
Zdroj: Vlastní šetření 
 

Další velký potenciál je v organizacích (spolky, sdružení, jednoty, kluby...), které působí v jednotlivých 

obcích. Jejich přehled je uveden v předchozích kapitolách. Tyto organizace mají jednak kapacity lidské 

pro pořádání akcí, mohou být také nositeli nebo spoluřešiteli různých projektů, především v oblasti 

kultury, společenského života a sportu a dalších oblastech, ve kterých působí. Žádoucí je zde vzájemná 

spolupráce mezi jednotlivými spolky a mezi spolky a obcemi. Velký potenciál je i v přeshraniční 

spolupráci s polskou stranou.  
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POTENCIÁL A MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ V OBLASTI SLUŽEB, DOPRAVY, OBČANSKÉ 

VYBAVENOSTI A DALŠÍCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 

Aktuální stav v oblasti služeb, dopravy, občanské vybavenosti, regionální ekonomiky a životního 

prostředí je popsán v předcházejících kapitolách. Z těchto analýz vyplývá, že v území je potenciál pro 

zlepšení aktuálního stavu v každé z prioritních oblastí. Pozornost v nadcházejícím období by měla být 

zaměřena na tyto oblasti: 

 

 technická infrastruktura  
o dokončení plynofikace ve vybraných okrajových částech obcí a měst 

o dokončení kanalizačních sítí se zakončením na čistírně odpadních vod v okrajových 

částech měst a obcí, tam kde to je ekonomicky a technicky proveditelné 

o modernizace spalovacích zařízení (kotlů na vytápění) ve veřejných objektech 

a domácnostech a realizace opatření na snížení spotřeby energie 

 dopravní infrastruktura 

o rekonstrukce a údržba dopravních komunikací 

o realizace obchvatů obcí – vyvedení silně zatížených dopravních komunikací mimo hustě 

osídlené oblasti – např. I/67 

o provázání sítě cyklistických tras a komunikací, oddělení cyklistické dopravy od silniční 

a zajištění podmínek pro každodenní dojížďku do zaměstnání a příměstskou rekreaci. 

o modernizace a zefektivňování veřejné dopravy, zajištění návaznosti spojů vlakové 

a autobusové dopravy 

o zvýšení bezpečnosti dopravy – zpomalovací prahy, ostrůvky, výstavba chodníků 

 zlepšení kvality života v obcích 

o zachování a zajištění základních služeb v obcích 

o obnova, rekonstrukce a modernizace stávající občanské vybavenosti, kulturních 

a sportovních zařízení 

o zachování kapacity školských zařízení v mateřských a základních školách   

o zajištění kapacit pro péči o seniory – domy s pečovatelskou službou apod. 

o zajištění služeb domácí péče – stravování, péče o starší, nemocné a jinak hendikepované, 

úklid apod. 

o podpora kulturních, sportovních a dalších společenských akcí a činnosti spolků 

 ochrana životního prostředí 

o obnova a rekultivace lokalit vzniklých po těžbě nerostných surovin – např. vytvoření 

přírodně blízkých lokalit, ÚSES, ploch k rekreaci (koupání) 

o snížení emisní a hlukové zátěže z automobilové dopravy a vytápění domácností vzniklá 

spalováním nekvalitních paliv 

o evidence sesuvných území a jejich zabezpečení 

o zajistit asanaci lokalit vedených jako stará ekologická zátěž a najít pro dané území 

vhodného využití 

o zajistit protipovodňovou ochranu území a současně ochránit území umožňující volný 

rozliv povodňových vln do krajiny 

o zvýšení účinnosti čištění odpadních vod 

 obyvatelstvo a ekonomický rozvoj 

o obnova a znovuvyužití dnes nevyužívaných lokalit – brownfields 

o příprava vhodných rozvojových ploch pro podnikání 

o podpořit vhodné vzdělávání obyvatel (rekvalifikace, vzdělávací kurzy) se zaměřením na 

aktuální a budoucí poptávku na trhu práce (technické obory, IT, řemesla apod.) 

o podpořit spolupráci mezi středními školami a potenciálními zaměstnavateli v regionu 

o podpora drobného podnikání – modernizace výroby, vybavenost, vzdělávání 
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POTENCIÁL SDRUŽIT VLASTNÍ PROSTŘEDKY K ZAJIŠTĚNÍ VÍCEZDROJOVÉHO 

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE ÚZEMÍ 

U převážné většiny veřejných projektů podporovaných z prostředků Evropské unie je nutnost 

kofinancování ze strany žadatele. Výše kofinancování se bude lišit dle typu dotačního programu 

a předkládaného záměru. Je tedy nutné vyčlenit dostatečné prostředky i v rámci rozpočtů jednotlivých 

obcí.  

 

2.4 ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB 

Cílem kapitoly je vymezení problémů a potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu 

kvalitativnímu rozvoji území. Kapitola přináší shrnutí základních poznatků socioekonomické analýzy, 

výsledků zapojení komunity, vývojových trendů a potenciálních oblastí dalšího rozvoje území. Analýza 

byla vypracována na základě rozsáhlého rozboru provedeného v analytické části a SWOT výroků území 

MAS Bohumínsko.  

Problémy vycházejí ze slabých stránek a hrozeb uvedených ve SWOT, odrážejí proto rovněž konkrétní 

problémy a nedostatky území uvedené v analytické části. Potenciály se vztahují k silným stránkám a 

příležitostem území (viz. SWOT), které lze využít pro další rozvoj oblasti, zároveň mohou být využity při 

řešení problémů. Uvedené potenciály a problémy se pak staly východisky pro vymezení potřeb území.  

Na základě rozboru provedeného v analytické části, SWOT výroků a uvedených problémů a potenciálů, 

komunitního plánování (dotazníková šetření, rozhovory se zástupci obcí a jednání pracovních skupin) 

byly vypracovány potřeby území MAS. Uvedené potřeby využívají potenciály a reflektují problémy 

území, zároveň je jim aktéry v území dána důležitost a jsou východisky pro vymezení strategických a 

specifických cílů.  

Jednotlivé problémy a potřeby jsou pro přehlednost uvedeny ve struktuře kapitol analytické části. 

 

2.4.1 OBYVATELSTVO  

K hlavním problémům patří stárnutí obyvatel v obcích, udržení počtu obyvatel v regionu, boj s rostoucí 

chudobou a řešení sociálně vyloučených lokalit a „špatných adres“ na území MAS Bohumínska. Příčinou 

je vysoká nezaměstnanost, s tím související nedostatečné vzdělání dotčených osob. Důležitým aspektem 

je i zacyklení obyvatel sociálně vyloučených lokalit v problémech. Následně dochází k přenosu těchto 

“špatných návyků” z generace na generaci. Důsledkem neřešení těchto příčin je zvyšující se parazitování 

na sociálních dávkách, zvyšující se míra nezaměstnanosti, nárůst xenofobie a rasistických nálad, následná 

izolace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, nárůst kriminality a špatná image celého regionu. 

Problémy 

 Stárnutí obyvatelstva. 

 Nižší úroveň vzdělanosti. 

 Mírný úbytek obyvatelstva v některých sídlech způsobený negativním migračním saldem. 

 Existence sociálně vyloučených lokalit. 

 

Potřeby 

 Zvyšování atraktivity a kvality života v území, zkvalitňování bytového fondu a veřejných 

prostranství. 

 Pokračování v programech prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. 

Rozšíření nových typů sociální a komunitní práce. 

 Upevňování regionální identity obyvatel. 

 Zapojení sociálně vyloučených obyvatel do společenského života. 

 Snížení migrace vzdělaných obyvatel z území. 
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2.4.2 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Problémy 

 Nedokončená protipovodňová ochrana vzhledem k vysoké urbanizaci území. 

 Lokality s nedostatečně zajištěnou bezpečností chodců a cyklistů.  

 Nízká efektivita odpadového hospodářství v některých obcích.  

 Růst intenzity individuální automobilové dopravy. 

 

Území MAS Bohumínska (resp. celý Moravskoslezský kraj) je známé špatným ovzduším, což je 

způsobeno nejen těžkým průmyslem v oblasti, ale také lokálními topeništi a automobilovou dopravou. 

Snížení emisí lze řešit využíváním nemotorové a veřejné dopravy. Pro řešení problémů je potřeba 

přijmout opatření typu výstavby potřebné infrastruktury. 

 

Potřeby 

 Realizace obchvatů silnic (I/67), snížení dopravní zátěže a znečištění hlukem a emisemi. 

 Řešení problémových míst (závad) na dopravních komunikacích - přechody, značení, ostrůvky, 

úpravy křižovatek atp. 

 Výstavba chodníků u nebezpečných úseků komunikací, rekonstrukce a modernizace chodníků 

nesplňujících parametry bezpečnosti a bezbariérovosti. 

 Zvýšit atraktivitu využíváním nemotorové a veřejné dopravy (výstavby potřebné infrastruktury) 

 Zajistit dodržování rychlosti (měření, zpomalovací zařízení). 

 Dokončit návaznost cyklistických stezek a odvedení cyklistické dopravy mimo hlavní silniční 

komunikace, zkvalitňování povrchu cyklotras. 

 Modernizace a dobudování kanalizací se zakončením na čistírnách odpadních vod. 

 Dokončení plynofikace v okrajových částech obcí. 

 Zajistit vyšší míru separace a využití odpadů na širším území, např. v rámci meziobecní 

spolupráce, síťováním, sdílením infrastruktury.  

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení problémového okruhu (s ohledem na 

financování v rámci integrovaného nástroje): 

Vedle individuálních projektů řešených mimo CLLD je saturace problémů této oblasti řešena 

prostřednictvím operačních programů IROP (bezpečná a udržitelná doprava) a PRV (zemědělská 

infrastruktura).  

Příležitost pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství přestavuje Prioritní osa 3 Odpady a 

materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Operačního programu Životní prostředí. Téma likvidace 

odpadních vod je řešeno v Prioritní ose 1 tohoto programu. Využití obnovitelných zdrojů podporuje 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání 

energií, Program Obnovitelné zdroje energie). Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

umožňuje zemědělským subjektům spolufinancovat Program rozvoje venkova. Hned tři operační 

programy počítají s projekty zaměřenými na dosahování energetických úspor. Operační program 

podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se soustředí na podniky (Prioritní osa 3 – Efektivnější 

nakládání energií, Program Úspory energie). Integrovaný regionální operační program podporuje v rámci 

své Prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů snížením 

energetické náročnosti v sektoru bydlení. O snížení energetické náročnosti veřejných budov usiluje také 

Operační program Životní prostředí (Prioritní osa 5 Energetické úspory). V této oblasti není možné 

využití integrovaného nástroje komunitně vedeného místního rozvoje.  
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2.4.3 VYBAVENOST A SLUŽBY V OBCÍCH 

Je zapotřebí vzít na vědomí dlouhodobý růst počtu obyvatel v důchodovém věku, tím dochází ke zvýšení 

podílu ekonomicky neaktivních osob v populaci a celkově ke zvýšení veřejných výdajů na zdravotní 

a sociální péči.  

Pro obyvatele MAS je potřeba zajistit zejména zlepšení dostupnosti, ale také kvality služeb, neboť pokrytí 

a nabídka některých služeb je stále nedostatečná, některá zařízení se nacházejí v neuspokojivém stavu 

nebo jsou služby poskytovány v nevhodných prostorech. 

Mezi další problémové oblasti patří v oblasti školství příprava žáků na další vzdělávání, práci a život ve 

společnosti ve vazbě na zaměstnanost v regionu. Důsledkem neřešení tohoto problému bude snížení 

kvality výuky a tím snížení atraktivity školy či celého území a v dlouhodobém horizontu nesoulad 

poptávky a nabídky na místním trhu práce.  

Problémy 

 Hůře dostupná, chybějící nebo nedostatečně fungující občanská vybavenost především 

v některých menších obcích. 

 Nedostatečná nabídka a kapacita některých zdravotních a sociálních služeb (terénní a odlehčovací 

služby, komunitní sociální práce). 

 Neuspokojená poptávka po službách pro rodiny s dětmi (zařízení pro péči o děti, příměstské 

tábory). 

 Nedostatečné vybavení škol a školských zařízení pro kvalitní výuku zejména v klíčových 

kompetencích, pro inkluzivní a mimoškolní vzdělávání. 

 

Potřeby 

 Rozšíření kulturních a sportovních zařízení v obcích, zvýšení atraktivity území pro kvalitní a 

aktivní trávení volného času. 

 Využít možnosti rekreace např. využitím vodních ploch a řeky Olše, intenzivnější spolupráce 

s Polskem. 

 Zkvalitňování stavu bytového fondu, především panelových domů. 

 Investice do energetických úspor veřejných budov. 

 Pokračování v programech prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. 

Rozšíření nových typů sociální a komunitní práce. 

 Dlouhodobé vzdělávání obyvatel v různých oblastech, především s ohledem na uplatnění na trhu 

práce. 

 Modernizace sítě sociálních a zdravotnických služeb s ohledem na očekávané stárnutí populace 

(zřízení a rozšíření kapacit domovů s pečovatelskou službou, terénní pečovatelské služby a 

odlehčovací zařízení) 

 Doplnění nabídky předškolního vzdělávání o zařízení pro péči o děti do 3 let. 

 Modernizace odborných učeben škol a za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a 

rozvoj žáků v konkrétních klíčových kompetencích a také vytvoření podmínek pro vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků. 

 Rozšíření a podpora kroužků na školách a ve střediscích volného času a při pořádání akcí 

zaměřených na mládež (turnaje, závody, tábory, kurzy atd.). 

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na financování v rámci 

integrovaného nástroje): 

Aktivity směřující k zachování a obnově kulturních a přírodních atraktivit lze spolufinancovat 

prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Projekty zaměřené na zkvalitnění 

venkovské infrastruktury budou moci žádat o podporu prostřednictvím Integrovaného regionálního 

programu (Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, 

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení). 

Projekty zaměřené na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

jsou podporovatelné z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání (prioritní osa 3). V této oblasti 
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lze využít integrovaný nástroj komunitně vedeného místního rozvoje v Integrovaném regionálním 

operačním programu. 

V oblasti školství projekty zaměřené na zkvalitnění venkovské infrastruktury budou moci žádat o podporu 

prostřednictvím Integrovaného regionálního programu (Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionu, Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení). Projekty zaměřené na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání jsou podporovatelné z Operačního programu Věda, výzkum a 

vzdělávání (prioritní osa 3). V této oblasti lze využít integrovaný nástroj komunitně vedeného místního 

rozvoje v Integrovaném regionálním operačním programu. 

V sociální oblasti je příležitostí pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na 

financování v rámci integrovaného nástroje) příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo 

sociálním vyloučením ohrožených osob představuje Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Operačního programu Zaměstnanost.  

 

2.4.4 ŽIVOT V OBCÍCH 

Problémy 

 Nedostatek finančních prostředků pro spolkovou činnost v oblasti kultury, sportu a dalších 

společenských akcí. 

 Omezené možnosti trávení volného času dětí, mládeže a seniorů. 

 Rostoucí výskyt sociálně patologických jevů a z toho plynoucí nízký pocit bezpečí u obyvatel 

území. 

 Nedokončená protipovodňová ochrana obcí. 

 

Potřeby 

 Regenerace veřejných prostranství.  

 Zvýšení nabídky volnočasových aktivit, příměstské rekreace a atraktivity území.  . 

 Intenzivnější česko - polská spolupráce, spolupráce komunální sféry s neziskovými organizacemi 

a místními podnikateli. 

 Zapojení sociálně vyloučených osob do komunitní práce a společenského života. 

 Rozšířit vzdělávací aktivity zejména v oblasti environmentální výchovy a prevence kriminality. 

 Pokračování v programech prevence kriminality v Bohumíně, rozšíření do dalších obcí. 

 Obnova místního kulturního a historického dědictví (technické památky, sakrální stavby, 

historicky zajímavé objekty). 

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na financování v rámci 

integrovaného nástroje): 

Téma zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi je řešeno v Prioritní ose 2 

Integrovaného operačního programu. Z této prioritní osy IROPu lze rovněž podpořit projekty zaměřené 

na dostupné bydlení pro potřebné. V této oblasti bude využit integrovaný nástroj komunitně vedeného 

místního rozvoje v Operačním programu Zaměstnanost a Integrovaném regionálním operačním 

programu. 

Příležitost pro projekty zaměřené na připravenost a řízení rizik spojených s katastrofami nabízí 

Integrovaný regionální operační program (SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof) 

a to pouze ve vybraných správních obvodech obcí s rozšířenou působnosti. Z toho důvodu nemůže být 

nástroj komunitně vedeného místního rozvoje pro tuto oblast využit. 

 

2.4.5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hlavní problémovou oblastí  je špatná kvalita ovzduší. Celé území MAS Bohumínska patří mezi nejvíce 

znečištěné oblasti v ČR. Tato situace je dána zejména přítomností velkých zdrojů znečištění ze sousední 
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Ostravy, ale také přístupem domácností, které jsou právě častým zdrojem znečišťování ovzduší. Také 

blízký polský průmysl má zásluhu na špatné kvalitě ovzduší v českém pohraničí. Zdrojem znečištění je 

v neposlední řadě i hustá dopravní síť v území.  

V oblasti ochrany vod je problémem vypouštění odpadních vod související s lokálně chybějícím nebo 

zastaralým systémem odvádění a čištění odpadních vod. Tato skutečnost platí pro okrajové části 

Bohumína, Rychvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovic, Petrovic a obecně tam, kde je rozptýlená zástavba 

charakteristická pro tento region.  

Důsledkem tohoto problémů je postupné snižování rezidenční atraktivity obcí. Stav životního prostředí 

má vliv na menší atraktivitu území, negativně se projevuje na migraci obyvatel z území a atraktivitu v 

oblasti příměstské rekreace a krátkodobého turistického ruchu. V oblasti ochrany krajiny je problémem 

šíření invazivních druhů rostlin podél vodních toků a v nivách řek Odry a Olše (plošný problém na celém 

území). 

Problémy 

 Kvalita ovzduší. 

 Nízká ekologická stabilita krajiny. 

 Nedostatečná ochrana území před povodněmi. 

 Vypouštění odpadních vod do místních vodotečí. 

Potřeby 

 Dokončení výstavby kanalizací se zakončením na čistírně odpadních vod. 

 Zajistit ochranu obyvatel před hlukovým a prachovým znečištěním z dopravy. 

 Provádět opatření ke zlepšení kvality ovzduší (modernizovat spalovací zařízení v domácnostech, 

výsadba izolační zeleně, čištění komunikací). 

 Provádět osvětu a vzdělávání veřejnosti v environmentální oblasti (ochrana ovzduší, odpady). 

 Realizace výsadeb zeleně, realizace územních systémů ekologické stability. 

 Dokončení pozemkových úprav a protipovodňových opatření. 

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na financování v rámci 

integrovaného nástroje): 

Individuální projekty zaměřené na péči o přírodu a krajinu lze směřovat do Prioritní osy 4 Operačního 

programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova. V této oblasti lze částečně využít integrovaný 

nástroj komunitně vedeného místního rozvoje PRV (Zemědělská infrastruktura).  

 

2.4.6 HOSPODÁŘSTVÍ, PODNIKÁNÍ A TRH PRÁCE 

Problémy 

 Nízká podnikatelská aktivita.  

 Závislost na ekonomické situaci velkých zaměstnavatelů.  

 Dostupnost vhodných flexibilních forem zaměstnávání (např. práce na částečný úvazek). 

 Chybějící kvalifikovaná a motivovaná pracovní síla zejména v technických oborech. 

 Nedostatek připravených nemovitosti pro realizaci nových podnikatelských aktivit. 

 Nerozvinutá propagace výrobků a služeb v regionu a mimo něj. 

 

Potřeby 

 Posílení spolupráce zaměstnavatelů, škol, obcí a neziskového sektoru zabývajícího se 

zaměstnaností.  

 Rozvoj klíčových kompetencí na školách i v dalším vzdělávání. 

 Posílení aktivit směřujících k získávání pracovních návyků (rozšíření programů veřejně 

prospěšných prací). 

 Využívání brownfields pro podnikání a příprava nových vhodných ploch pro výrobu a služby. 
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 Zvýšení informovanosti o místním podnikání (zvýšení propagace a informovanosti o místních 

podnikatelích a jejich aktivitách). 

 Zajištění vhodných rekvalifikací pro lidi bez zaměstnání a zajištění vhodného průběžného 

vzdělávání. 

 Investice do nových technologií a inovací v podnikání a zemědělské výrobě. 

 Zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněného prostředí, zvyšování sociálního začleňování a 

uplatnitelnost osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. 

 Posílit možnosti rozvoje cestovního ruchu a místní rekreace využitím atraktivit, např. využitím 

vodních ploch a řeky Olše, potenciálu Dinoparku v Doubravě, podpořit budování speciálních 

naučných stezek. 

 Rozvoj venkovské turistiky, agroturistiky a ekologického zemědělství, podpora a prezentace 

tradičních řemesel a místních výrobků. 

 

Příležitost pro spolufinancování projektů zaměřených na zlepšení (s ohledem na financování v rámci 

integrovaného nástroje): 

Projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti osob se znevýhodněním (osoby se zdravotním postižením, 

osoby předdůchodového věku, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pečující o závislé osoby, matky po 

rodičovské dovolené apod.) lze připravovat s využitím Operačního programu Zaměstnanost v rámci 

Prioritní osy 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Ze stejného operačního programu a 

prioritní osy lze získat prostředky na spolufinancování projektů zaměřených na slaďování pracovního a 

soukromého života a snižování rozdílů mezi muži a ženami na trhu práce. Osoby se znevýhodněním 

mohou nalézt zaměstnání v sociálních podnicích (IROP, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionů, Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání). V této oblasti bude využít integrovaný nástroj 

komunitně vedeného místního rozvoje v Operačním programu Zaměstnanost. 

Šanci jak zvýšit produktivitu, rentabilitu a přidanou hodnotu práce v místním hospodářství nabízí 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost především v Prioritní ose 1 - Rozvoj 

výzkumu a vývoje a Prioritní ose 2 – Podpora podnikání malých a středních firem. Prostřednictvím 

Programu rozvoje venkova lze podporovat projekty zaměřené na posílení konkurenceschopnosti 

zemědělských podniků a na podporu inovativních zemědělských technologií. Diverzifikací činnosti 

zemědělských subjektů podporují opatření Programu rozvoje venkova – Investice do nezemědělských 

činností, Podpora agroturistiky a Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. 

V této oblasti bude využít s ohledem na omezenou alokaci zejména integrovaný nástroj komunitně 

vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova na podporu zemědělství a nezemědělské činnosti 

a Operační program Zaměstnanost. 

 

2.5 HIERARCHIE PRIORIT ROZVOJE 

V rámci komunitně zpracovávané strategie rozvoje MAS Bohumínsko byly jednotlivými aktéry v území 

(občané, zástupci obcí, podnikatelského a neziskového sektoru) určovány priority jednotlivých opatření. 

Prostřednictvím několika dotazníkových šetření a rozhovorů během tvorby komunitně zpracované 

strategie území vzešly jednotlivé oblasti, kterým aktéři v území dali různou míru důležitosti. 

Určování priorit probíhá již od roku 2013, tedy v průběhu celého komunitně vedeného místního rozvoje, 

hodnoceny nebyly konkrétní cíle, ale oblasti rozvoje. Každá z priorit proto odpovídá jednomu nebo více 

specifickým cílům (a následným opatřením), které jsou často vymezeny v různých strategických cílech, 

někdy i v různých okruzích. Tato skutečnost opět svědčí o vzájemné provázanosti strategických a 

specifických cílů i opatření. 

Jako podklad pro určení priorit rozvoje byly použity tyto zdroje informací: 

1. Dotazníkové šetření mezi obyvateli obcí 

2. Dotazníkové šetření mezi zástupci obcí 

3. Priority definované na veřejných setkáních 
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PRIORITY VYPLÝVAJÍCÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI 

OBCÍ 

Dotazníkové šetření probíhalo od října roku 2012 do konce února roku 2013 na všech územích obcí MAS 

Bohumínska. S ohledem na rozvoj informačních technologií a vysoké pokrytí území MAS internetem, 

byla zvolena rovněž elektronická forma vyplňování dotazníku. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

celkem 935 respondentů, což představuje necelé 2 % obyvatel MAS.  

Za absolutní prioritu (přes 79 %) považují respondenti čistotu ovzduší v obcích, zamezení smogu 

z vytápění uhlím a ochranu před hlukem – především z dopravy. Vzhledem k tomu, že často respondenti 

zdůrazňovali v textovém vyjádření obecně "čistotu ovzduší", lze předpokládat, že stav ovzduší je v tomto 

vymezení okruhu problému tím nejzásadnějším. Druhou nejvyšší prioritou je bezpečnost v obcích (77,8 

%). Zde je nutno chápat problematiku obecněji v celé šíři nastíněných problémů, jak se zaměřením na 

kriminalitu, tak na ochranu před přírodními katastrofami. Třetího místa (72,4 %) dosáhla "oblast 

solidarity" - podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým 

rodinám s dětmi, boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům. 

Naopak jako nejméně důležitá byla hodnocena oblast veřejné správy – tj. zlepšování kvality jejího 

fungování a zapojování občanů do veřejných záležitostí. Výrazně menší význam byl v odpovědích kladen 

na ochranu přírody, opravy historických památek a budov, podporu úspor energií a využívání 

obnovitelných zdrojů, kvalifikaci zaměstnanců a pomoc při hledání práce. Všechny tyto priority získaly 

méně než 50 % hlasů.  

 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

71 

 

Obrázek 29: Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

Nad rámec dotazníkového šetření mezi občany vystupují také další možné zájmy: 

 zlepšení likvidace komunálního odpadu, 

 podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit, 

 zkvalitnění dopravní dostupnosti, 

 omezování negativních vlivů na životní prostředí.  

 

 

PRIORITY VYPLÝVAJÍCÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI ZÁSTUPCI OBCÍ 

V rámci dotazníkového průzkumu, který probíhal mezi starosty obcí, byly zjišťovány priority obcí tak, 

jak je vnímá jejich vedení. Zástupcům obcí byla předložena nabídka 15 možných priorit, z nichž určovali 

ty, které v rámci obce vnímají jako nejpodstatnější. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Tabulka 35: Priority vyplývající z dotazníkového šetření mezi zástupci obcí 

Prioritní oblast/ téma 
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y
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C
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k
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Podpora spolkových a volnočasových aktivit        5 

Zlepšení likvidace komunálního odpadu        4 

Zkvalitnění dopravní dostupnosti        4 

Podpora podnikání, tvorba nových pracovních míst        3 

Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení        3 

Zvýšení standardů sociální péče        3 

Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury        3 

Omezování negativních vlivů lidské činnosti na ŽP        3 

Bezpečnost dopravy        2 

Ochrana a tvorba kulturní krajiny        1 

Obnova a rozvoj energetické a vodohospodářské 

infrastruktury 
       1 

Zlepšení dopravní obslužnosti        1 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

PRIORITY VYPLÝVAJÍCÍ Z VEŘEJNÝCH SETKÁNÍ 

Veřejná projednávání probíhala v květnu až červnu roku 2013, a to postupně ve všech sedmi obcích 

MAS. Na základě těchto výstupů byl proveden předběžný souhrn prioritních oblastí (témat) současně 

s uvedením, jestli a jak byla tato oblast uvedena mezi prioritami obyvatel obcí. Souhrn je uveden 

v tabulce níže.  Tam, kde je prioritní oblast zmíněna přímo, je uvedeno 1. Tam, kde je uváděna nepřímo 

nebo jako součást jiné oblasti, je uvedeno 0,5. V případě, že v dané obci tato priorita uvedena nebyla, je 

uvedeno 0.  V každé obci byly prioritní oblasti naformulovány mírně odlišně, následná formulace vychází 

z rozhodnutí autora podkladů a může být samozřejmě v rámci jednání pracovních skupin upravena.  
 

Tabulka 36: Přehled prioritních oblastí a jejich uvedení dle veřejných jednání v obcích MAS Bohumínsko 

Prioritní oblast / téma 

Priority zjištěné v obci dle veřejných 

projednání 
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Doprava        5,5 

Podpora spolkového a společenského života        5,5 

Podpora podnikání        5 

Bezpečnost v obci        4,5 

Sociální oblast        3,5 

Ovzduší        3 

Rozvoj rekreace        3 

Dobudování technické infrastruktury        2,5 

Vybavenost obcí        2,5 

Protipovodňová opatření        1 
Zdroj: Výstupy z veřejných jednání 

http://mas-bohuminsko.cz/verejna-setkani/2-0
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Mezi nejvýznamnější uváděné prioritní oblasti dle veřejných projednání v obcích patří: 

 Doprava 

 Podpora spolkového a společenského života 

 Podpora podnikání 

 Bezpečnost v obcích 

 

HODNOCENÍ PRIORIT 

Pro dosažení souhrnného přehledu priorit za širší skupinu aktérů v území (občané, zástupci samospráv, 

účastníci veřejných setkání) byly hodnoty jednotlivých uváděných priorit ohodnoceny bodovou stupnicí 

1-5, od priorit nejnižší (1) po nejvyšší (5) preference. Výsledné hodnoty pak vyjadřují kvalifikovaný 

odhad priorit za všechny skupiny aktérů (koeficient). Pro snazší orientaci byly ohodnocené priority 

seskupeny dle obdrženého koeficientu.  

Po zpracování návrhové části strategie byly k jednotlivým prioritám přičleněny adekvátní strategické a 

specifické cíle.  



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

74 

 

Tabulka 37: Přehled hierarchie priorit a vztah k cílům SCLLD 

Prioritní oblast / téma 
Priorita 

(koeficient) 

Vztah k návrhové části SCLLD 

Strategický cíl - Specifický cíl 

Čistota ovzduší v obcích, zamezení smogu z 

vytápění uhlím, ochrana před hlukem – 

především z dopravy 

5 

P.1 Kvalitní prostředí pro život 

P.1.1 Zlepšená  kvalita ovzduší na území MAS 

a v pohraničí 

Bezpečnost v obcích – snižování rizik v 

dopravě, ochrana před úrazy, požáry a jinými 

přírodními katastrofami, boj s kriminalitou 

5 

S.2 Zvýšení pocitu bezpečí 

S.2.1  Bezpečná města a obce 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná doprava 

Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, 

sociální péče potřebným, pomoc mladým 

rodinám s dětmi, boj proti drogám a jiným 

nežádoucím jevům 

5 

S.4 Sociálně odpovědná společnost 

S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení 

ohrožených osob 

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví 

S.2 Zvýšení pocitu bezpečí 

S.2.1  Bezpečná města a obce 

Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení v 

oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, 

mládež i dospělé, zvyků a tradic 

5 

S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou 

života 

S.1.1 Aktivní trávení volného času 

S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální 

identity 

Spolupráce obcí navzájem v rámci 

mikroregionů, místní akční skupiny Bohumínsko 

i se sousedy v jiných regionech i v zahraničí 

(např. v Polsku) 

4 

S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou 

života 

S 1.3 Spolupráce v území 

Vytváření pracovních míst v obci, pomoc při 

zahájení a rozvoji podnikání, podpora při nákupu 

strojů a zařízení pro podnikání 
4 

H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny 

obyvatel 

H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na trhu práce 

H.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

H.2.2 Spolupráce a propagace místních 

produktů 

H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a 

udržitelné zemědělství 

Podpora činnosti škol a školek, výchova a 

celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé 

občany, rozvoj talentu 

4 

S.3  Vzdělaní lidé 

S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život 

Investice do vybavenosti obcí (školy, kulturní a 

sportovní zařízení, sociální a zdravotní zařízení) 
3 

S.3  Vzdělaní lidé 

S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život 

S.4 Sociálně odpovědná společnost 

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví 

Ochrana zeleně v obcích, přírody a krajiny, 

volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost 

přírody a její pestrost 
3 

P.2 Ekologicky stabilní krajina 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina 

Investice do sítí (místní komunikace, vodovody, 

kanalizace, čističky, nakládání s odpady, 

elektřina, vytápění) 
3 

S.2 Zvýšení pocitu bezpečí 

S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava 

P.1 Kvalitní prostředí pro život 

P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její 

kvalitu 

P.1.3 Odpovědné nakládání s odpady 

Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při 

hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro 

rozvoj schopností a dovedností 
2 

H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny 

obyvatel 

H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na trhu práce 

Podpora úspor energií a materiálů, využívání 

místních zdrojů – vody, paliv a materiálů, 

nejlépe obnovitelných 

2 

P.1 Kvalitní prostředí pro život 

P.1.1 Zlepšená  kvalita ovzduší na území MAS 

a v pohraničí 

Opravy historických památek a staveb – 1 S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou 
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Prioritní oblast / téma 
Priorita 

(koeficient) 

Vztah k návrhové části SCLLD 

Strategický cíl - Specifický cíl 

kostely, kapličky a jiné cenné staré budovy  života 

S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální 

identity 

Odpovědné hospodaření v lesích a na 

zemědělské půdě, ochrana potoků, řek a rybníků 

před znečištěním 

1 

P.1 Kvalitní prostředí pro život 

P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její 

kvalitu 

P.1.4  Environmentální vzdělávání a osvěta 

P.2 Ekologicky stabilní krajina 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina 

Zdroj: Dotazníková šetření, setkání s veřejností a rozhovory se zástupci samospráv 2013-2016 
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 STRATEGICKÁ ČÁST 

3.1 PODKLADY STRATEGICKÉ ČÁSTI 

Vlastnímu zpracování podkladů pro strategickou část předcházela příprava podkladů pro jednání 

odborných pracovních skupin, které vznikaly se zapojením veřejnosti, tedy zdola nahoru. Důležitým 

nástrojem pro jednání pracovních skupin byly výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli, podnikateli 

i neziskovými organizacemi a také dotazníkové šetření mezi zástupci obcí. Komunitním způsobem rovněž 

proběhlo rozpracování podkladů v odborných pracovních skupinách a seznámení členů a veřejnosti 

s výsledky projednávání na veřejném a propagačním setkání. Východiskem pro zpracování strategické 

části byla také analytická část ISÚ v její textové i tabulkové části. Po celou dobu procesu byla veřejnost 

seznamována na webových stránkách MAS s dílčími výstupy s možností aktivně se zapojit do samotného 

procesu rozpracování podkladů formou připomínek a návrhů.  
 
KOMUNITNÍ PROCES ROZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ  

Za účelem přípravy ISÚ MAS Bohumínsko zřídil programový výbor tři pracovní skupiny. Úkolem 

pracovních skupin při tvorbě strategie bylo zejména prodiskutování a připomínkování předložených 

výsledků analýz, návrhů cílů a strategických záměrů v jednotlivých problémových okruzích ve třech 

základních pilířích. 

 

PRIORITA „SPOLEČNOST“ 

 Rámcový obsah: Sociální infrastruktura, vzdělávání, občanská vybavenost, sport, kultura, volný čas, 

bezpečnost, bydlení. 

 

PRIORITA „HOSPODÁŘSTVÍ“ 

 Rámcový obsah: Malé a střední podnikání, zaměstnanost, zemědělství a lesnictví, cestovní ruch, 

služby, podnikatelské zóny, řemesla. 

 

PRIORITA„ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ 

 Rámcový obsah: Ovzduší, odpadové hospodářství, zdroje a úspory energie, ochrana a tvorba krajiny. 

 
 

Obrázek 30: Základní pilíře SCLLD MAS Bohumínsko 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Podklady pro Strategickou (návrhovou) část ISÚ MAS Bohumínsko 2014-2020 (resp. SCLLD) 

vznikaly během jednání ustanovených odborných pracovních skupin. Pracovní skupiny reagovaly na 

výsledky veřejných projednávání, z nichž vyplynuly prioritní oblasti (témata) k rozpracování.  

Jako první zasedala 30. 7. 2013 v Bohumíně pracovní skupina "Životní prostředí a infrastruktura". 

Výsledkem jednání byl návrh formulace problémových okruhů a strategických cílů a také návrh opatření 

a podporovaných aktivit. Další jednání proběhlo 20. srpna 2013 opět v Bohumíně, kde byly upřesněny 

priority a zapracovány připomínky členů pracovní skupiny. Pracovní skupina "Společnost" zasedala 

6. srpna 2013 v sídle o.s. AVE v Petrovicích u Karviné. Pracovní skupina "Hospodářství" jednala 

29. srpna 2013 v Bohumíně. 

S podklady byli seznámeni členové MAS a veřejnost na informačním a propagačním setkání 

v Bohumíně 13. listopadu 2013. 

Podklady rovněž tvoří výstupy pracovní skupiny "odpadové hospodářství", která se poprvé sešla 

20. června 2013 v Bohumíně k analýze optimalizace odpadového hospodářství v území MAS. Účastníci 

pracovního jednání  7. listopadu 2013 v Bohumíně projednali návrhovou částí studie Optimalizace 

hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v MAS Bohumínsko. Představitelům 

vedení obcí a odborným referentům v oblasti odpadového hospodářství byly prezentovány závěry 

a doporučení odborného zpracovatele, společnosti EKO-KOM, a.s. 

Podklady pro strategickou část ISÚ včetně poslání a vize MAS Bohumínsko 2020 byly projednány 

a schváleny valnou hromadou MAS 17. prosince 2013. Programový výbor byl zmocněn, aby reagoval na 

případné připomínky a po jejich vyhodnocení je zapracoval do podkladů.  

V roce 2016 probíhala intenzivní činnost na dokončení SCLLD, včetně zpracování Akčního plánu a 

Programových rámců, Implementační části a Finančního plánu v souladu s Metodickým pokynem pro 

využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Tabulka č. 87 popisuje jednání 

pracovních a zájmových skupin v roce 2016. 

Podrobný popis postupu zapojení komunity do zpracování strategie je uveden v příloze (kap. 5.3 – 

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie). 

 

3.2 POSLÁNÍ A VIZE MAS BOHUMÍNSKO 2020 

Strategická vize rozvoje Bohumínska vychází z dlouhodobých cílů a rozvojových záměrů, jak vyplynuly 

při veřejných projednáváních se zástupci samosprávy, podnikatelů, neziskových organizací a obyvatel 

regionu zpřesněných na základě podrobného posouzení analytických poznatků a při respektování atributů 

dlouhodobě udržitelného rozvoje. 

Tato strategie má napomoci zlepšovat kvalitu života obyvatel území, propojovat aktivity a projekty, 

pomáhat zavádět nové, inovativní řešení a zvyšovat udržitelnost a bezpečnost systémů v navzájem 

propojeném prostředí na začátku 21. století.  

Klíčovým principem strategie je dále udržitelnost ve všech jejích aspektech:  

 Propojení a vzájemný respekt ve všech oblastech kvalitního života – ekonomika, sociální a 

životní prostředí.  

 Zvažování dlouhodobých důsledků konání v každé oblasti, strategické plánování.  

 Vnímání kvality života ve všech jejích rozměrech (hodnoty kulturní, estetické, etické, duchovní a 

další). 

 Sociální spravedlnost a snaha potírat chudobu ve smyslu materiálním i duchovním, spravedlnost a 

příležitosti pro všechny. 

 Vyvážený vztah lokální a globální dimenze života. 

 Odpovědnost k budoucím generacím.  

 Prosazování demokratického přístupu k řešení problémů, princip rovnosti práv, zapojování co 

nejširší komunity do řešení problémů a sdílení informací, transparentnost a otevřenost.  

 

 

http://mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-13-listopadu-2013-v-bohumine/20
http://mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-13-listopadu-2013-v-bohumine/20
http://mas-bohuminsko.cz/clanek/jak-optimalizovat-odpadoveho-hospodarstvi/19
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Tyto principy aktéři v území Místní akční skupiny Bohumínsko přijmou a budou se jimi při rozvoji území 

řídit. 

POSLÁNÍ 

 

                                                : Pomáháme regionu 
 

 

VIZE 2020 

 

Klidný a bezpečný region s kvalitní možností bydlení, pestrou nabídkou 

vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a volnočasových aktivit. 

 

Prosperující region s dostatkem pracovních příležitostí. 

 

Region ekologicky zodpovědných obyvatel. 
 

 
Využijeme existující potenciál území, které je součástí ostravské průmyslové aglomerace, ale svým 

charakterem spíše venkovským prostorem se zahuštěnou slezskou zástavbou a klidnějším bydlením. 

Dobré dopravní spojení s Ostravou zužitkujeme oběma směry, jak pro zaměstnanost, tak pro trávení 

volného času a příměstskou rekreaci. Hranice s Polskem je příležitostí pro další rozvoj partnerské 

spolupráce na společném rozvoji pohraničí. Současná rozvinutá spolková činnost je dobrým základem pro 

rozvoj občanské společnosti a sebevědomí obyvatel regionu. Chceme aktivně napomáhat dosažení 

zlepšení stavu životního prostředí a podílet se na eliminaci dopadů ekonomické krize a nejisté existence 

velkých firem ovlivňujících zaměstnanost v regionu. 

Podklady pro strategickou část ISÚ včetně poslání a vize MAS Bohumínsko 2020 byly projednány 

a schváleny valnou hromadou MAS 17. prosince 2013. 

Ve třech navržených klíčových oblastech byly vytvořeny strategické a specifické cíle na základě 

potenciálů a potřeb, jež vzešly z analýzy území, jejich silných a slabých stránek, možných budoucích 

potenciálů a hrozeb. 

Stanovené strategické a specifické cíle a opatření jsou v souladu s ostatními strategiemi, jenž územně a 

tématicky zasahují na území MAS Bohumínsko, zároveň vzešly z komunitně vedené tvorby strategie, kdy 

se na všech úrovních tohoto procesu zapojují místní aktéři – při analýze problémů, potenciálů a potřeb, 

při stanovování cílů, volbě opatření a stanovení jejich priorit. 

V souladu s Metodickým pokynem pro využívání integrovaných nástrojů v programovém období 2014-

2020 je provedena hierarchie cílů v jednotlivých oblastech rozvoje, stanoveny strategické a specifické cíle 

a opatření s přiřazenými indikátory. 

 

Stanovení klíčových oblastí rozvoje území   

Z definované dlouhodobé vize vyplynuly tři klíčové oblasti naplňující stanovenou vizi: 

1. Hospodářství 

Záměrem je rozvíjet dynamické, konkurenceschopné a udržitelné regionální hospodářství s důrazem na 

inovace a zároveň s tím také podporovat zaměstnanost regionu. Cílem je také zajistit investiční rozvoj 

území, tak aby území vytvářelo kvalitní podmínky nejen pro rozvoj podnikání, ale také pro život jeho 

obyvatel. 

http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/poslani-a-vize-mas-bohuminsko-2020/23
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Pro klíčovou oblast byly stanoveny dva strategické cíle:  

H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel 

H.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 

2. Společnost 

Pro oblast sociální byl stanoven cíl dosáhnout růstu kvality životních podmínek obyvatel. Záměrem je 

zvyšování kvality služeb, zajišťující potřeby obyvatel, týkajících se sociálních, vzdělávacích, 

volnočasových aktivit, dále kvality bydlení a prostředí a zvyšování pocitu bezpečí. 

Pro klíčovou oblast byly stanoveny čtyři strategické cíle: 
S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života 

S.2 Zvýšení pocitu bezpečí 

S.3 Vzdělaní lidé 

S.4 Sociálně odpovědná společnost 

3. Životní prostředí 

Pro oblast environmentální byl stanoven cíl zvyšovat kvalitu životního prostředí. Pro klíčovou oblast byly 

stanoveny dva strategické cíle: 

P.1 Kvalitní prostředí pro život 

P.2 Ekologicky stabilní krajina 

Naplňování strategických cílů bude sledováno jednotlivými indikátory. Tyto indikátory budou využity 

pro monitorování a hodnocení naplňování strategie pro potřeby Místní akční skupiny Bohumínsko. 

 

Indikátory hodnocení rozvoje území a úspěšnosti realizace strategie na úrovni strategických cílů: 

 Počet aktivních podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel – cílová hodnota vyšší. 

 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci nad 24 měsíců (celkem) – cílová hodnota nižší. 

 Přírůstek obyvatel – cílová hodnota kladná. 

 Saldo migrace – cílová hodnota kladná. 

 Podíl obyvatel s maturitou a vysokoškolsky vzdělaných osob na počtu obyvatel starších 15 let – 

cílová hodnota vyšší. 

 Koeficient ekologické stability krajiny – cílová hodnota vyšší. 
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Přehled strategických a specifických cílů SCLLD MAS Bohumínsko  

Okruh (priorita) Strategický cíl Specifický cíl 

Hospodářství 

(H) 

H.1 Pracovní příležitosti pro 

všechny skupiny obyvatel 

H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na trhu práce 

H.2 Konkurenceschopná 

regionální ekonomika 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

H.2.2 Spolupráce a propagace místních produktů 

H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a 

udržitelné zemědělství 

Společnost 

(S) 

S.1 Spokojenost místních 

obyvatel s kvalitou života 

S.1.1 Aktivní trávení volného času 

S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální 

identity 

S 1.3 Spolupráce v území 

S.2 Zvýšení pocitu bezpečí  
S.2.1  Bezpečná města a obce 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná doprava 

S.3  Vzdělaní lidé 
S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání  

S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život 

S.4 Sociálně odpovědná 

společnost 

S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení 

ohrožených osob 

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví 

Životní 

prostředí 

(P) 

P.1 Kvalitní prostředí pro život 

P.1.1 Zlepšená  kvalita ovzduší na území MAS a 

v pohraničí 

P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její kvality 

P.1.3 Odpovědné nakládání s odpady 

P.1.4  Environmentální vzdělávání a osvěta 

P.2 Ekologicky stabilní krajina P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 31: Hierarchie SCLLD 
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V jednotlivých cílech strategie byly rozpracovány následující aspekty: 

Řešená problematika – Stručný popis problematiky, na kterou je daný strategický či specifický cíl 

zaměřen. Vychází z rozboru provedeného v analytické části, SWOT výroků a stanovených problémů a 

potřeb. Stručné vyjádření výsledků uvedených cílů, k nimž má dojít realizací uvedených opatření. 

Opatření – nástroje k dosažení stanovených cílů, jsou stanoveny na určitém stupni konkrétnosti, avšak 

zároveň vždy zahrnují soubor konkrétních projektů. 

Příklady aktivit∕projektů – příklady konkrétních projektů, které lze v rámci navržených opatření 

realizovat. Jedná se o příklady odvozené ze zásobníku projektů, jež vznikl při zpracování strategie, během 

komunitního plánování a při konzultacích s představiteli subjektů, jež zprostředkovávají operační 

programy. 

Indikátory – představují ukazatele vývoje určitého vybraného jevu, slouží jako kontrolní nástroj pro 

vyhodnocování účinnosti a úspěšnosti naplánovaných opatření, zaměřují se proto na výstup či výsledek 

navržených opatření. V souladu s Metodickým pokynem pro využívání integrovaných nástrojů v 

programovém období 2014- 2020 byly vybírány indikátory, jež jsou stanoveny jako závazné pro 

naplňování strategických cílů operačních programů, v našem případě OPZ, IROP a PRV, jež jsou 

realizovány v rámci SCLLD a dále rozpracovány v programových rámcích v kapitole Akční plán. Dále 

pro ostatní opatření byly použity indikátory uvedené v Národním číselníku indikátorů a vlastní indikátory, 

jež byly vytvořeny za účelem vyhodnocení účinnosti opatření realizovaných aktéry v území za podpory 

operačních programů (mimo SCLLD), národních programů, grantů či soukromých zdrojů. Nastavení 

cílových hodnot indikátorů vycházelo ze zjištěných dat, potřeb a záměrů místních aktérů, podporovaných 

opatření v rámci operačních programů a jiných podpor, absorpční kapacity území i ze zjištěných nebo 

průměrných nákladů projektů v jednotlivých opatřeních. 
 

Obrázek 32: Strategické cíle SCLLD MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3 PRIORITNÍ OBLAST HOSPODÁŘSTVÍ 

Pracovní skupiny formulovaly na svých zasedáních problémové okruhy, strategické cíle a návrhy opatření 

včetně podporovaných aktivit.  

Podklady byly sestaveny z podnětů diskuse na schůzce pracovní skupiny Hospodářství, která proběhla 

dne 29. 8. 2013. Priority byly doplněny v návaznosti na potřeby specifikované zájmovými skupinami 

podnikatelů v zemědělství a lesnictví a ostatní podnikání.  

Území obcí MAS Bohumínsko je součástí regionu Ostravsko-karvinské aglomerace, kde je patrný 

pokračující ekonomický útlum související s nejistotou kolem budoucnosti dominantních zaměstnavatelů 

v těžkém průmyslu (OKD, Evraz Vítkovice, Arcelor Mittal). Region vykazuje významné negativní 

socioekonomické charakteristiky (např. vysoká nezaměstnanost), environmentální zátěže, v některých 

případech i nevyhovující občanská vybavenost. Jedním z nástrojů, jak zmírnit pokračující pokles, je 

podpora formování efektivního podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky podporou 

diverzifikace výrobních kapacit a vytváření výhodného prostředí pro stávající a nové investory. 

Příležitosti mohou nabídnout tradiční úspěšná výrobní odvětví, restrukturalizace podniků méně úspěšných 

výrobních odvětví a budování nové podnikatelské infrastruktury pro přilákání nových investorů. 

Území je vystaveno silnému ekonomickému tlaku, pokud je příliš závislé na jednom nebo dvou 

dominantních zaměstnavatelích, jako tomu je právě zde. Proto je nesmírně důležité, aby velké podniky 

doplňoval velký počet malých a středních podnikatelů. Lokální podporu na úrovni měst a obcí lze 

poskytnout cenově výhodnou nabídkou investičně připravených volných nemovitostí (pozemků a 

nebytových objektů), podporou rekvalifikace zaměstnanců, podporou vytváření nových pracovních míst, 

nabídkou kvalitních a rychle dostupných informací pro podnikatele, podporou zahájení podnikatelské 

činnosti apod.  

I přes průmyslový charakter území je krajina na Bohumínsku intenzivně využívána k zemědělským 

účelům a je žádoucí podpora rostlinné i živočišné výroby.  

Cílem strategické oblasti hospodářství je udržení nebo zlepšení sociálně ekonomické úrovně a stanovit 

opatření, která budou aktivně napomáhat k tvorbě nových pracovních příležitostí, zvýšení podnikavosti 

obyvatel a konkurenceschopnosti místních podniků a diverzifikaci výroby a služeb. 

Při stanovení strategických cílů vycházíme ze schválené vize strategie: „Prosperující region s dostatkem 

pracovních příležitostí“. V rámci prioritní oblasti hospodářství tak byly identifikovány priority zaměřené 

na zvýšení zaměstnanosti, zlepšení podmínek podnikatelského prostředí, zhodnocení místní produkce a 

služeb a rozvoj podnikatelské infrastruktury. 
 

3.3.1 STRATEGICKÝ CÍL H.1 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY 

SKUPINY OBYVATEL 

Dlouhodobým problémem širšího regionu je strukturální a dlouhodobá nezaměstnanost, nezaměstnanost 

čerstvých absolventů, žen po rodičovské dovolené, lidí v předdůchodovém věku a dalších cílových 

skupin. Limitem pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti jsou často chybějící nezbytné dovednosti a 

schopnosti zaměstnanců nebo nezaměstnaných, kteří hledají práci nebo mají v plánu začít podnikat. 

Ohroženými skupinami na trhu práce jsou matky s dětmi, absolventi, zdravotně postižení nebo ti, jejichž 

vzdělání a kvalifikace nereflektují současné požadavky trhu práce. Obyvatelé, kteří nenacházejí uplatnění 

na zdejším trhu práce a v blízkém okolí se častěji rozhodují k vystěhování z oblasti a jsou náchylnější k 

sociálnímu vyloučení. Nezaměstnanost se však stala celospolečenským problémem, který se nevyhýbá ani 

vzdělaným odborníkům v oboru. Zaměstnanost a podnikání lze dle dosavadních zkušeností účinně 

rozvíjet prostřednictvím dalšího vzdělávání a rekvalifikací uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců podle 

současných požadavků trhu práce. 
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ID 
Název indikátoru 

Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2011) 

Cílová hodnota 

(2023) 

SCLLD/H.1 
Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 

nad 24 měsíců (celkem) 
počet 684 

nižší než 

výchozí 

hodnota 

 

SPECIFICKÝ CÍL H.1.1 UMOŽNIT PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ ZEJMÉNA 

ZNEVÝHODNĚNÝM OSOBÁM NA TRHU PRÁCE 

Existující nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Na jedné straně je to vysoká 

nezaměstnanost specifických skupin obyvatel (lidé s nízkou nebo žádnou kvalifikací, mladé ženy s dětmi, 

ženy v předdůchodovém věku, mladí lidé) a na straně druhé, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 

které požaduje trh. 

Stále vysoká míra nezaměstnanosti obyvatel MAS Bohumínsko, zejména v oblasti dlouhodobé 

nezaměstnanosti je stěžejním problémem. Hrozba chudoby a sociálního vyloučení v perspektivě současné 

ekonomické situace, kdy hrozí útlum těžby společnosti OKD, je nezbytné řešit nejen prostředky aktivní 

politiky zaměstnanosti, ale také z pohledu zajištění sociálních služeb pro cílové ohrožené skupiny. V 

území se nachází také sociálně vyloučené lokality, ve kterých je téměř nulová zaměstnanost obyvatel. 

Naopak na trhu práce je stále poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovních silách. Není jednoduchý 

recept na to, jak takové lidi připravit, nicméně z dlouhodobého hlediska je řešením propojování škol se 

zaměstnavateli. V krátkodobém horizontu mohou pomoci vhodné rekvalifikační kurzy směřované do 

oborů, které se následně rychle uplatní na trhu práce (technické obory, řemesla, IT apod.). 

Na území MAS Bohumínsko je obdobně jako v jiných částech Moravskoslezského kraje problém s 

dostupností vhodných flexibilních forem zaměstnávání i s dostupností potřebných služeb pro rodinu a 

péči o děti. Opatření by mělo zacílit na slaďování rodinného a profesního života, podpořit návrat žen do 

zaměstnání a doplnit síť služeb pro rodiny. 

Systém sociálního podnikání, které je založeno především na prospěšnosti místní komunitě, zaměstnávání 

sociálně znevýhodněných občanů a přerozdělování většiny vytvořeného zisku zpět do sociálního podniku 

je novým nástrojem pro řešení jak otázek zaměstnanosti, tak i otázek spojených se zaměstnáváním 

obtížně zaměstnatelných osob. 

Sociální firma má tak při svém podnikání za cíl zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním 

trhu, a to zejména osoby se sociálně znevýhodněného prostředí, dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi a 

mladiství, osoby se zdravotním postižením nebo jinou diskriminací na pracovním trhu. Sociální podniky 

mohou nabízet možnosti dlouhodobé práce pro tyto znevýhodněné skupiny. Předmět činnosti sociálního 

podniku může být různorodý a v ideálním případě je v souladu s podporovanými aktivitami této strategie 

(spolupráce s místními aktéry, podniky, potřebami a využívající místní zdroje).  

 

Opatření: 

H.1.1.1 Poskytování rekvalifikací a dalšího vzdělávání pro získání zaměstnání  

H.1.1.2 Podpora zaměstnanosti 

H.1.1.3 Zlepšení podmínek uplatnitelnosti osob na trhu práce 

H.1.1.4 Aktivní začleňování sociálně vyloučených osob prostřednictvím sociálního podnikání 

H.1.1.5 Slaďování rodinného a profesního života 
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Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2016) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

62700 
Účastníci zaměstnaní po ukončení 

své účasti 
počet 0 7* OPZ 

50130 
Počet osob pracujících v rámci 

flexibilních forem práce 
osoby 0 3 OPZ 

62900 
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti, včetně OSVČ 
Osoby 0 5 OPZ 

* Indikátor je sečten pro 2 programové rámce OPZ. 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2016) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

60000 Celkový počet účastníků počet 0 156* 

 

OPZ 

50105 
Počet zaměstnavatelů, kteří 

podporují flexibilní formy práce 
podniky 0 2 OPZ 

50001 

Kapacita podporovaných zařízení 

péče o děti nebo vzdělávacích 

zařízení 

Osoby 0 120 OPZ 

* Indikátor je sečten pro 2 programové rámce OPZ. 

 
Aktivity  

 Spolupráce s ÚP na přípravě programu rekvalifikačních kurzů dle požadavků zaměstnavatelů. 

 Zprostředkování zaměstnání, pomoc při vyhledávání zaměstnávání pro nezaměstnané, 

vyhledávání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, poradenské a informační činnosti. 

 Aktivity vedoucí k získání nové kvalifikace a prohlubování dosavadní kvalifikace. 

 Aktivity prostupného zaměstnávání (získávání pracovních návyků). 

 Programy, které podpoří spolupráci veřejného, neziskového a soukromého sektoru (spolupráce  

lokálních partnerů na trhu práce). 

 Spolupráce a aktivity mezi zaměstnavateli a školami při dalším profesním vzdělávání dospělých 

(vzdělávací programy mezi zaměstnavateli a školami). 

 Aktivity prorodinných opatření (zlepšení nabídky dostupných služeb pro rodinu a péči o děti vč. 

fungování dětských skupin atd.) 

 Projekty zaměřené např. na podporu flexibilních forem zaměstnávání (např. zkrácený úvazek, 

sdílení pracovního místa, práce na dálku). 

 Profesní vzdělávání, příprava podnikových lektorů a instruktorů. 

 Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání. 

 Podpora odborné praxe a stáží v podnicích.  

 Rekvalifikace, podpora vytváření nových pracovních míst včetně podpory začínajících OSVČ. 

 Projekty zaměřené na vznik, rozvoj a provoz sociálních podniků - pořízení výrobních prostředků 

(stroje, zařízení), rekonstrukce či stavební úpravy objektů (případně nová výstavba), pořízení 

nezbytného materiálu a pracovních pomůcek, mzdové a osobní výdaje podpořených osob i 

vedoucích a administrativních pracovníků atd.  

 Vzdělávání zaměstnanců sociálních podniků a rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných 

zaměstnanců. 
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3.3.2 STRATEGICKÝ CÍL H.2 KONKURENCESCHOPNÁ REGIONÁLNÍ 

EKONOMIKA 

Struktura podnikatelského prostředí Bohumínska odpovídá charakteru celého okresu Karviná. V regionu 

působí na trhu práce několik větších firem, aktivita drobných živnostníků a menších firem je na 

podprůměrné úrovni. Restrukturalizace tradičních průmyslových odvětví ještě není v regionu ukončena,  

v sektoru zemědělství zaměstnanost klesá a na trhu se objevuje řada nových oborů. Specifické cíle se v 

rámci SCLLD zaměřují na podporu lokálních, zejména menších a středních firem, pozornost si však 

zaslouží i velké firmy, které jsou zaměstnavateli nezanedbatelné části obyvatel oblasti. 

Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména samotní podnikatelé, 

případně podnikatelé ve spolupráci s obcemi, neziskovými organizacemi nebo s jinými subjekty. 

 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2014) 

Cílová hodnota 

(2023) 

SCLLD/H.2 
Počet aktivních podnikatelských subjektů 

na 1000 obyvatel 
počet 80 

Stejná nebo 

vyšší 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

H.2.2 Propagace místních výrobků a služeb 

H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství 

 

SPECIFICKÝ CÍL H.2.1: ZLEPŠENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 

Cílem je zlepšit podnikatelské prostředí, zavádět inovace a podpořit síťování v území. Podpora 

inovativních nápadů a jejich realizace v praxi formou hmotných i nehmotných investic je jedním z 

významných motivačních prvků také v rámci vzdělávání a motivace mladých lidí. Začínající a malé firmy 

nemají dostatek nebytových prostor pro výrobu a služby či kancelářské prostory. Vytváření podmínek pro 

podnikání však často nelze řešit pouze jedním projektem nebo krátkodobou činností, vyžaduje delší 

časový horizont. Přesto lze v programovém období udělat mnohé pro rozvoj podnikatelského prostředí. 

Cílem podpory rozvoje podnikatelské infrastruktury je vznik nových pracovních míst i účelné využití 

volných nemovitostí.  

 

Opatření 

H.2.1.1 Zavádění nových technologií, inovací, modernizace podnikání 

H.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků 

H.2.1.3 Rozvoj podnikatelské infrastruktury 

H.2.1.4 Obnova a rozvíjení tradičních řemesel a činností 

 

Indikátor výsledku 

Kód NČI Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 

počet 0 1 PRV 

 

 

 

 

 

 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

86 

 

Indikátor výstupu 

Kód NČI/ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

93701 Počet podpořených podniků/ 

příjemců 

počet 2 PRV 

 

Příklady projektů 

 Aplikace nových technologií ve výrobním procesu. 

 Příprava  nových  pozemků  anebo  průmyslových  areálů  a  prostor vybavených  inženýrskými  

sítěmi  pro  podnikání.  

 Rozvoj sociální ekonomiky – podpora zakládání a provozu sociálních podniků. 

 Nové využití brownfields v území MAS Bohumínsko. 

 Výstavba, rozšíření či rekonstrukce objektů a pozemků určených na rozvoj turismu. 

 Podpora drobných a malých podniků podnikajících ve službách cestovního ruchu. 

 Rekonstrukce a obnova kulturních, technických a průmyslových památek pro jejich využití 

v rozvoji cestovního ruchu s důrazem na venkovský prostor. 

 Zahájení a rozvoj služeb trávení volného času, rekreace a venkovského turismu. 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL H.2.2 PROPAGACE MÍSTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB 

V regionu existuje řada tradičních odvětví, zejména na bázi řemesel a zemědělské výroby. Opatření 

v tomto specifickém cíli se zaměřuje na rozvoj místní produkce a místních služeb, jejich propagaci, 

prezentaci a zvýšení jejich dostupnosti na místním trhu.  

 

Opatření: 

H.2.2.1 Prezentace výrobků a služeb vyrobených podnikatelskými subjekty v regionu 

H.2.2.2 Rozvoj spolupráce a podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru regionu 
 

Indikátor výstupu 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLD/H.2.2 Počet realizovaných projektů 

zaměřených na rozvoj podnikání 

počet 3 vlastní 

 

Aktivity 

 Společná propagace a marketing malých podniků a řemesel. 

 Organizace specializovaných výstav na podporu drobného podnikání v rámci mikroregionu MAS. 

 Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních lesnických, potravinářských a 

zemědělských podniků (včetně rybářství). 

 Podpora místní spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství. 

 Prezentace tradičních lidových řemesel, pořádání farmářských trhů. 

 Mezinárodní (česko-polská) spolupráce mezi podnikateli (výměna zkušeností, příklady dobré 

praxe, exkurze apod.). 

 

SPECIFICKÝ CÍL H.2.3 KONKURENCESCHOPNÉ, ROZVINUTÉ A UDRŽITELNÉ 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Účelem opatření je rozvoj podmínek pro zvyšování přidané hodnoty stávajících a nových zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh. 
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Problémem je, že téměř celá zemědělská produkce je prodávána ve formě prvotní suroviny, u živočišné 

výroby formou jatečních zvířat a mléka. Zpracování zemědělské produkce přímo zemědělskými subjekty 

zde prakticky neexistuje. Výsledkem je stav, kdy se zemědělská produkce vyváží a zároveň je region 

téměř zcela závislý na dovozech. Vzhledem k charakteru zemědělství a krajiny, omezenému počtu 

turistických atraktivit není zatím také náležitě rozvinuta agroturistika.  

Dalším nedostatkem, na který je zaměřen tento specifických cíl je zmenšovat zastaralost zemědělské 

techniky, která také díky dotacím prochází v posledních letech postupnou modernizací. Nové stroje budou 

pro zdejší zemědělství znamenat nejen větší produktivitu práce a lepší konkurenceschopnost, ale také 

environmentálně šetrnější způsoby hospodaření.  

  

Opatření 

H.2.3.1 Modernizace zemědělské činnosti 

H.2.3.2 Diverzifikace zemědělství 
 

Indikátor výsledku 

Kód NČI Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 

počet 0 1 PRV 

 

Indikátor výstupu 

Kód NČI/ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

93701 Počet podpořených 

zemědělských podniků/ příjemců 

počet 3 PRV 

SCLLD/H.2.3 Počet realizovaných projektů 

zaměřených na rozvoj 

zemědělství 

počet 4 vlastní 

 

Příklady projektů 

 Pořízení zemědělských strojů. 

 Rozvoj zařízení agroturistiky. 

 Zavádění, případně rozšířením nezemědělské činnosti zemědělských subjektů. 

 

3.4 PRIORITNÍ OBLAST SPOLEČNOST 

Tato prioritní oblast je souborem velmi rozsáhlých problémových okruhů, kterými jsou Kultura a 

společenský život, Vzdělávání a Zaměstnanost. Samostatný průřezový okruh tvoří Přeshraniční 

spolupráce ČR – Polská republika. Při jeho zpracovávání bylo čerpáno jak ze strategických dokumentů 

zabývajících se programovým obdobím 2014 – 2020, tak zejména z výsledků dotazníkového šetření 

realizovaného na území MAS Bohumínsko a výstupů z veřejných setkání v jednotlivých obcích. Výstupy 

z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko Společnost byly projednány 6. srpna 2013  v Petrovicích u 

Karviné.  

Definování strategických a specifických cílů prioritní oblasti Společnost vychází ze schválené vize: 

„Klidný a bezpečný region s kvalitní možností bydlení, pestrou nabídkou vzdělávání, sociálních a 

zdravotních služeb a volnočasových aktivit.“ 

Strategickými cíli této prioritní oblasti je zachovat a rozvíjet kvalitní systém předškolního, základního i 

celoživotního vzdělávání, podporovat rozvoj kulturního a společenského života obyvatel na daném území, 

zvyšovat pocit bezpečí v území a zamezit sociálnímu vyloučení u osob, které jsou tímto jevem ohroženy. 
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3.4.1 STRATEGICKÝ CÍL S.1 SPOKOJENOST MÍSTNÍCH OBYVATEL S 

KVALITOU ŽIVOTA 

K dosažení příznivého prostředí pro život a práci je nezbytné naplnění základních potřeb, kterými jsou ve 

venkovském prostředí dostupné a dostatečně kvalitní služby. Podmínky pro život jsou reflektovány 

výraznou většinou aktérů v území a vztahuje se k nim velká část záměrů. Předpokládá se, že výraznou 

úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce a dále neziskové organizace a místní podnikatelé. 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

 

S.1.1 Aktivní trávení volného času 

S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální identity 

S.1.3 Spolupráce v území 
 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí  

hodnota  

Cílová hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLD/S.1 Saldo migrace Počet 
Kladné 

(přistěhovalí> 

vystěhovalí) 

Kladné 

(přistěhovalí> 

vystěhovalí) 

 

vlastní 

 

SPECIFICKÝ CÍL S.1.1: AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

V rámci realizovaných šetření byl obyvateli MAS spolkový život na území hodnocen jako velmi aktivní. 

Již existující spolky zabezpečují sportovní, kulturní a společenské aktivity v regionu MAS. Spolková 

činnost je pro obce hnacím motorem, je zdrojem nových nápadů a inspirací pro jejich rozvoj a zároveň 

přispívá k sociální soudržnosti jednotlivých obyvatel. Z tohoto důvodu je podpora této činnosti na území 

MAS Bohumínsko nezbytná. 

Cílem je zachování kvalitní činnosti stávajících spolků a jejich rozvoj. 

Území MAS Bohumínsko má předpoklady pro rozvoj krátkodobé rekreace. Obce s rozdílným 

historickým zaměřením, kde se střetávají hornické, zemědělské, rybníkářské, ale i jiné průmyslové tradice 

nabízí řadu atraktivit, které mohou být východiskem pro různé turistické aktivity. Opatření jsou nastaveny 

tak, aby podpořily využití stávající podpůrné infrastruktury, ale i různých dotačních programů k rozvoji 

turismu. V území je vybudována páteřní síť cyklostezek.  

Území MAS Bohumínsko má řadu atraktivit pro turisty, které ovšem často nejsou provázány. Při lepší 

propagaci je předpoklad zvýšení návštěvnosti. Dále se bude jednat o neinvestiční projekty zaměřené na 

rozvoj spolupráce mezi poskytovateli služeb, vytváření integrovaných turistických balíčků, cílený 

marketing apod. Důraz bude kladen na udržitelnost a efektivitu podporovaných aktivit. 

 

Opatření 

S.1.1.1 Rozvoj infrastruktury a služeb pro příměstskou rekreaci 

S.1.1.2 Podpora spolkového života v obcích 

 

Indikátor výsledku 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLD/S.1.1a Počet spolků působících v obcích počet 150 neklesající vlastní 
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Indikátor výstupu 

ID/Kód NČI Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLD/S.1.1b 
Počet projektů zaměřených na 

aktivní trávení volného času 
počet 0 4 vlastní 

92702 Počet podpořených operací (akcí) počet 0 2 PRV 

93001 Celková plocha (ha) plocha 0 5 PRV 

 

Aktivity  

 Příprava projektů na zkvalitnění cyklistické dopravy, propojení cyklistických tras a oddělení 

cyklistické dopravy od silniční. 

 Rozvoj infrastruktury, orientačních, naučných a integrovaných informačních systémů cestovního 

ruchu v obcích.  

 Obnova a rozvoj turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, naučných stezek a hippostezek včetně 

doplňkových zařízení. 

 Zahájení a rozvoj služeb trávení volného času, rekreace a venkovského turismu. 

 Tematicky zaměřené balíčky přírodních a technických zajímavostí pro krátkodobý i delší pobyt 

v území s cílem zvýšení návštěvnosti turistů.  

 Podpora informačních center zejména s poskytováním informací na celém česko-polském 

příhraničí. 

 Marketingové aktivity a propagace turistických atraktivit v regionu. 

 Spolupráce v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko při rozvoji cestovního ruchu. 

 Aktivity směřující k partnerství a spolupráci existujících spolků. 

 Aktivity zaměřené na rozšiřování a omlazování členské základny. 

 Aktivity zaměřené na zvyšování informovanosti o činnosti existujících spolků. 

 
 

SPECIFICKÝ CÍL S.1.2 ROZVOJ MÍSTNÍCH TRADIC A REGIONÁLNÍ IDENTITY 

Je nezbytné se věnovat větší propagaci místního dědictví a regionální identity. Toho lze dosáhnout např. 

lepším zpřístupněním zajímavých objektů kulturního dědictví, budováním doprovodné infrastruktury – 

značené pěší stezky, cyklostezky, cyklotrasy, hippostezky a naučné stezky (rozvoji forem rekreace se 

věnuje specifický cíl S.1.1). Obnovení sociálního kapitálu, pospolitosti, lokální identity obyvatel a 

vědomí jejich spoluodpovědnosti za vývoj obce jsou klíčovým předpokladem úspěšného rozvoje území.  

Nezbytnou součástí péče o místní dědictví je jeho interpretace a prezentace formou kulturních, 

společenských a vzdělávacích akcí, konkr. festivaly, výstavy, expozice, exkurze, kurzy, publikace, CD, 

soutěže, sportovní soutěže, naučné stezky atd., jež v minulosti realizovaly obce, sdružení obcí či MAS s 

partnery z okolí (destinační management Těšínské Slezsko, projekty Spolupráce, českopolská 

spolupráce).  

Opatření  

S.1.2.1 Propagace místního dědictví obcí Bohumínska založená na spolupráci 

S.1.2.2 Obnova místních památek 

Indikátor 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLD/S.1.2 Počet podpořených malých 

projektů v česko-polské 

spolupráci 

počet 0 2 vlastní 
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Aktivity 

 Aktivity směřující k zachování kulturního dědictví a tradic. 

 Oprava a obnova stavebních památek – zámky, kostely, venkovská architektura, drobné sakrální 

stavby, technické památky a zajímavosti regionu 

 Údržba a obnova tradičních krajinných prvků u kulturních památek a památek místního významu 

v obcích a městech – návsi, veřejná prostranství, parky, aleje, památné stromy, sady atd. 

 Aktivity zaměřené na kulturní rozvoj obyvatel 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL S.1.3 SPOLUPRÁCE V ÚZEMÍ 

V rámci setkání s veřejností byla společná česko-polská hranice diskutována jako bariéra, ale současně 

také jako příležitost k rozvoji regionu. Bariérou je omezené dopravní spojení způsobené překračováním 

řeky Olše, příležitostí je naopak využití potenciálu trhu Horního Slezska s několika milióny obyvatel. 

Základy spolupráce jsou již dány existencí dvou Euroregionů na hranici, a to ER Těšínské Slezsko a 

Silesia. Přitom společné česko-polské projekty mají v regionu dlouholetou tradici. 

Obce MAS Bohumínsko jsou součástí dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu 

Karviná. Předpokladem úspěšného územního rozvoje jsou jasné a předvídatelné rámce definované např. 

v územně plánovacích dokumentacích a strategických plánech jednotlivých municipalit. Část obcí 

postrádá navazující plány zvládání rizik (např. havarijní a protipovodňové plány). Absence plánování na 

místní úrovni komplikují rozhodování také na hierarchicky vyšších územních úrovních, jak v rámci 

Svazku měst a obcí okresu Karviná tak v místní akční skupině Bohumínsko. 

 

Opatření 

S.1.3.1 Posilování partnerství podnikatelů i regionů 

S.1.3.2 Rozvoj meziobecní spolupráce a společné plánování v území 

 

Indikátor výstupu 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Cílová hodnota 

(2023) 
Původ 

SCLLD/S.1.3 Počet projektů spolupráce 

v rámci inciativy Leader 

počet 2 vlastní 

92501 Celkové veřejné výdaje (0.1)  24 179 EUR PRV 

 

 

Aktivity  

 Podpora česko-polského partnerství. 

 Motivace k většímu zapojení na využití programu přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu 

Těšínské Slezsko. 

 Sdílení příkladů dobré praxe (výměna zkušeností, projekty spolupráce). 

 Společné přeshraniční programy a aktivity. 

 Informační kampaně a vzájemná propagace území. 

 Podpora komerčních projektů na bázi spolupráce českých a polských podnikatelů.  

 Podpora podnikatelů nabízejících regionální ucelené produkty cestovního ruchu využívající 

přeshraniční aktivity. 

 Rozvoj spolupráce místní akční skupiny s jinými místními akčními skupinami a regiony a 

vzájemná výměna zkušeností (projekty spolupráce). 

 Doplnění chybějících součástí soustavy plánovací dokumentace a posílení kultury plánování v 

obcích. 

 Zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, 

 Zpracování dokumentů strategického, havarijního, protipovodňového plánování a vzájemné 

provázání těchto součástí do podoby integrovaných soustav plánů. 
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3.4.2 STRATEGICKÝ CÍL S.2 ZVÝŠENÍ POCITU BEZPEČÍ  

Podmínkou pro vytvoření kvalitního prostředí pro život, práci a trávení volného času je vedle vytvoření 

kvalitního zázemí rovněž zajištění příznivého a bezpečného prostředí, v němž se nebudou cítit obyvatelé 

ohroženi. V rámci SCLLD MAS Bohumínsko jsou strategické a specifické cíle zaměřeny na bezpečné 

prostředí ve městech a obcích ve smyslu prevence a snižování kriminality a připravenosti na živelné 

pohromy. Dále na zvýšení bezpečnosti dopravy, podpory cyklodopravy a bezpečnosti chodců. 

Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce a sdružení obcí. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

 

S.2.1 Bezpečná města a obce 

S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava 
 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová hodnota 

(2023) 
Původ 

SCLLD/S.2 Saldo migrace Počet  

Kladné 

(přistěhovalí> 

vystěhovalí) 

Kladné 

(přistěhovalí> 

vystěhovalí) 

vlastní 

 
 

SPECIFICKÝ CÍL S.2.1 BEZPEČNÁ MĚSTA A OBCE 

Pro obyvatele a místní aktéry je téma bezpečnosti a pocitu bezpečí velmi důležité. To koneckonců 

vyplynulo i z dotazníkového šetření mezi obyvateli i představiteli samosprávy. V rámci tohoto opatření se 

jedná zejména o bezpečnost z pohledu kriminality a doprovodných jevů a zvládání přírodních katastrof 

situací, zejména povodní. Část území v povodí Odry, Olše a jejich přítoků není stále dostatečně chráněno 

před povodněmi (viz analýza území). Hustota osídlení území si vyžaduje jak realizaci preventivních 

opatření v této oblasti, tak rozšiřování vybavení a modernizace složek integrovaného záchranného 

systému. 
 

Opatření 

S.2.1.1 Prevence kriminality a sociálně patologických jevů 

S.2.1.2 Příprava na zvládání rizik a katastrof 
 

 

Indikátor 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

SCLLD/S.2.1 Počet podpořených projektů zaměřených 

na zvýšení bezpečnosti 
počet 0 10 

 

Aktivity: 

 Informační a vzdělávací akce pro prevenci a ochranu před násilím a kriminalitou. 

 Realizace doprovodných sociálních programů, zaměřených na vyloučené lokality. 

 Spolupráce s organizacemi na celostátní úrovni a s Policií ČR.  

 Budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů. 

Zpracování digitálních povodňových plánů. 

 Informační a vzdělávací akce pro prevenci a ochranu před katastrofami. 

 Modernizace vybavení složek IZS včetně jednotek dobrovolných hasičů kategorie JPO III a JPO V. 

Posílení základních složek IZS technikou a vybavením. 
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 Vzájemná spolupráce jednotek požární ochrany, sborů dobrovolných hasičů i dalších subjektů 

využitelných v činnosti IZS na území Bohumínska, jejich vzájemné poznávání, zajištění lepší 

součinnosti a výcviku.  

 Zajištění adekvátní odolnosti základních složek IZS, tak aby tyto složky mohly plnit své úkoly i 

v podmínkách mimořádné události – zajištění energetické soběstačnosti. 
 

 

SPECIFICKÝ CÍL S.2.2 KVALITNÍ A BEZPEČNÁ DOPRAVA 

Řešení dopravní infrastruktury vyplývá z priorit veřejnosti z veřejných setkání (např. k přípravě obchvatu 

silnice I/67, ke zkapacitnění komunikací v rozptýlené slezské zástavbě). Problémem je kvalita 

komunikací a finanční náročnost provozování rozsáhlé sítě místních komunikací. Místní poddimenzované 

komunikace jsou často využívány zemědělci a další těžkou technikou, což jejich technický stav dále 

zhoršuje. Intenzivní proces sub urbanizace v některých obcích klade další nároky na kvalitu a kapacitu 

komunikací, jejich napojení na silnice vyššího řádu a uzly hromadné dopravy. 

V území MAS Bohumínsko dlouhodobě roste intenzita individuální automobilové přepravy, což klade 

vysoké nároky na kvalitu dopravní infrastruktury, zhoršuje se stav životního prostředí a bezpečnost v 

dopravně silně zatížených lokalitách. Také priorita veřejnosti vyplývající z dotazníkového šetření byla 

jednoznačná – potřeba zvyšovat bezpečnost v dopravě. 
 

Opatření 

S.2.2.1 Dopravní infrastruktura 

S.2.2.2 Bezpečná a udržitelná doprava 

 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

75120 

Podíl veřejné osobní dopravy na 

celkových výkonech v osobní 

dopravě 

% 30 35 IROP 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních 

výkonech 
% 7 10 IROP 

 

 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

75001 Počet realizací vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti 

v dopravě 

realizace 0 9 IROP 

76100 Délka nově vybudovaných 

cyklostezek a cyklotras 
km 0 3,0 IROP 

76200 Délka rekonstruovaných 

cyklostezek a cyklotras 
km 0 0,9 IROP 
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Aktivity 

 Podpora projektové přípravy realizace obchvatu Bohumína-Skřečoně, Dolní Lutyně 

a Dětmarovic. 

 Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací v dopravně problematických 

lokalitách slezské zástavby. 

 Výstavba parkovacích ploch a navazující dopravní infrastruktury 

 Realizace pozemkových úprav v zemědělské krajině (polní a zemědělské cesty, zpřístupnění 

pozemků a krajiny obecně). 

 Obnova a výstavba polních a lesních cest. 

 Projekty na minimalizaci rizika střetů mezi motorovými vozidly, cyklisty a pěšími. 

 Rozvoj alternativních forem dopravy či pohonu, zejména cyklodopravy, výstavba  a modernizace 

cyklostezek a cyklotras, cyklistických jízdních pruhů apod. 

 Vytváření podmínek pro využívání hromadné a kombinované dopravy (např. kolo/auto/veřejná 

doprava, B+R, P+R apod.). 

 Zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě (zejména veřejné, pěší atd.). 

 Výstavba přestupních uzlů (terminálů), jejichž součástí mohou být parkoviště, zařízení pro 

bezpečné odstavení kola, mopedu apod., autobusových zastávek. 

 Zpřístupňování veřejné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 Budování a modernizace chodníků. 

 Pořízení a instalace zařízení na preventivní snížení rychlosti vozidel, instalace zpomalovacích a 

dalších bezpečnostních prvků. 

 Budování a modernizace osvětlení na frekventovaných silnicích. 

 Projekční příprava opatření k odstranění bodových závad na komunikacích v území - místní 

komunikace, silnice I., II. a III. třídy. (např. křižovatky včetně okružních, přejezdy, mosty, 

rozšiřování komunikací, výhybny).  

 

3.4.3 STRATEGICKÝ CÍL S.3 VZDĚLANÍ LIDÉ 

Cílem je udržet na Bohumínsku vzdělávání na co nejvíce úrovních – předškolní, školní, případně 

středoškolské, včetně zajištění nabídky mimoškolních aktivit a vzdělávání a osvěty pro dospělé. Tomuto 

záměru také odpovídá rozvržení specifických cílů. Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních 

budou sehrávat zejména obce, obcemi zřizované organizace a dále neziskové organizace, v menší míře 

místní podnikatelé. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život 

 

 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2011) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

SCLLD/S.3 Podíl obyvatel s maturitou a vysokoškolsky 

vzdělaných osob na počtu obyvatel starších 

15 let 

procento 43,1 45,0 
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SPECIFICKÝ CÍL S.3.1 ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Pro další rozvoj území MAS je nezbytné zachování potřebné sítě kvalitních vzdělávacích institucí (MŠ, 

ZŠ, SŠ, systém celoživotního vzdělávání) s dostatečnou kapacitou odpovídající dlouhodobým potřebám 

tohoto území. Zvláštním cílem je zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání zejména pro děti 

ze sociálně kulturně znevýhodněného prostředí. Dle Strategie Vzdělávání 2020 MŠMT ČR je nezbytná 

podpora škol v malých obcích, které plní důležité sociální a kulturní funkce.  

Velkým problémem je nárůst dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na  Bohumínsku a s tím 

spojené nedostatečné financování komunitního školství (zejména pokrytí mzdových prostředků na 

romské asistenty na školách). Dalším problémem je nárůst potřeby inkluzivního vzdělávání a různá 

připravenost škol na  tento trend a opět nedostatečné financování asistentů pedagogů a nedostatek financí 

na individuální přístup k  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také k  žákům talentovaným. 

Trendem je dále nárůst dětí se specifickými potřebami. V minulých letech byly zahájeny aktivity 

zaměřené na tuto cílovou skupinu. Pro možný rozvoj vzdělávacího systému na území MAS je cílem 

zaměřit činnost jednotlivých škol na zvyšování kvality a zaměření se na oblast rozvoje přírodovědných a 

technických oborů. Cílem je posílení významu klíčových kompetencí ve výuce a v dalších aktivitách škol.  

Významnou přidanou hodnotou bude spolupráce s místními spolky, firmami a středním školstvím. Náš 

region patří k průmyslovým oblastem a právě orientace na technické obory je stěžejní v oblasti 

zaměstnanosti mladé generace na Ostravsku. Problémem jsou však  nedostatečné  kompetence našich 

pedagogů v oblasti polytechnického rozvoje dětí v MŠ  i ZŠ a také různá vybavenost  škol  v této oblasti. 

Současné  trendy ve výuce, inkluzívní vzdělávání, rozvoj klíčových kompetencí na školách vyžadují v 

některých budovách provést nezbytné stavební úpravy případně zkvalitnit vybavení škol. Zejména menší 

školská zařízení nedokáží uspokojovat potřeby uživatelů, což ohrožuje rovný přístup ke vzdělání a péči o 

dítě. V území je pociťována potřeba dalšího vzdělávání, celoživotního učení i neformálního a zájmového. 

Také pro tyto činnosti je nezbytná vhodná vzdělávací infrastruktura. 

 

Opatření  

S.3.1.1. Kvalitní vzdělávání v předškolním, základním a středním školství 

S.3.1.2. Vzdělávací infrastruktura 

 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

50030 
Podíl osob předčasně 

opouštějících vzdělávací systém 
% 5,4 5,0 IROP 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2013, 2014, 

2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

50000 
Počet podpořených vzdělávacích 

zařízení 
zařízení 0 10 IROP 

50001 

Kapacita podporovaných zařízení 

péče o děti nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby 0 200 IROP 

 

 

 

 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

95 

 

Aktivity 

 Aktivity zaměřené na zlepšování sociálního klimatu ve školách a inkluzi žáků. 

 Aktivity zaměřené na zvyšování kvality budoucích pedagogů. 

 Aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogů. 

 Aktivity zaměřené na zajištění nezbytných pomůcek a potřeb pro děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami. 

 Aktivity zaměřené na spolupráci všech zúčastněných subjektů (dítě, rodič, pedagog). 

 Aktivity směřující k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků. 

 Projekty na rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v mateřském i v cizích jazycích, 

matematické schopnosti, schopnosti práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy apod.) 

 Zavádění moderních systémů a inovací do výuky. 

 Projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

 Podpora individuálního přístupu k žákům. 

 Programy zaměřené na práci s motivací dítěte. 

 Podpora přírodovědných a technických oborů již od předškolního vzdělávání, manuální zručnost. 

 Podpora kompetencí pro vedení škol, pro vedoucí pracovníky. 

 Projekty sdílení zdrojů (učebny, pomůcky) a spolupráce škol. 

 Programy zaměřené na exkurze, soutěže a praxi. 

 Projekty víceúčelového využití škol. 

 Modernizace volnočasových zařízení pro děti a mládež. 
 Pořízení vybavení budov a učeben a stavební úpravy pro rozvoj inkluzívního vzdělávání a 

klíčových kompetencí, zajištění bezbariérovosti. 
 
 

SPECIFICKÝ CÍL S.3.2 ROZVINUTÉ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT 

Zájmové a neformální vzdělávání významně ovlivňuje oblast naplňování volného času jedince, a je 

zvláště důležité pro děti a mládež. Volný čas je významnou sociologickou, ekonomickou a pedagogickou 

kategorií a jeho smysluplné využívání přispívá k rozvoji osobnosti jedince, jeho zájmů a nadání. Často 

může pozitivně ovlivnit i budoucí profesní dráhu jedince a je významným prostředkem prevence 

rizikového chování, především dětí a mládeže. Na území MAS Bohumínsko je vytvořena dostatečná síť 

základních škol, které je možné využít v oblasti vzdělávání dospělých. Neméně důležité pro rozvoj 

systému vzdělávání je rozvíjet spolupráci škol na území MAS na všech úrovních vzdělávání. Přínosem by 

měla být široká nabídka mimoškolního vzdělávání pro všechny věkové skupiny a větší mezioborová 

spolupráce při rozvoji neformálního a celoživotního vzdělávání. 

 
S.3.2.1. Zájmové, neformální a volnočasové aktivity  

S.3.2.2. Celoživotní vzdělávání 

 

Indikátor výstupu 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLD/S.3.2 Počet podpořených projektů z OP 

VVV zaměřených na podporu 

školního a celoživotního 

vzdělávání 

počet 0 30 vlastní 

 
Aktivity 

 Projekty využívající potenciálu škol pro vzdělávání dospělých. 

 Projekty zaměřené na smysluplné využití volného času dětí a mládeže. 

 Podpora aktivit zaměřených na rozvoj uměleckého nadání dětí a mládeže. 

 Podpora preventivních programů se zaměřením na prevenci rizikového chování. 
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 Projety environmentální výchovy a osvěty. 

 Vybudování nebo rekonstrukce prostor pro využití dalšího vzdělávání. 

 Vzdělávací kurzy – jazykové kurzy, počítačová gramotnost, fotografování, hospodaření atd. 

 Osvětové přednášky – bezpečnost dopravy, zdravověda, právní gramotnost, třídění odpadů, 

ochrana před povodněmi, ekologické vytápění budov atd. 

 Univerzita třetího věku. 

 Vytvoření regionálních učebních pomůcek s regionální tematikou. 

 Založení a provoz centra pro environmentální a regionální vzdělávání. 
 

3.4.4 STRATEGICKÝ CÍL S.4 SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST 

V prioritní oblasti Společnost má sociální klima a odpovědnost společnosti velkou důležitost.  Opatření 

realizovaná v tomto strategickém cíli by měla být orientována na dostupnost základních sociálních služeb 

a jejich kvalitu ve venkovském prostoru. Opatření budou intervenovat ve prospěch sociálně vyloučených 

obyvatel nebo těchto skupin ohrožených osob a spolu s dalšími cíli této strategie, zejména v oblasti 

zaměstnanosti a zvyšování pocitu bezpečí, budou napomáhat ke zvyšování kvality života všech obyvatel 

obcí Bohumínska. 

 

Tento strategický cíl je dále rozpracován do specifických cílů: 

 

S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob 

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví 
 
 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2014) 

Cílová hodnota 

(2023) 

SCLLD/S.4 Přírůstek obyvatel 

 

počet kladný 

(narození + 

přistěhovalí> 

zemřelí + 

vystěhovalí) 

kladný 

(narození + 

přistěhovalí> 

zemřelí + 

vystěhovalí) 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL S.4.1 ZAMEZENÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ OHROŽENÝCH 

OSOB 

Oblast podpory je zaměřena převážně na osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, 

a to v širším kontextu. Dále je v tomto specifickém cíli přihlíženo na zvyšující se počet seniorů na území 

MAS Bohumínsko a hledání možností pro zabránění jejich sociálního vyloučení a jejich setrvání co 

nejdéle v domácím prostředí. 

Opatření má zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 

ohrožených osob a skupin osob. V opatření bude podporována koordinace aktivit s místními aktéry v 

území (NNO – Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie, sociální odbory příslušných úřadů apod).  

Podpora rozvoje sociálního a dostupného bydlení působí i jako prevence prostorového vyloučení, vzniku 

sociálně vyloučených lokalit a napomáhá odstraňovat problém bezdomovectví v území. Dostupné bydlení 

je jedním z předpokladů a současně nástrojů boje proti sociálnímu vyloučení. 

Aktivity v tomto specifickém cíli se budou uskutečňovat ve formě sociálních služeb, doprovodných 

komunitních projektů, preventivních programů a sociálního poradenství. Místní aktéři vidí hlavní úlohu v 

prevenci a řešení sociálního vyloučení přímo v rodinách. 
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Opatření 

S.4.1.1 Prevence a řešení sociálního vyloučení 

S.4.1.2 Sociální bydlení 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

67010 Využívání podpořených služeb Osoby 0 50 OPZ 

67310 Bývalí účastníci projektů, u nichž 

intervence formou sociální práce 

naplnila svůj účel 

Osoby 0 128 OPZ 

67315 Bývalí účastníci projektů v 

oblasti sociálních služeb, u nichž 

služba naplnila svůj účel 

Osoby 0 120 OPZ 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(05/2016) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci 0 128 OPZ 

67001 Kapacita podpořených služeb Místa 0 10 OPZ 

 

Aktivity 

 Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.  

 Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

 Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability.  

 Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo prevenci 

sociálního vyloučení.  

 Vytváření a rozvoj sítí spolupracujících organizací (státní, neziskové, církevní). 

 Realizace terénních služeb sociální prevence a terénní programy.  

 Odlehčovací služby.  

 Pokrytí území sociálními službami a dalšími navazujícími službami a programy podporujícími 

sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení apod. 

 Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního 

bydlení, pořízení nezbytného základního vybavení. 
 

 

SPECIFICKÝ CÍL S.4.2 DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 

Provozovatelé sociálních služeb se dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních zdrojů. S tím souvisí 

také přetrvávající nedostatečná nabídka některých sociálních služeb, nedostatek vhodných prostor pro 

zařízení poskytující sociální služby, neuspokojivý technický stav některých stávajících zařízení a zázemí 

služeb a nedostatečná kapacita pobytových služeb. 

Cílem je doplnění, zkvalitnění a zpřístupnění sociálních a obdobných služeb a programů, vytvoření 

vhodných materiálních podmínek (infrastruktury) pro rozvoj sociálních služeb a aktivit sociálního 

začleňování.  
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Opatření 

S.4.2.1 Doplnění stávající sítě sociálních služeb a sociální práce 

S.4.2.2 Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování 

 

Indikátor výsledku 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2014) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

67510 Kapacita služeb a sociální práce klienti 637 645 IROP 

 

Indikátor výstupu 

Kód 

NČI 

Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2014) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

55401 
Počet podpořených zázemí pro 

služby a sociální práci 
počet 0 1 IROP 

55402 
Počet poskytovaných druhů 

sociálních služeb 
služby 0 1 IROP 

 

Aktivity 

 Programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob (aktivity realizované 

terénní nebo ambulantní formou). 

 Zajištění infrastruktury, zázemí a materiálních prostředků pro sociální služby.  

 Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 

poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících 

služeb sociální práce s cílovými skupinami. 

 Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci 

stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v 

ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo 

zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.  

 Vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně 

dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální 

pomoci ve vyloučených lokalitách. 

 Přestavba azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které 

koncentrují vysoký počet osob. 

 Zajištění infrastruktury pro poradenství a další aktivity doprovodné programy v oblasti sociálního 

začleňování a péče o osoby se sníženou soběstačnosti či hendikepem. 

 Budování polyfunkčních komunitních center a komunitních center  (nepolyfunkčních) za účelem 

sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, zahrnující stavby, stavební úpravy, 

pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) 

za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. 

 Zvýšení kvality terénních sociálních a zdravotních služeb, a to zejména pečovatelských, 

asistenčních a ošetřovatelských (nové vybavení, nákup automobilů, školící akce atd.). 

 Výstavba, zřízení a rekonstrukce ordinací praktických a specializovaných lékařů. 

 Doplňkové služby a programy vč. služeb zdravotního charakteru a aktivit podpory rodinných 

příslušníků atd. 

 

 

3.5 PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Pracovní skupina ustanovená v rámci strategického pilíře stanovila v návaznosti na podklady pro jednání 

problémové okruhy a strategické cíle v oblasti životního prostředí a infrastruktury a navrhla opatření, 
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která budou aktivně napomáhat k zajištění ochrany a kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel 

v území MAS Bohumínsko, podporovat efektivní využívání zdrojů a napomáhat eliminaci negativních 

dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícím snižováním dopadů změn klimatu. 

3.5.1 STRATEGICKÝ CÍL P.1 KVALITNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 

S ohledem na charakter řešené problematiky, stanovené specifické cíle a opatření, jež jsou primárně 

zaměřeny na zlepšení životního prostředí v městech a obcích Bohumínska, byl stanoven indikátor na 

úrovni strategického cíle. 

 

Indikátor 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová hodnota 

(2023) 

SCLLD/P.1 Koeficient ekologické stability krajiny koeficient 0,3295 
Stejná 

nebo vyšší 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL P.1.1 ZLEPŠENÁ  KVALITA OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ MAS A V 

POHRANIČÍ 

Odůvodnění 
Nejvýraznější prioritou z dotazníkového šetření (79%) je čistota ovzduší, zamezení smogu z vytápění, 

ochrana před hlukem - především z dopravy. Požadavek na řešení ovzduší zazníval rovněž při veřejných 

setkáních (zejména v Bohumíně, Rychvaldu a Dolní Lutyni). Zhoršená kvalita ovzduší pro polétavý prach 

a benzo(a)pyren - slabá stránka (viz analýza území). 

Vliv lokálních topenišť na tento problém je významný (nejvyšší koncentrace lokálních topenišť na km2 

v ČR je v ORP Bohumín a Orlová  (viz. údaje SLDB 2011). Na kvalitu ovzduší působí také intenzita 

dopravy- hustá dopravní síť v regionu (viz analýza území) a lokalizace průmyslu a zdrojů emisí z malého 

a středního podnikání. Významný je také vliv průmyslu a lokálních topenišť nacházejících se v Polsku a 

výrazně ovlivňující české pohraničí (projekt  AIR-SILESIA, prezentován v červnu 2013). 

V území je evidován nárůst počtu domácností vytápěných tuhými palivy (SLDB 2011). Zároveň je 

Bohumínsko regionem s vysokou mírou plynofikace území (analýza území). Plyn v MAS Bohumínsko 

zaveden do 67,96 % rodinných domů, k ústřednímu vytápění rodinných domů jej využívá jen 60,83 % 

rodinných domů (SLDB 2011).  

Situace kvality ovzduší v obcích je významně ovlivňována sezónními vlivy a příspěvek ke znečištění 

ovzduší z domácích topenišť je v zimních měsících prokázán řadou měření a studií. Situaci lze dílčím 

způsobem vylepšit motivací majitelů rodinných domků ke změně topného média na ekologičtější palivo. 

Motivace je ve dvou rovinách - cenově zvýhodnit zemní plyn nebo elektřinu nebo vyměnit staré kotle na 

pevná paliva na moderní - úsporné a nízkoemisní. Centrum Bohumína je napojeno na CZT z Elektrárny 

Dětmarovice  (silná stránka – viz. analytická část). 

Významný je také vliv dopravy na prašnost vlivem husté silniční dopravní sítě v území. Nespotřebovaná 

energie neznečišťuje životní prostředí. Podpora veřejnosti k efektivnímu využívání zdrojů a napomáhání 

eliminaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícím snižováním dopadů 

změn klimatu. Nedostatečný počet zateplených veřejných budov a budov v sektoru bydlení. Příležitost k 

využití inovací v opatřeních ke snižování energetické náročnosti budov. 

Podpora veřejnosti k efektivnímu využívání zdrojů a napomáhání eliminaci negativních dopadů lidské 

činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícím snižováním dopadů změn klimatu. 
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Opatření 

P.1.1.1 Modernizace technologií ke snížení emisí  

P.1.1.2 Realizace energetických úspor 

P.1.1.3 Snižování prašnosti na komunikacích a veřejných prostorech 

 

Indikátor 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLD/P.1.1 Počet realizovaných opatření 

zaměřených na zvýšení kvality 

ovzduší v domácnostech 

počet 0 250 vlastní 

 

Podporované aktivity 

 Výměny kotlů na tuhá paliva emisní třídy 3 nebo vyšší.  

 Poskytování "kotlíkových dotací" do česko-polského pohraničí na plynové kotle. 

 Organizování energetických aukcí na dodávku plynu na širším území. 

 Rozšiřování a rekonstrukce systémů centralizovaného zásobování teplem. 

 Osvěta a vzdělávání veřejnosti, informační kampaně (nejen na území MAS Bohumínsko). 

 Investice do energetických úspor, které sníží provozní náklady. 

 Snižování energetické náročnosti podnikatelských technologií se zaměřením zejména na drobné a 

střední podnikání. 

 Zateplování a snižování energetické náročnosti obytných budov, veřejných budov, průmyslových 

areálů a podnikatelských objektů. 

 Pořízení vozidel na alternativní pohon (kromě biopaliv) a výstavba související infrastruktury. 

 Pořízení mechanismů na úklid cest či dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z dopravy. 

 Výsadby izolační zeleně a regenerace zeleně oddělující zdroj znečištění od obytné zástavby – linie, 

aleje atd. (podél komunikací a průmyslových areálů). 

    

 

SPECIFICKÝ CÍL P.1.2 ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ S VODOU A JEJÍ KVALITU 

Část území v povodí Odry, Olše a jejich přítoků není stále dostatečně chráněno před povodněmi (viz 

analýza území). Obce na Bohumínsku jsou ohrožovány povodněmi vznikajícími rozlivem vody ve 

vodních tocích a také bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Zatímco povodněmi na tocích jsou 

ohroženi obyvatelé pouze některých obcí a lokalit v blízkosti vodních toků, bleskové povodně jsou jevem 

celoplošným. Kromě ohrožení nemovitostí a lidských životů je bezprostředně souvisejícím negativním 

jevem také nevratná eroze půdy, která znamená odnos nejkvalitnější ornice, snižování úrodnosti 

zemědělské půdy a škody na majetku. 

Významnou příčinou tohoto stavu je snížená retenční schopnost krajiny, která byla způsobena z velké 

míry nešetrným zemědělským hospodařením ve 2. polovině 20. století, kdy byly narušeny odtokové 

poměry v krajině a vodní režim. 

Zlepšení současného stavu lze dosáhnout prostřednictvím přírodě blízkých protipovodňových a 

protierozních opatření na zemědělské půdě a přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření 

na vodních tocích v krajině. 

V rámci tohoto cíle budou podporována také opatření se zaměřením na rekonstrukci a dobudování 

kanalizačních soustav se zakončením na čistírnách odpadních vod, a to včetně decentralizovaného čištění 

odpadních vod. Území není dostatečně odkanalizováno z hlediska splaškových vod (viz. analýza území). 

Vypouštění splaškových vod z domácností do povrchových je slabou  stránkou území (viz analýza 

území). Cílem opaření je zlepšování kvality vypouštěných vod. V území jsou jen centrální ČOV (viz 

analýzy území, dotazník starostů). 
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Opatření 

P.1.2.1   Dokončení protipovodňové ochrany území a zlepšení hospodaření s vodou v krajině  

P.1.2.2   Výstavba a rekonstrukce kanalizačních řadů 

 

Indikátor 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLD/P.1.2a Počet realizovaných 

protipovodňových opatření 

počet 3 vlastní 

SCLLD/P.1.2b Počet realizovaných projektů 

zaměřených na zlepšení kvality vod 

počet 5 vlastní 

 

Příklady aktivit 

 Zprůtočnění koryt vodních toků a odvodňovacích příkopů a přilehlých niv v intravilánu obcí, 

zlepšení přirozených rozlivů. 

 Využití přírodě blízkých opatření a zkapacitnění koryt je efektivní opatření. 

 Údržba koryt vodních toků a odvodňovacích příkopů včetně opatření ke snížení zanášení (např. 

oplůtky, koryta). 

 Budování nových odvodňovacích příkopů a rozlivových území. 

 Příprava a realizace výstavby poldrů. 

 Výstavba retenčních nádrží a dešťové kanalizace zatrubněné i v otevřených příkopech. 

 Obnova a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl. 

 Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizačních řádů. 

 Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizačních řádů napojených na stávající ČOV (gravitačních 

i tlakových).  

 Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizačních řádů napojených na nově vybudovanou místní 

ČOV (gravitačních i tlakových). 

 Výstavba místních a domovních čistíren odpadních vod (ČOV).  

 

SPECIFICKÝ CÍL P.1.3 ODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Systém nakládání s odpady je na území MAS Bohumínsko poměrně funkční, ve střednědobém horizontu 

zbývá dořešit zejména oblast nakládání komunálního odpadu po ukončení možnosti skládkování. 

Výsledky v separaci odpadů na území ve srovnání s průměrem MSK jsou na průměrné úrovni, existuje 

potenciál ve zlepšení třídění a využitelnosti odpadu (viz. Analýza optimalizace odpadového hospodářství 

pro MAS Bohumínsko - funkční odkaz na tuto přílohu je uveden v příloze, kap. 5.6.). Jednotlivé systémy 

řešení komunálních odpadů jsou značně separované (nulová integrace odpadového hospodářství). 

Návrhová část optimalizace odpadového hospodářství v území MAS Bohumínsko je shrnuta do 

následujících dvou opatření, přičemž prioritou je vzájemná spolupráce mezi obcemi a dalšími subjekty při 

zajišťování efektivnějšího sběru, svozu a využití komunálního odpadu. 

Opatření 

P.1.3.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů   

P.1.3.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů  

 

Indikátor 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

(2015) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLDP.1.3 Výtěžnosti tříděných odpadů bez 

kovů na 1 obyvatele MAS za rok 

2015 

kg/obyvatele 32,187 33,161 vlastní 
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Podporované aktivity 

 Integrovaná výstavba systémů pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů. 

 Budování integrovaných sběrných dvorů a třídících a dotříďovacích linek. 

 Vytváření systémů pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady 

komunálního odpadu.  

 Modernizace systémů pro separaci komunálních odpadů (např. nadzemní a podzemní kontejnery 

včetně související infrastruktury). 

 

Související operační programy 

OPŽP 

SC 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 

SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

 

SPECIFICKÝ CÍL  P.1.4  ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 

Environmentální osvěta a vzdělávání patří mezi jedny ze základních nástrojů, jimiž lze přispět k řešení 

problémů popsaných v předešlých opatřeních. Povědomí o problematice životního prostředí, nakládání s 

odpady a ochrany přírody a krajiny v posledních letech obecně stoupá, v mnoha ohledech jsou ale aktivity 

na poli environmentálního vzdělávání nedostatečné. V případě žáků mateřských, základních a středních 

škol je důležitá průběžná environmentální osvěta, v případě dospělé populace se jako jeden z možných 

nástrojů jeví konkrétně zacílené osvětové kampaně (i na širším území regionu a v Polsku). 
 

Opatření 

P.1.4.1 Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty na školách 

P.1.4.2 Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost 

P.1.4.3 Podpora místních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí a péčí o krajinu 

 

Indikátor výstupu 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

SCLLD/P.1.4 Počet podpořených projektů 

zaměřených na environmentální 

vzdělávání a osvětu 

počet 5 vlastní 

 

Příklady projektů 

 Environmentální vzdělávání a výchova (EVVO) na školách, soutěže mezi školami. 

 Přednášky, krátkodobé a dlouhodobé kurzy a exkurze pro širokou veřejnost. 

 Rozšíření činnosti místních organizací zabývající se ochranou životního prostředí a péčí o krajinu 

– např. formou péče o ekologicky hodnotné lokality, vydávání informačních materiálů a 

pořádáním vzdělávacích akcí. 

 Založení a provozování centra environmentální výchovy a poradenství. 

 

3.5.2 STRATEGICKÝ CÍL P.2 EKOLOGICKY STABILNÍ KRAJINA 

V krajině se odehrává celá řada procesů a činností, a je proto důležité zajistit v jejich vzájemném 

působení dlouhodobou udržitelnost. Setkávají se zde potřeby zemědělského a lesnického hospodaření, 

rekreačních požadavků člověka, ochrany přírody nebo např. povodňové problematiky. Krajinný ráz          

a přirozené funkce krajiny jsou na Bohumínsku narušeny vlivem průmyslu a těžby nerostů. V územních 

plánech navržené územní systémy ekologické stability (ÚSES) nejsou často v krajině realizovány. Při 

naplňování cíle bude kladen důraz na jednoduchá, efektivní a moderní řešení v souladu s potřebami          

a možnostmi území a na naplňování principů dlouhodobé udržitelnosti ve prospěch člověka a krajiny.  
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Cílem je posílit přirozené funkce krajiny, její prostupnost a biodiverzitu a zajistit tak pro další generace 

stabilní krajinu na Bohumínsku. 

Předpokládá se, že výraznou úlohu v těchto opatřeních budou sehrávat zejména obce, podnikatelé            

v zemědělství a lesnictví a správci vodních toků.  

 

Indikátor 

ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová hodnota 

(2023) 

SCLLD/P.2 Koeficient ekologické stability krajiny koeficient 0,3295 
Stejná  

nebo vyšší 

 
SPECIFICKÝ CÍL P.2.1 HODNOTNÁ SÍDELNÍ A VOLNÁ KRAJINA 

Problémem krajiny Bohumínska je její nízká míra ekologické stability a antropogenní změny po těžbě 

nerostů. Relativně malým množstvím krajinných prvků s celou řadou negativních doprovodných 

důsledků, jako je např. úbytek biodiverzity.  

Současně je potřebné průběžně řešit také kvalitu zeleně na veřejných prostranstvích v obcích, která zde 

plní také celou řadu funkcí, od estetické přes rekreační po příznivé působení na kvalitu ovzduší a zvýšení 

kvality života v sídlech, v neposlední řadě vytváří příznivé mikroklima. S péčí o sídelní a krajinnou zeleň 

souvisí problém s invazními druhy rostlin, které mají tendenci vytlačovat původní druhy. Jedná se 

zejména o křídlatku.  

Území je charakteristické nízkým podílem lesů, které kromě funkce hospodářské plní také dalších funkce, 

jako jsou např. rekreační. Tyto funkce je nutné zachovat a dále rozvíjet. 

 

Opatření 

P.2.1.1 Obnova a výsadba zeleně včetně krajinných prvků 

P.2.1.2 Realizace územního systému ekologické stability dle vydaných územních plánů 

P.2.1.3 Realizace opatření dle schválených komplexních pozemkových úprav 

P.2.1.4 Likvidace invazivních rostlinných druhů 

 

Indikátory výstupu 

Kód NČI/ID Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Původ 

93701 Počet podpořených 

podniků/příjemců 

počet 1 PRV 

SCLLD/P.2.1 Počet realizovaných opatření 

zaměřených na tvorbu a obnovu 

kulturní krajiny 

počet 5 vlastní 

 

Aktivity  

 Zpracování podkladů pro realizaci ÚSES a jejich realizace v krajině. 

 Realizace a posílení funkčnosti skladebných částí vymezeného ÚSES.  

 Posílení či obnova ekostabilizačních funkcí významných krajinných prvků  a obnova vodního 

režimu krajiny. 

 Výsadby alejí, remízků, solitérní zeleně atd. 

 Výsadby zeleně v intravilánech obcí a na obecních prostranstvích. 

 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů.   

 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich mapování a odstraňování). 

 Realizovat pozemkové úpravy v krajině. 
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Související operační programy 

OPŽP 

SC 4.2 Posílit biodiverzitu 

SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 

3.6 INTEGROVANÉ A INOVATIVNÍ RYSY STRATEGIE 

3.6.1 INTEGROVANÉ RYSY 

Integrační prvky představují oblasti, které mají v území sjednocující, spojující nebo slučující charakter a 

které jsou ve srovnání se současným stavem inovativní a mají synergický efekt. Realizace integrovaného 

nástroje (SCLLD) spočívá jak v přípravě a realizaci projektů nositele, tak v iniciaci a koordinaci při 

přípravě a realizaci projektů jiných subjektů.  

Podstatným integračním prvkem SCLLD je snaha a realizace koordinovaného a koncepčního přístupu 

který povede k realizaci synergicky provázaných opatření a efektivnímu dosahování cílů a efektivnímu 

řešení problémů. Fungování a existence MAS vč. zpracování SCLLD (komunitní plánování) položilo 

dobré základy pro integraci všech subjektů působících v území MAS Bohumínsko. Místní aktéři a 

veřejnost formulovali problémy, potřeby a priority rozvoje území a zaměstnanci MAS a experti zajistili 

výslednou konzistenci strategie. MAS působí jako synergický prvek v území.  

Strategie také vytváří podmínky pro realizaci projektů a opatření, které jsou schopny společně dosáhnout 

významného efektu - subjekty budou mít možnost využít více zdrojů (operačních programů) k řešení 

konkrétních komplexních problémů. 

Integrovaný přístup napříč programovými rámci se projevuje tak jako celá strategie zejména v oblasti 

spolupráce a koordinace a dále je uplatněna:  

 finanční integrovanost - do financování budou zapojeny finanční prostředky z různých 

specifických cílů daného operačního programu nebo různých operačních programů, 

 územní integrovanost - realizace projektů a aktivit s nadmístním, rozsáhlejším dopadem,  

 věcná integrovanost - realizace věcně souvisejících aktivit, které bývají často realizovány 

odděleně většinou i v důsledku roztříštěnosti zdrojů,  

 organizační integrovanost - společná koordinace jednotlivých subjektů v území založená na 

principu partnerství. 

 
Strategií MAS Bohumínsko se táhnou některá témata, která průřezově více či méně zasahují jednotlivé 

oblasti, cíle a opatření. V tabulce uvedené níže lze sledovat vzájemné vazby jednotlivých specifických 

cílů definovaných strategií. Vzájemná vazba resp. intenzita vazeb je vyjádřena v několika úrovních, kdy  

zelená barva = silná vazba / prokazatelná návaznost, modrá = slabá vazba, bílá = žádná vazba. 
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Tabulka 38: Integrace specifických cílů SCLLD MAS Bohumínsko 

 
 

Specifický cíl SCLLD 
 

H
.1

.1
 

H
.2

.1
 

H
.2

.2
 

H
.2

.3
 

S
.1

.1
 

S
.1

.2
 

S
 1

.3
 

S
.2

.1
  
 

S
.2

.2
  
 

S
.3

.1
 

S
.3

.2
 

S
.4

.1
 

S
.4

.2
 

P
.1

.1
 

P
.1

.2
 

P
.1

.3
 

P
.1

.4
  
 

P
.2

.1
 

H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména 
znevýhodněným osobám na trhu práce 

                  

H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí                   

H.2.2 Spolupráce a propagace místních produktů                   

H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné 
zemědělství 

                  

S.1.1 Aktivní trávení volného času 
 

                  

S.1.2 Rozvoj místních tradic a regionální identity                   

S 1.3 Spolupráce v území 
 

                  

S.2.1  Bezpečná města a obce 
 

                  

S.2.2  Kvalitní a bezpečná doprava                   

S.3.1 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání                   

S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život                   

S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených 
osob 

                  

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví                   

P.1.1 Zlepšená  kvalita ovzduší na území MAS a v 
pohraničí 

                  

P.1.2 Zlepšení hospodaření s vodou a její kvalitu                   

P.1.3 Odpovědné nakládání s odpady                   

P.1.4  Environmentální vzdělávání a osvěta                   

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina                   

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6.2 INOVATIVNÍ RYSY 

Podstatou strategie MAS Bohumínsko je mj. také inovativní přístup a hledání nových řešení. Inovativní 

přístup můžeme nalézt ve všech oblastech a prioritách SCLLD. Vzhledem k tomu, že byla SCLLD MAS 

Bohumínska sestavena komunitním způsobem a byla vytvořena samotnými aktéry působícími v 

zájmovém území, je pro daný region inovativní. Strategie klade důraz na uplatňování inovací tam, kde 

dávají smysl, přinášejí úspory zdrojů, řeší problémy efektivně a napomáhají zajistit udržitelnost dopadů 

strategie. Inovativnost strategie také spočívá ve skutečnosti, že MAS Bohumínsko nechápe SCLLD pouze 

jako zdroj financování, ale také jako proces pro tvorbu nových praktik v souladu s potřebami komunity. 

Při tvorbě strategie byl kladen důraz na takové inovace, které umožní dlouhodobý udržitelný rozvoj 

území s využitím jeho vnitřních zdrojů a potenciálu. Jedním z hlavních inovativních prvků strategie by 

měl být systém sdílení zkušeností, informací, technického i personálního zázemí mezi různými subjekty 

v území. 

Inovativní přístup předpokládá, že projekty ponesou zejména prvky regionální inovace, což nevylučuje 

inovace  i v měřítku celostátním. V projektech žadatelů je očekáváno využití dobrých praxí na národní i 

evropské úrovni. V projektech spolupráce budou realizována především inovativní témata. Podporováno 

bude zapojování co nejširšího partnerství do procesu zavádění inovací, síťování, a to jak horizontálně v 

rámci místního partnerství MAS Bohumínsko a v rámci krajské sítě MAS, tak na vertikální linii 

(mezinárodní - národní - krajská - regionální - místní úroveň). Budou rozvíjeny a navazovány kontakty s 

vysokými školami (VŠB – TU, Slezská univerzita Opava) a středními školami (Gymnázium Bohumín, 

Střední škola Bohumín, DAKOL), rozvíjena spolupráce s většími městy v regionu (Karviná, Orlová, 

Ostrava), s Moravskoslezským krajem i dalšími na inovativních záměrech zainteresovanými subjekty.  

Obecné inovativní rysy strategie:  

 strategie vede v rámci metody LEADER k vytváření nových vazeb, k rozvíjení komunitního 

života, snaží se propojit veřejný, soukromý a neziskový sektor a vytvářet partnerství,  

 MAS je zodpovědná za rozdělování dotací v regionu, což ji nutí plánovat a uvažovat strategicky, 

pro čerpání možností z území,  

 nastavení strategie nabádá územní aktéry k tomu být aktivní, vzbudit jejich zájem o problémy 

v území,  

 strategie MAS získává z území příklady dobré praxe a dále je rozšiřuje, 

 při vytváření strategie bylo k aktérům z území přistupováno individuálně,  

 strategie má zcela nové nástroje k řešení problémů v území apod.  

 

Inovativnost projektů bude hodnocena prostřednictvím základních charakteristik: 

 novost, tj. do jaké míry je řešení projektu nové na úrovni obce či regionu,  

 potřebnost, tj. do jaké míry je daná problematika užitečná, 

 účelnost, tj. jaké je zvýšení kvality, efektivity, které projekt přináší, 

 inovativnost, tj. jaká je míra rozdílu mezi původním (nebo tradičním) a novým řešením. 

Integrovaný a inovativní přístup je realizován na úrovni SC, ale i opatření, případně Fichí v synergii 

jednotlivých Programových rámců. Integrovaný a inovativní přístup bude podporován v 

preferenčních kritériích. 

 

Inovace v oblasti Hospodářství 

 sociální podnikání, 

 koordinace veřejně prospěšných prací s prostupným zaměstnáváním (získávání pracovních 

návyků a zkušeností), 

 zavádění místních výrobků na trh, 

 zavádění nových trendů v turistickém ruchu (příměstské rekreaci). 

 

Inovace v oblasti Společnost 

 zavádění komunitních forem sociální práce v sociálním začleňování, 
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 výměna informací, zkušeností a sdílení zdrojů ve školství, volnočasových aktivitách, 

 zapojování veřejnosti a partnerství, 

 realizace projektů spolupráce při realizaci strategie. 

 

Inovace v oblasti Životní prostředí a infrastruktura 

 nové způsoby šetrného využívání zdrojů, 

 zavádění nových trendů v odpadovém hospodářství, 

 decentralizované čištění odpadních vod, 

 zavádění a rozvoj alternativních forem dopravy. 

 

3.7 VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Vzhledem k vhodnému nastavení strategické části SCLLD MAS Bohumínsko je důležité, aby byla 

provázaná s dalšími strategickými dokumenty týkajícími se území MAS, a to na úrovni evropské a 

národní, krajské, regionální i lokální. 

SCLLD Bohumínska v zásadě není v rozporu s územními plány i dalšími územně-plánovacími 

dokumenty obcí a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. V případě nejistoty platí 

vždy stanovisko orgánu územního plánování.  

SCLLD rovněž akceptuje strategické plány obcí, cíle Svazku měst a obcí okresu Karviná a Euroregionu 

Těšínské Slezsko, respektuje strategické dokumenty na úrovni Moravskoslezského kraje a České 

republiky. V případě vzájemných rozporů těchto řídících dokumentů je v SCLLD na tento fakt 

upozorněno.  

 

3.7.1 EVROPSKÁ A NÁRODNÍ ÚROVEŇ  

Při tvorbě strategie byly dále zohledněny následující dokumenty na národní a evropské úrovni:  

 EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (tzv. Strategie 

Evropa 2020); 

 Dokumenty ke stěžejním iniciativám Strategie Evropa 2020;  

 Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020; 

 Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020, Česká republika, zejména kapitola 

3.1.1. 

 Operační programy: 

 Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020; 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020; 

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; 

 Operační program zaměstnanost 2014-2020; 

 Operační program Životní prostředí 2014-2020; 

 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika na období 

2014-2020; 

 Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020; 

 Koncepce podpory mládeže 2014-2020; 

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;  

 a další dokumenty: 

 Politika územního rozvoje ČR 2008; 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky; 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 – soulad vyhodnocen v tabulce níže; 

 Dopravní politika ČR 2005-2013; 

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004); 

 Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008); 

 Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020; 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2013/06/Evropa_2020-v-CJ.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_eu_biologicka_rozmanitost/$FILE/OMOB-Strategie_EU_o_biodiverzite-20110623.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/32f04abd-7367-4681-b2c7-b70b6fd11e6b/Dohoda-o-partnerstvi_20140811.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/08/DoP-na-EK-20140808_doSFC_kap-3.1.1CLLD.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/08/DoP-na-EK-20140808_doSFC_kap-3.1.1CLLD.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=661125http://
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/07/OPPIK.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/07/OP-VVV.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/07/OPZ_2014-2020_červen_2014.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/07/OP-ŽP.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/05/OP-CZPL_042014.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/07/PRV_do_vlady.pdf
http://www.msmt.cz/file/33599/
http://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/Strategicky-ramec-udrzitelneho-rozvoje-CR_2010.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/08/DoP-na-EK-20140808_doSFC_kap-3.1.1CLLD.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf
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 Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR; 

 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020; 

 Strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v ČR; 

 Národní strategie ochrany práv dětí;  

 Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017; 

 Národní inovační strategie ČR 2012 – 2020; 

 Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020; 

 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014 – 2020; 

 RIS3 strategie; 

 Strategie vzdělávací politiky do roku 2020; 

 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 až 2020; 

 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 

2020; 

 Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky 

EU po roce 2013; 

 Národní strategický plán rozvoje venkova 2007 – 2013; 

 Akční plán pro biomasu v ČR 2012 – 2020; 

 Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a 

přírodě blízkých opatření (2010); 

 Zásady státní lesnické politiky (2012); 

 Politika ochrany klimatu ČR 2009-2020; 

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020; 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR; 

 Plán odpadového hospodářství ČR 2003 – 2012; 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR; 

 Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020; 

 Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby ČR (2006). 

 

Základním koncepčním dokumentem ČR v oblasti regionální politiky je Strategie regionálního rozvoje 

České republiky 2014 2020 (SRR ČR), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 344 ze dne 15. 5. 

2013. Strategie je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných 

politik na regionální rozvoj. Strategie má propojovat odvětvová hlediska a přístupy s územními aspekty 

vyváženého regionálního rozvoje a územní soudržnosti, obsahuje formulace problémových okruhů, 

priorit a souhrnných cílů, které bude třeba v příštím období sledovat. Popis vazeb prioritních oblastí 

Strategického plánu rozvoje území MAS Bohumínsko v období 2014 – 2020 na prioritní oblasti Strategie 

regionálního rozvoje ČR je uveden v následující tabulce.    
 

Tabulka 39: Vazby prioritních oblastí strateg.plánu na prioritní oblasti Strategie regionálního rozvoje ČR  

Oblast strategie 

Strategický cíl 

SCLLD  

MAS Bohumínsko 

Prioritní oblasti Strategie regionálního rozvoje ČR 

Regionální 

konkurenceschopnost 

Územní 

soudržnost 

Environmentální 

udržitelnost 

Veřejná 

správa a 

spolupráce 

Pracovní příležitosti pro 

všechny skupiny obyvatel 
x    

Konkurenceschopná 

regionální ekonomika 
x    

Spokojenost místních 

obyvatel s kvalitou života 
 x  x 

Zvýšení pocitu bezpečí  x x x 

Vzdělaní lidé x x  x 

Sociálně odpovědná 

společnost 
 x  x 

Kvalitní prostředí pro život   x  

Ekologicky stabilní krajina   x  

Zdroj: vlastní zpracování 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17713/Metodika_strategie_potlacovani_chudoby.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14309/NSOPD.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13099/Teze_NS.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-cr
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-tri-klicove-materialy-z-dilny-msmt
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti-cr-pro-obdobi-let
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-politika-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-cr-na-leta-2009-az
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-politika-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-cr-na-leta-2009-az
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3.7.2 KRAJSKÁ A REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ 

Základním dokumentem na úrovni Moravskoslezského kraje, se kterým by měl být v souladu Strategický 

plán rozvoje území MAS Bohumínsko v období 2014 – 2020, je Strategie rozvoje Moravskoslezského 

kraje na léta 2009 – 2020. Níže je ukázána vzájemná vazba na úrovni prioritních oblastí a globálních cílů. 

Vzájemnou vazbu zachycuje následující tabulka. 

 
Tabulka 40: Vazba na úrovni prioritních oblastí Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 

Oblast strategie 

Strategický cíl 

SCLLD  

MAS Bohumínsko 

Prioritní oblasti Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 

Globální cíl 1 - 

Konkurenceschopná, 

inovačně založená 

ekonomika 

Globální cíl 2 

– Dobré 

vzdělání a 

vysoká 

zaměstnanost – 

příležitost pro 

všechny 

Globální cíl 3 - 

Soudržná 

společnost – 

kvalitní 

zdravotnictví, 

cílené sociální 

služby a 

úspěšný boj 

proti chudobě 

Globální cíl 4 - 

Kvalitní a 

kulturní 

prostředí, 

služby a 

infrastruktura 

pro život, práci 

a návštěvu 

Globální cíl 

5 - Efektivní 

správa věcí 

veřejných 

Pracovní příležitosti 

pro všechny 

skupiny obyvatel 

x x    

Konkurenceschopná 

regionální 

ekonomika 

x x    

Spokojenost 

místních obyvatel s 

kvalitou života 

  x x x 

Zvýšení pocitu 

bezpečí 
  x x  

Vzdělaní lidé x x    

Sociálně odpovědná 

společnost 
  x   

Kvalitní prostředí 

pro život 
   x  

Ekologicky stabilní 

krajina 
   x  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z pohledu krajské úrovně byly při tvorbě SCLLD posuzovány tyto základní dokumenty: 

 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 – soulad vyhodnocen ve 

výše uvedené tabulce; 

 Integrovaná teritoriální investice (ITI Ostravské aglomerace) – podrobněji níže; 

 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020; 

 Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje; 

 PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ (PZKO); 

Aglomerace CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek; 

 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji; 

 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Těšínské Slezsko; 

 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 – 2016; 

 Komunitní plán sociálních služeb Statutárního města Karviná; 

 

Integrovaná teritoriální investice (ITI Ostravské aglomerace) 

Moravskoslezský kraj je specifický svou polycentrickou strukturou Ostravské aglomerace, která 

soustřeďuje 80 % obyvatelstva regionu a 87 % obsazených pracovních míst v kraji a výrazně se tak liší od 

zbytku republiky. Území MAS Bohumínsko je součástí Ostravské aglomerace. Specifičnost vývoje kraje 

je dána transformací z průmyslového regionu na společnost služeb a průmyslu s vyšší přidanou hodnotou  

úbytku obyvatelstva v problémových oblastech, změny jeho demografické struktury, ekonomické 

https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/rozvoj_kraje/srk_2009_2020.pdf
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/koncepce/krajsky-integrovany-program-ke-zlepseni-kvality-ovzdusi-moravskoslezskeho-kraje-37/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cr_odborne_info.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/koncepce_prevence_krimi_msk_2012-2016.pdf
http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/struktura/OSO/komunitni_planovani/KOMUNITNÍ%20PLÁN_0.pdf
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polarizace obyvatelstva a nárůstu obyvatelstva v okolí velkých měst. Proto se integrovaný přístup při 

plánování investic na území ostravské aglomerace jeví jako nutný a klíčový. V rámci příprav na 

programovací období 2014-2020 v Moravskoslezském kraji vznikl projekt Chytřejší kraj, kde se do 

tvorby ITI aktivně zapojovali také zástupci krajské sítě NS MAS, včetně zástupce MAS Bohumínsko. 

 

Strategické cíle ITI odrážejí rovněž potřeby území MAS Bohumínsko: 

 Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel. 

 Podpořit podnikání a vznik pracovních míst. 

 Zvýšit kvalitu prostředí pro život a práci. 

 

V rámci spolupráce při tvorbě projektové karty možných záměrů  vhodných pro ITI Ostravské 

aglomerace byly vytipovány tyto záměry integrovaných projektů spolupráce: 

 Obnova dílen v ZŠ Bohumínska. 

 Rozvoj manuální zručnosti v ZŠ Bohumínska. 

 SŠ Bohumínska jako zdroj pracovníků pro bohumínské firmy. 

 Obnova učňovského školství. 

 Sociální podnik veřejně prospěšných prací. 

 Veřejně prospěšné práce pro všechny zájemce (300). 

 Veřejné práce místo sociálních dávek (200). 

 Lávka přes Olši - zpřístupnění PP Hraniční meandry Odry z polské strany. 

 Cyklostezka podél Odry spojující Ostravici a Olši přes PP HMO. 

 Cyklostezka podél Olše (č. 10) z Jablunkovska po soutok Odry s Olší. 

 Rekuperace do škol včetně zateplených. 

 Regenerace sídliště Bezručova  v Bohumíně (návaznost na IPRM). 

 Ruční linka na dotříďování separovaných odpadů na Bohumínsku. 

 Výstavba/využití zařízení na energetické využití odpadu z Bohumínska. 

 Implementace kotlíkových dotací na Bohumínsku. 

 

Vymezení území ITI Ostravské aglomerace 
Multikriteriální analýza – zdroj: Socioekonomický atlas MSK, 2012 (Zpracování: Proces, s.r.o.) 
 

Obrázek 33: Vymezení ITI Ostravské aglomerace v rámci ČR 

 
Zdroj: http://fast10.vsb.cz/brownfield/documents/dostal.pdf 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/eu2014/integrovana-uzemni-investice
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Obrázek 34: Vymezení aglomerace v roce 2011 

 
Zdroj: http://fast10.vsb.cz/brownfield/documents/dostal.pdf 
 

 

3.7.3 LOKÁLNÍ ÚROVEŇ 

Dílčí strategické dokumenty jednotlivých obcí byly zohledněny a zapracovány v průběhu prací na 

analytické a strategické části SCLLD (činnost pracovních skupin). Dokumenty této provenience jsou 

aktuální a respektují současné podoby územních plánů dotčených obcí. Jednotlivé prioritní oblasti, 

specifické cíle a jejich opatření byly koncipovány tak, aby nebyly s těmito dokumenty v rozporu. 

 

Územní plánování v obcích MAS Bohumínsko 

Územní plán je základní strategický dokument obcí tvoří předpoklad pro budoucí rozvoj území a pokud 

obce mají nějaké větší budoucí záměry s nároky na plochu, měly by být promítnuty do územního plánu. 

Z tohoto důvodu přinášíme přehled stavu zpracování územně plánovací dokumentace u jednotlivých obcí.  

 
Tabulka 41: Přehled stavu zpracování územních plánů  v obcích MAS Bohumínsko (květen 2016) 

Obec Územní plán 

Bohumín Schválen 10.2.2014. 

Dětmarovice Schválen 11.4.2015. 

Dolní Lutyně Schválen 23.4.2010. 

Doubrava Schválen 22.6.2015. 

Petrovice u Karviné Ve znění změnou č. 3, nabytí účinnosti 6.11.2013. 

Petřvald Schválen 24.6.2015. 

Rychvald Schválen 3.9.2014. 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Územní rozvoj a strategické plánování obcí MAS Bohumínsko 

Územní a strategické plánování musí být propojeno, respektive musí být ve vzájemném souladu. Soulad 

by měl být zajištěn také ve vertikální rovině – tj. úroveň obcí – úroveň MAS – úroveň ORP – úroveň 

krajská. Přehled stavu zpracování strategických dokumentů je v následující tabulce, ze které vyplývá, že  

kromě Bohumína neexistují v obcích MAS aktualizované dlouhodobé strategické dokumenty.  Strategie 

pro území MAS tak bude významným nástrojem pro obce na území MAS Bohumínsko. 

 
Tabulka 42: Přehled stavu zpracování strategických a rozvojových plánů v obcích MAS Bohumínsko 

Obec Stav zpracování hlavních strategických dokumentů 

Bohumín Strategický plán rozvoje města Bohumín, schválen 9.12. 2013 na období do roku 2020. 
Dětmarovice Strategický plán obce (schválen 6/2006) 
Dolní Lutyně Strategický plán nemá obec zpracován. 
Doubrava Strategický plán nemá obec zpracován. 
Petrovice u Karviné Strategický plán nemá obec zpracován. 
Petřvald Strategický plán nemá obec zpracován. 
Rychvald Program rozvoje města Rychvald na období 2007 – 2010.  

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Další rozvojové dokumenty obcí: 

 Strategie území správního obvodu ORP Bohumín v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti v návaznosti na sociálně 

vyloučené lokality na období 2014-2023 (zpracována 2015), vytvořeno v rámci Projektu podpora 

meziobecní spolupráce v ORP Bohumín. 

 Plán prevence kriminality města Bohumín na období 2016 – 2017 (zpracován 2015). 

 Komunitní plán sociálních služeb města Bohumína; 

 
 

 

Obrázek 35: Provázanost strategických dokumentů na evropské, národní a regionální úrovní 

 
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj: Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020 [online], s.130 

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/samosprava/strategicky-plan/
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3.8 AKČNÍ PLÁN  

Akční plán vyjadřuje způsob naplnění potřeb území a cílů SCLLD MAS Bohumínsko prostřednictvím 

aktivit podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Pro každý relevantní program 

byl na základě rozhodnutí aktérů v území zpracován samostatný programový rámec, a to konkrétně pro 

Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Program 

rozvoje venkova (PRV). V rámci aktivit SCLLD MAS Bohumínsko budou na území realizovány také 

další významné dokumenty, a to Místní akční plány (MAP) rozvoje vzdělávání v území ORP Bohumín,  

ORP Orlová a ORP Karviná. 

 

Akční plán obsahuje: 

Programové rámce s definováním konkrétních opatření CLLD k naplnění stanovených cílů a s popisem 

opatření CLLD s vazbou na SC OP a na cíle opatření CLLD, s uvedením možných témat projektů a 

možných příjemců dotace, minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů, principů pro 

určení preferenčních kritérií. SCLLD neobsahuje konkrétní preferenční kritéria, která budou uváděna až 

ve výzvě MAS, kterou schvaluje řídící orgán (ŘO). Principy definují, jak budou zaměřena preferenční 

kritéria ve výzvě MAS. 

Fiche obsažené v programovém rámci PRV, které definují navrhovaná opatření SCLLD s uvedením 

typologie podporovatelných projektů. Obsah a strukturu fiche v PRV stanoví dokumentace PRV. Fiche 

musí být v souladu s výzvou MAS.   

Definice tzv. klíčových projektů realizovaných samotnou MAS. Klíčový projekt MAS musí svým 

zaměřením odpovídat navrhovaným opatřením SCLLD. Klíčové projekty MAS jsou umožněny pouze v 

rámci OP Z - MAS Bohumísko rozhodnutím aktérů v území nebude klíčové projekty realizovat a v OP 

ŽP, který je pro MAS Bohumínsko v současné době nerelevantní. 

Výsledky – kvantifikované a měřitelné indikátory potřeb regionu, dle indikátorů definovaných v 

programových dokumentech nebo v dalších dokumentech programů pro jednotlivé specifické cíle 

realizované prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD. 
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Obrázek 36: Grafické znázornění cílů strategie a programových rámců dle okruhu (priority) Hospodářství 

Zdroj

: vlastní zpracování  
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Obrázek 37: Grafické znázornění cílů strategie a programových rámců dle okruhu (priority) Společnost 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Obrázek 38: Grafické znázornění cílů strategie a programových rámců dle okruhu (priority) Životní 

prostředí

 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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3.8.1 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP  

Integrovaný regionální operační program propojuje priority obcí, měst a regionů při zohlednění 

tematických a územních požadavků. Životní úroveň a celková kvalita života v určitých regionech a 

oblastech České republiky stagnuje či dokonce klesá, proto je účelné provádět územně specifické 

intervence prostřednictvím regionálně orientovaného operačního programu. V těchto postižených 

regionech a oblastech se stále větší počet osob přibližuje k hranici relativní chudoby a v územích se 

koncentrují problémy se zaměstnaností, životní úrovní a sociální situací obyvatel. IROP vychází ze čtyř 

základních cílů regionální politiky pro roky 2014 – 2020, formulovaných ve Strategii regionálního 

rozvoje ČR 2014 – 2020 a to: 

 podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů (růstový 

cíl),  

 zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl),  

 posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl),  

 optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cíl).  

MAS Bohumínsko uvedené cíle respektuje a bude je plnit při realizaci svých budoucích aktivit.  

Integrovaný regionální operační program je rozdělen celkem do pěti prioritních os.  

 Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  

 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  

 Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí  

 Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj  

 Prioritní osa 5: Technická pomoc  

 

MAS Bohumínsko bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v 

prioritní ose čtyři. Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3 a to konkrétně z těchto 

specifických cílů (tučně zvýrazněna vazba na opatření podporovaná v rámci PR IROP):  

 SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  

 SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

 SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

 SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví  

 SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

 SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

 SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

 

Předběžná alokace pro Programový rámec IROP v rámci SC 4.1 je uvedena v souhrnných finančních 

tabulkách v kapitole 5.1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce.  Místní akční skupina 

Bohumínsko bude na základě analýzy území, komunitního projednávání a konečného rozhodnutí aktérů v 

území vykonávat aktivity v rámci specifických cílů 1.2, 2.1 a 2.4. Pro podporu aktivit v těchto 

specifických cílech byla definována konkrétní opatření, jejichž realizace povede k naplnění stanovených 

cílů. V rámci IROP byla definována celkem tři opatření. Ke každému vybranému specifickému cíli bylo 

definováno jedno opatření:  

 SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy = opatření Bezpečná a udržitelná doprava 

 SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi = opatření Zvýšení kvality 

a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi; 

 SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení = opatření 

Infrastruktura pro vzdělávání 

 

Zdůvodnění nezařazení dalších opatření: 

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof = opatření nelze stanovit s ohledem na 

nerelevantní cíle pro území MAS Bohumínsko (do přílohy č. 6 SC 1.3 Exponovaná území nebyla 

zařazena ORP Bohumín, ORP Karviná a ORP Orlová). Pro zájmovou skupinu sdružení hasičů jsou 
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formulovány opatření v rámci SCLLD mimo programový rámec. 

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Pro 

zájmovou skupinu ostatní podnikání a ostatní sdružení jsou formulována opatření v rámci SCLLD mimo 

programový rámec, a to i s ohledem na míru alokace a nepřipravenost projektů sociálních podniků v 

území. 

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví - opatření jsou 

formulována v rámci SCLLD mimo programový rámec. 

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - opatření nelze stanovit 

s ohledem na nerelevantní cíle pro území MAS Bohumínsko, kde se nenacházejí národní kulturní 

památky.   

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – potřeba v území byla 

zaznamenána v ORP Bohumín, ale s ohledem na nízkou alokaci není zařazeno mezi priority 

programového rámce. 

 

Níže je znázorněno schéma, které ukazuje strukturu programového rámce IROP vč. podporovaných 

opatření. 

 
Obrázek 39: Opatření definovaná pro Programový rámec IROP 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 43: Programový rámec IROP: Opatření IROP 1 – Bezpečná a udržitelná doprava 

Specifický cíl strategie Specifický cíl S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava 

Název opatření IROP 1 – Bezpečná a udržitelná doprava 
Vazba na specifický cíl IROP Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 

Popis opatření Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro 

přemisťování osob a nákladů, není v rozporu s udržitelnou spotřebou 

přírodních zdrojů, snižuje zátěž na životní prostředí a zároveň eliminuje 

negativní vlivy na lidské zdraví. Zejména pak nemotorová doprava by se 

měla stát součástí městské/obecní mobility a plánování infrastruktury. 

 
Na území obcí MAS Bohumínsko dochází k dlouhodobému růstu intenzity 

individuální automobilové dopravy, čímž dochází mj. ke zhoršení 

bezpečnosti na komunikacích a zhoršení stavu životního prostředí a což také 

zvyšuje nároky na rozvoj dopravní infrastruktury. 

 
Cílem opatření je zpomalení růstu intenzity individuální automobilové 

dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy (pěší, cyklistická), 

zvýšení bezpečnosti na komunikacích, snížení nehodovosti (zejména 

minimalizace počtu nehod za účasti cyklistů a chodců), zajištění vyšší 

bezpečnost chodců a cyklistů – především je potřeba se zaměřit na osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Toto opatření navazuje jak na dosavadní aktivity, které byly obcemi MAS 

realizovány v předchozím monitorovacím období (projekty zaměřené na 

budování cyklostezek a cyklotras, chodníků, realizace bezpečnostních 

prvků) tak na další aktivity, jejichž cílem je komplexní přístup k dané 

problematice. V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na 

bezpečnost na komunikacích, rozvoj alternativních způsobů dopravy – 

cyklodopravy, snížení počtu nehod, na zajištění potřeb specifických skupin 

obyvatel v dopravě.   

 

Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.1.2.2 

Dopravní infrastruktura. Ve strategické části je řešena v částech: 

Strategický cíl S.2.Zvýšení pocitu bezpečí 

Specifický cíl S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava 

Opatření S.2.2.1 Dopravní infrastruktura 

Opatření S.2.2.2 Bezpečná  a udržitelná doprava 

 

Typy projektů Bezpečnost 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. 

třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Rekonstrukce, modernizace a výstavba 

bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné 

dopravy. Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro 

chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace. 

 

Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost silniční, 

cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních 

dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro 

minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba 

doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo 

výstavbě komunikace pro pěší. 

 

Cyklodoprava 

Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty 

nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem; 
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výstavba, rekonstrukce nebo modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo 

společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a 

místních komunikací; realizace nebo úprava liniových opatření pro cyklisty 

v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě 

vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro 

cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. 

Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do 

zaměstnání, škol a za službami.  

 

Je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci 

negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a 

souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. 

veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při 

současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty 

nebo liniového opatření pro cyklisty. 

 

 

Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 
Příjemci podpory • Kraje 

• Obce 

• Dobrovolné svazky obcí 

• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo 

zakládané dobrovolnými svazky obcí 

• Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o 

silniční dopravě 

• Subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v ust. § 8 odst. 1 zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v 

přepravě cestujících samy, a dále dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné 

linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 

 

Minimální a maximální výše MAS Bohumínsko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat 

ve své konkrétní výzvě. 
Principy preferenčních 

kritérií 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Kritéria budou vybrána tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce 

přispívají k naplňování strategie, daného opatření a finančního plánu. 

Výsledky Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v 

osobní dopravě 

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v 

dopravě 

7 61 00  Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

7 62 00 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 
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Tabulka 44: Programový rámec IROP: Opatření IROP 2 – Infrastruktura pro vzdělávání 

Specifický cíl strategie Specifický cíl S.3.1: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

Specifický cíl S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život 

Název opatření IROP 2 – Infrastruktura pro vzdělávání 
Vazba na specifický cíl IROP Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

 
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření Cílem opatření je zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání 

klíčových schopností, tím následně zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu 

práce, a to vše prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury.  

Opatření se zaměřuje na stavební úpravy a pořízení vybavení vzdělávacích 

zařízení škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na 

realizaci vzdělávacích aktivit, kdy je kladen důraz na rozvoj klíčových 

kompetencí žáků v oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd a v oblasti digitálních 

technologií. Díky opatření dojde ke zvýšení dostupnosti kvalitní vzdělávací 

infrastruktury dle potřeb jednotlivých obcí a ke zvýšení flexibility kapacit 

školských zařízení. 

V předchozím programovacím období již bylo na území MAS investováno 

do školských budov i do jejich vybavení, existuje zde však stále řada 

nedostatků. Každá z obcí MAS má nyní službu základního a mateřského 

školství na svém území zajištěnu. Cílem vycházejícím z potřeb základních 

škol příp. škol středních v území je modernizovat odborné učebny za účelem 

zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v konkrétních 

klíčových kompetencích. Z hlediska středoškolského vzdělání je v území 

problematická klesající poptávka po řemeslných oborech. Vzhledem ke 

stávající struktuře zaměstnanosti, stanoveným cílům zvýšení nabídky a 

kvality služeb, rozvoji řemesel a pracovního uplatnění, je nezbytné 

podporovat právě výuku řemeslných oborů a technického vzdělávání, také 

již na ZŠ ve výuce a formou nepovinných předmětů kroužků (kreativní i 

manuální dovednosti, polytechnického vzdělávání, jazykových znalostí, 

environmentální výchovy), dále je potřeba zajistit již při výuce co největší 

propojenost s potenciálními zaměstnavateli, vytvářet a nabízet žákům škol 

možnosti realizace. 

Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s 

ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Proto bude opatření zacíleno také na 

vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se SVP s cílem posílit integraci 

žáků. 

Opatření si dále klade za cíl zlepšit kvalitu neformálního a zájmového 

vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. 

Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.1.3.1 

školy a školská zařízení. 

Ve strategické části je řešena v částech: 

Strategický cíl S.3: Vzdělaní lidé 

Specifický cíl S.3.1: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

Opatření S.3.1.1: Kvalitní vzdělávání v předškolním a základním školství 

Opatření S.3.1.2: Vzdělávací infrastruktura 

Specifický cíl S.3.2 Rozvinuté další vzdělávání pro život  

Opatření S.3.2.1: Zájmové, neformální a volnočasové aktivity  

Opatření S.3.2.2: Celoživotní vzdělávání 

Typy projektů 
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - 

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení 

bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben pro zajištění rozvoje 
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žáků v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a 

řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi. Podpora 

sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné 

vzdělávání - stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje 

klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s 

digitálními technologiemi (v ORP se SVL), zajištění vnitřní konektivity škol 

a připojení k internetu, podpora sociální inkluze. 

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání. 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže - 

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení 

bezbariérovosti, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 

kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech  

komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, 

práce s digitálními technologiemi. 

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a 

na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. 

Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 

Příjemci podpory • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního 

vzdělávání a vyšší odborné školy 

• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

• Kraje 

• Organizace zřizované nebo zakládané kraji 

• Obce  

• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

• Nestátní neziskové organizace 

• Církve 

• Církevní organizace 

• Organizační složky státu 

• Příspěvkové organizace organizačních složek státu   

Minimální a maximální výše MAS Bohumínsko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat 

ve své konkrétní výzvě. 
Principy preferenčních 

kritérií 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Kritéria budou vybrána tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce 

přispívají k naplňování strategie, daného opatření a finančního plánu. 

Výsledky Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

  

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém   

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

5 00 00 Počet podpořených  vzdělávacích zařízení  

5 00 01 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 
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Tabulka 45: Programový rámec IROP: IROP 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální 

inkluzi 

Specifický cíl strategie Specifický cíl S.4.1: Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob 

Specifický cíl S.4.2: Dostupné sociální služby a zdravotnictví 

Název opatření IROP 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální 

inkluzi 

Vazba na specifický cíl IROP Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

 

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi 

 

Popis opatření Cílem opatření je budování infastruktury pro kvalitní poskytování sociálních 

služeb, doprovodných programů a programů, které zajišťují prevenci a řeší 

sociální vyloučení, zlepšení dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, 

zvyšování sociálního začleňování a uplatnitelnost osob sociálně 

vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. 

Podpora bude směřována ke službám odpovídající principům sociálního 

začleňování.  

 

Z pohledu obcí MAS je zajištění sociální péče jednou z významných aktivit, 

kterou v rámci výkonu samostatné působnosti plní. Tato oblast je velmi 

široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz na zvyšování kvality 

těchto služeb. Na území MAS Bohumínska působí řada organizací, které 

nabízejí radu, pomoc a další možnosti v sociální oblasti. Pro obyvatele MAS 

je potřeba zajistit zejména zlepšení dostupnosti, ale také kvality služeb, 

neboť pokrytí a nabídka některých služeb je stále nedostatečná, některá 

zařízení se nacházejí v neuspokojivém stavu nebo jsou služby poskytovány 

v nevhodných prostorech, chybí odpovídající zázemí a materiální prostředky 

pro potřebné sociální služby, poradenství a další aktivity a doprovodné 

programy v oblasti sociálního začleňování. V území je také vnímána velká 

potřeba v oblasti terénních a ambulantních služeb, odlehčovacích služeb. 

 

Tato problematika je v SCLLD řešena v analytické části v kapitole 2.1.3.2 

zdravotnická zařízení a sociální péče. 

Ve strategické části je řešena v částech: 

Strategický cíl S.4: Sociálně odpovědná společnost 

Specifický cíl S.4.1: Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob 

Opatření S.4.1.1: Prevence a řešení sociálního vyloučení 

Specifický cíl S.4.2: Dostupné sociální služby a zdravotnictví  

Opatření S.4.2.1: Doplnění stávající sítě sociální služeb a sociální práce  

Opatření S.4.2.2: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování 

Typy projektů Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - nákup objektů, 

zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 

poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické 

základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. 

 

Podpořeny mohou být pouze sociální služby definované zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

 

Projekty zaměřené na rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na 

výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v 

nevyhovujícím prostoru.  

 

 

Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce. 
Příjemci podpory Sociální služby: 

• Nestátní neziskové organizace 

• Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek 
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státu 

• Kraje 

• Obce  

• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

• Dobrovolné svazky obcí  

• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

• Církve 

• Církevní organizace 

Minimální a maximální výše MAS Bohumínsko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat 

ve své konkrétní výzvě. 
Principy preferenčních 

kritérií 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Kritéria budou vybrána tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce 

přispívají k naplňování strategie, daného opatření a finančního plánu. 

Výsledky 
 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupu 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
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3.8.2 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ  

Předběžná indikovaná alokace pro Programový rámec OPZ byla stanovena pro MAS Bohumínsko ve 

výši 16,38 mil. Kč.  Horní limit alokace činí 21,294 mil. Kč. Indikativní alokace je na celkové 

způsobilé výdaje (dotace + vlastní zdroje). Horní limit je stanovení horní hranice, která může být 

požadována, ale nemělo by dojít k překročení. Místní akční skupina Bohumínsko bude na základě 

analýzy území, komunitního projednávání a konečného rozhodnutí aktérů v území podporovat následující  

aktivity v rámci Programového rámce OPZ a investiční priority 2.3. Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje, specifického cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, Operačního programu zaměstnanost 

2014 – 2020, a  to v oblastech: sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost a prorodinná 

opatření. 

Pro oblast sociálního podnikání a sociálního bydlení jsou formulována opatření v rámci SCLLD mimo 

programový rámec OPZ, a to i s ohledem na míru alokace a nepřipravenost projektů sociálních podniků 

v území, nepřipravenost projektů sociálního bydlení a absence celostátně nastavených pravidel v těchto 

oblastech. 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo 

prevence sociálního vyloučení je řešena v rámci SCLLD mimo programový rámec OPZ s ohledem na 

nevyjasněnost těchto záměrů v komunitním plánu a také s ohledem na míru alokace. 

 

Aktivity (OPZ) – tučně zvýrazněny aktivity podpořené v rámci PR OPZ:  

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, 

služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce  

 Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního 

prostředí  

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni  

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb 

lokálních zaměstnavatelů  

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků  

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti 

a poradenství pro získání zaměstnání  

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

 

Rozhodnutím aktérů v území nebude MAS Bohumínsko realizovat tzv. klíčový projekt.  

Níže je znázorněno schéma, které ukazuje strukturu programového rámce IROP vč. podporovaných 

opatření. 

 

Obrázek 40: Opatření definovaná pro Programový rámec OPZ 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 46: Programový rámec OPZ: OPZ1 - Rozvoj a modernizace sociálních služeb 

Programový rámec pro operační program:  OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  

Opatření CLLD  
OPZ1 - ROZVOJ A MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

Specifický cíl SCLLD  S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob 

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví 

Opatření SCLLD  S.4.1.1 Prevence a řešení sociálního vyloučení 

S.4.2.1 Doplnění stávající sítě sociálních služeb a sociální práce 

Vazba na specifické cíle operačního programu  

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 

venkovských oblastech:  

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím 

aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou. 

 Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 

(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí.  

Popis cíle opatření 

Cílem opatření je zlepšit dostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb a dalších navazujících služeb 

obecného zájmu, které přispějí k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, ke snížení závislosti 

na sociálních dávkách i rizika mezigeneračního přenosu chudoby. Zvýšená pozornost bude věnována situaci v 

sociálně vyloučených lokalitách, kdy by mělo být využíváno co nejširší spektrum nástrojů pro prevenci a řešení 

problémů.  
Poskytovatelé sociálních služeb a programů sociálního začleňování se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitního 

vybavení, personálních kapacit a provozních zdrojů. S tím souvisí také přetrvávající nedostatečná nabídka některých 

sociálních služeb, nedostatek vhodných prostor pro zařízení poskytující sociální služby, neuspokojivý technický stav 

některých stávajících zařízení a zázemí služeb. Napříč celým územím byla zjištěná v jednotlivých obcích poptávka po 

rozšiřování zejména odlehčovacích služeb a programů prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. 

Cílem je tyto služby zkvalitnit, rozšířit jejich zázemí, zařízení a materiálové vybavení (vyšší úroveň péče o klienty). 

Podpořit vznik nových typů sociální práce – preventivní programy v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem je 

podpora aktivit umožňují sociální začlenění osob z cílových skupin. 

Uvedené cíle vychází z SCLLD MAS Bohumínsko – konkr. z popisu území, analýzy problémů a potřeb, 

navrhovaných strategických, specifických cílů a opatření pro území MAS Bohumínsko, jež byly stanoveny takto: 

Strategický cíl S.4 Sociálně odpovědná společnost 

Specifické cíle: 

S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob 

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví 

Opatření: 

S.4.1.1 Prevence a řešení sociálního vyloučení 

S.4.2.1 Doplnění stávající sítě sociálních služeb a sociální práce 

Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy  

Opatření navazuje přímo na opatření SCLLD: 

 

Strategický cíl S.4 Sociálně odpovědná společnost 

Specifické cíle: 

S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob 

S.4.2 Dostupné sociální služby a zdravotnictví 

Opatření: 

S.4.1.1 Prevence a řešení sociálního vyloučení 

S.4.2.1 Doplnění stávající sítě sociálních služeb a sociální práce 

S.4.2.2 Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování 

 

Strategický cíl S.2 Zvýšení pocitu bezpečí  

Specifický cíl   S.2.1   Bezpečná města a obce 
Opatření S.2.1.1 Prevence kriminality a sociálně patologických jevů 

 

Vazba opatření na další OP: 

IROP 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 
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Priorizace navrhovaných opatření  

a) Opatření financovaná z alokované částky: 

Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky. 

 

b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (zásobník opatření):  

V případě navýšení alokace přidělené na realizaci SCLLD bude alokace tohoto opatření navýšena o cca 30% v 

závislosti na stavu plnění indikátorů a absorpční kapacitě území - MAS Bohumínsko použije tyto prostředky 

k posílení daného opatření.   

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Opatření bude realizováno 2017 – 2022. 

Popis možných zaměření projektů  

Poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. (které jsou součástí sítě 

sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje popř. obce) s cílem sociálního 

začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. 

Konkrétní zaměření: 

 Terénní a ambulantní sociální služby 

 Odlehčovací služby (poskytované osobám pečujícím v jejich přirozeném prostředí, podporována také pobytová 

forma) 

 

Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.  
Programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (ne komerčním) s příznivým dopadem na osoby 

z cílových skupin na území MAS. Programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových 

skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně bude jednat o 

programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. - tzn. nelze podporovat programy, které mají 

charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.  

 Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách, které jsou zaměřené na 

rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách a na sociálně 

znevýhodněné skupiny obyvatel (kde je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné 

činnosti, nebo kteří již spáchali trestnou činnost) - programy sekundární a terciální prevence sociálně 

patologických jevů a příčin kriminogenních situací, prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku, včetně 

podpory účasti členů komunity na předcházení rizikových situací a řešení problémů ohrožených osob (např. 

asistenti prevence kriminality).  

 

Podporované cílové skupiny  

Cílovými skupinami jsou zejména: 

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např.: 

 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  

 Osoby s kombinovanými diagnózami  

 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  

 Oběti trestné činnosti  

 Osoby ohrožené předlužeností  

 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  

 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  

 Osoby opouštějící institucionální zařízení  

 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování  

 Osoby pečující o jiné závislé osoby  

 Neformální pečovatelé, atd. 

 Sociální pracovníci 

 Pracovníci v sociálních službách 

 Další pracovníci v přímé práci s klienty (bude blíže specifikováno ve výzvě MAS) pouze však ve vztahu 

k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených 

nebo sociálním vyloučením ohrožených. 

 

Typy příjemců podpory  

 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 
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Absorpční kapacita MAS  

Na území MAS Bohumínsko se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a řada neziskových organizací (Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie, Centrum 

sociálních služeb, Domov jistoty, p.o. a další). Všechny tyto a další organizace mají zkušenosti s řadou projektů 

z předchozího programovacího období a jsou připraveny v této oblasti dále pokračovat a své služby tohoto charakteru 

rozvíjet. 

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Udržitelný rozvoj  
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat principy udržitelného rozvoje. 

Nepřímé pozitivní dopady lze případně spatřovat v dalším vzdělávání zaměřeném na udržitelný rozvoj a související 

témata.  

Rovné příležitosti a nediskriminace  
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Navržené opatření je přímo navrženo na 

„srovnávání“ příležitosti pro různé skupiny vč. znevýhodněných skupin na trhu práce. Řešené aktivity budou 

respektovat a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci.  

Rovnost žen a mužů  
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je velmi pozitivní. Navržené opatření respektuje a podporuje rovnost žen a 

mužů.  

Principy pro určení preferenčních kritérií  

Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou stanovena tak, aby byly preferovány projekty, které 

nejvíce přispívají k naplňování strategie. Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů strategie 

a slouží pouze jako vodítko pro stanovení preferenčních kritérií. 

 

 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti či udržení zaměstnanosti. 

 Rozšiřování stávajících aktivit. 

 Vznik nových aktivit. 

 Spolupráce s dalšími subjekty v území. 

 Dostupnost služby, jež se v území dosud nevyskytovala. 

 Znalost místního prostředí. 
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Tabulka 47: Programový rámec OPZ: OPZ2 – Prorodinná opatření 

Programový rámec pro operační program:  OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  

Opatření CLLD  OPZ2 - PRORODINNÁ OPATŘENÍ 

Specifický cíl SCLLD  
H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na trhu práce 

Opatření SCLLD  H.1.1.5 Slaďování rodinného a profesního života 

Vazba na specifické cíle operačního programu  

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 

venkovských oblastech:  

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních 

zaměstnavatelů 

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni  

Popis cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem 

zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života, podpory 

vzdělávání žen za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti po výpadcích v kariéře z důvodu péče o děti či jiné závislé 

členy rodiny, zvýšení využívání flexibilních forem práce jako jedné z forem podpory slaďování pracovního, 

soukromého a rodinného života, snížení diskriminace žen na trhu práce a také snížení vertikální, ale i horizontální 

segregace trhu práce a snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Opatření bude podporovat stávající podnikatelské 

aktivity zaměřené na podporu rodin s dětmi, výchovné programy, terénní i ambulantní služby pro rodinné zázemí 

(aktivity dětských center apod.). 

Jednou ze skupin obyvatelstva, které jsou postiženi diskriminací a nerovným přístupem jsou rodiče dětí, jež 

navštěvují mateřskou a základní školu. Péče o dítě je do určité míry omezuje v pracovním nasazení a profesním 

životě, je to patrné především u matek, zejména pak v období školních prázdnin, při onemocnění dětí, apod. 

Opatření má zmírnit tuto diskriminaci a zavést rovné příležitosti v zaměstnání, při získání profesního růstu, v 

neposlední řadě má podpořit zdravé rodinné prostředí. 

Cílem tohoto opatření je také podpořit fungování rodin, návrat rodiče do práce atd. formou podpory péče a aktivit 

pro děti předškolního a školního věku, dále podpora adaptability pracovní síly, která umožní investice do odborného 

rozvoje zaměstnanců, eliminaci problémů spočívajících v nízké zaměstnanosti osob s nízkým vzděláním a také 

zapracování pracovní síly přímo u zaměstnavatele, včetně takových osob, které byly dlouhodobě mimo trh práce a je 

proto nutné posílení jejich adaptability věnovat zvýšené úsilí.  
Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy  

Vazba na opatření SCLLD: 

Strategický cíl H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel 

Specifický cíl H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným osobám na trhu práce 

Opatření H.1.1.5 Slaďování rodinného a profesního života 

 

Vazba opatření na další OP: 

IROP, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Prioritizace navrhovaných opatření  

a) Opatření financovaná z alokované částky: 

Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky. 

 

b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (zásobník opatření):  

V případě navýšení alokace přidělené na realizaci SCLLD bude alokace tohoto opatření navýšena o cca 30% v 

závislosti na stavu plnění indikátorů a absorpční kapacitě území - MAS Bohumínsko použije tyto prostředky 

k posílení daného opatření.   

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Opatření bude realizováno od 2017 do 2022. 

Popis možných zaměření projektů  

Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní 

družiny, kluby) - zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední 

pobyt), podpora příměstských táborů v době školních prázdnin  
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Podporované cílové skupiny  

 osoby pečující o malé děti 

 osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 

Typy příjemců podpory  

Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:  

 Nestátní neziskové organizace  

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

 Organizace zřizované obcemi  

 Organizace zřizované kraji 

 Příspěvkové organizace 

 Vzdělávací a poradenské instituce  

 Školy a školská zařízení  

 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - 

družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)  

 OSVČ  

 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.  

Absorpční kapacita MAS  

Na území MAS Bohumínsko se nachází poskytovatelé těchto služeb a řada neziskových organizací. Další dotčenou 

skupinou organizací jsou organizace zabývající se pořádáním příměstských táborů či obdobných aktivit. Velká část 

těchto aktivit jsou aktivity částečně či zcela placené a z tohoto důvodu nedostupné rodinám a osobám ohrožených 

sociálním vyloučením. Určitý potenciál lze spatřovat v rodinných centrech či klubech maminek (většinou neformální 

organizace či spolky).  

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Udržitelný rozvoj  
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat principy udržitelného rozvoje. 

Nepřímé pozitivní dopady lze případně spatřovat v dalším vzdělávání zaměřeném na udržitelný rozvoj a související 

témata.  

Rovné příležitosti a nediskriminace  
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Navržené opatření je přímo navrženo na 

„srovnávání“ příležitosti pro různé skupiny vč. znevýhodněných skupin na trhu práce. Řešené aktivity budou 

respektovat a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci.  

Rovnost žen a mužů  
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je velmi pozitivní. Navržené opatření respektuje a podporuje rovnost žen a 

můžu.  

Principy pro určení preferenčních kritérií  

Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou stanovena tak, aby byly preferovány projekty, které 

nejvíce přispívají k naplňování strategie. Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů strategie 

a slouží pouze jako vodítko pro stanovení preferenčních kritérií. 

 

 

 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti a udržení zaměstnanosti. 

 Rozšiřování stávajících aktivit. 

 Spolupráce s dalšími subjekty v území. 

 Znalost místního prostředí. 
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Tabulka 48: Programový rámec OPZ: OPZ3 – Podpora zaměstnanosti 

Programový rámec pro operační program:  OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  

Opatření CLLD  OPZ3 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 

Specifický cíl SCLLD  
H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na trhu práce 

Opatření SCLLD  

 

H.1.1.2 Podpora zaměstnanosti 

H.1.1.3: Zlepšení podmínek uplatnitelnosti osob na trhu 

práce 

Vazba na specifické cíle operačního programu  

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 

venkovských oblastech:  

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni pro osoby z cílových skupin, 

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím 

aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob. 
Popis cíle opatření 

Cílem tohoto opatření je především podpora tvorby nových pracovních míst (zejména pro uchazeče a zájemce o 

zaměstnání s kumulovaným znevýhodněním na trhu práce). Míra nezaměstnanosti za celou MAS Bohumínsko je 

nad krajským průměrem, což svědčí o nízké ekonomické aktivitě zdejších obyvatel. Dlouhodobým problémem 

zůstává, podobně jako v jiných oblastech, strukturální a dlouhodobá nezaměstnanost, nezaměstnanost absolventů 

nebo lidí v předdůchodovém věku. Limitem pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti jsou nezbytné dovednosti a 

schopnosti zaměstnanců nebo nezaměstnaných, kteří hledají práci nebo mají v plánu začít podnikat. Ohroženými 

skupinami na trhu práce jsou matky s dětmi, absolventi, zdravotně postižení nebo ti, jejichž vzdělání a kvalifikace 

nereflektují současné požadavky trhu práce. Podpora v rámci tohoto opatření se zaměří zejména na aktivizaci 

ekonomicky neaktivních osob a začlenění osob s nízkou kvalifikací na trhu práce a osob se zdravotním postižením.  

Cílem tohoto opatření je také zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím podpory získání či obnovy pracovních návyků, 

podpory vytváření nových pracovních míst, podpory podnikatelské aktivity, konkurenceschopnosti a rozvoje 

podnikání prostřednictvím podpory zaměstnanosti a zvýšení kvalifikace pracovníků. Cílem je zvýšení 

zaměstnanosti na území MAS s důrazem na osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené 

ve společnosti a na trhu práce. 

Jednotlivé aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních 

potřeb lokálního trhu práce území MAS.  

Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy  

Uvedené cíle vychází z SCLLD MAS Bohumínsko – konkr. z popisu území, analýzy problémů a potřeb, 

navrhovaných strategických, specifických cílů a opatření pro území MAS Bohumínsko. 

Opatření přímo navazuje na: 

Specifický cíl H.1.1 Umožnit přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným osobám na trhu práce 

H.1.1.2 Podpora zaměstnanosti 

H.1.1.3: Zlepšení podmínek uplatnitelnosti osob na trhu práce 

 

Specifický cíl H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

H.2.1.1 Zavádění nových technologií, inovací, modernizace podnikání 

H.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků 

H.2.1.4 Obnova a rozvíjení tradičních řemesel a činností 

 

Specifický cíl H.2.2 Spolupráce a propagace místních produktů 

H.2.2.2 Rozvoj spolupráce a podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru regionu 

 

Vazba opatření na další OP: 

OPPIK: 

SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků 

SC 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 

SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 

  

Prioritizace navrhovaných opatření  

a) Opatření financovaná z alokované částky: 

Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky. 
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b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace (zásobník opatření):  

V případě navýšení alokace přidělené na realizaci SCLLD bude alokace tohoto opatření navýšena o cca 30% v 

závislosti na stavu plnění indikátorů a absorpční kapacitě území - MAS Bohumínsko použije tyto prostředky 

k posílení daného opatření.   

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

Opatření bude realizováno 2017 – 2022. 

Popis možných zaměření projektů  

Podpora vytváření nových pracovních míst. Příklady podporovaných aktivit: 

 Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin 

 Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům 

 

Podpora zahájení podnikatelské činnosti. Příklady podporovaných aktivit: 

 Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání formou vzdělávání a 

poradenství  

 Podpora osob, které při zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění), nevylučuje se ale jejich předchozí 

zařazení mezi OSVČ, které již bylo ukončeno, nebo přerušeno (podpora pro osoby, které zahájí podnikání, může 

trvat maximálně 2 roky po zahájení podnikání a bude se jednat o veřejnou podporu)  

 

Podpora flexibilních forem zaměstnání. Příklady podporovaných aktivit: 

 Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce prostřednictvím flexibilních forem 

zaměstnávání (včetně poskytování mzdových příspěvků na nově vytvořená pracovní místa)  

 Mezi flexibilní formy zaměstnání patří například zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení 

pracovního místa, práce na dálku  

 

Podporované cílové skupiny  

Podporovanými cílovými skupinami jsou zejména: 

 Zaměstnanci 

 Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání) 

 Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání) 

 Neaktivní osoby 

Lze zvolit také dílčí cílové skupiny, které jsou nejvíce znevýhodněné na místním trhu práce, např.: 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, 

Propuštění zaměstnanci, 

Osoby s nízkou úrovní kvalifikace 

Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, atd. 

  

Typy příjemců podpory  

 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Nestátní neziskové organizace 

 Vzdělávací a poradenské instituce 

 Školy a školská zařízení 

 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, 

akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, 

sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

 OSVČ 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.  

Absorpční kapacita MAS  

Organizace (NNO) zabývající se otázkami zaměstnanosti, případně firmy a další místní zaměstnavatelé. Na území 

MAS Bohumínsko se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách a řada neziskových organizací. Všechny tyto organizace mají zkušenosti s řadou projektů z 

předchozího programovacího období.  

V území MAS Bohumínsko byl identifikován podnikatelský potenciál a byla zmapována dostatečná absorpční 

kapacitu pro realizaci projektů. Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v regionu je nutné vytvářet nová 

pracovní místa. Vzhledem k nepříznivé vzdělanostní struktuře je třeba akceptovat i rozšíření pracovních možností 

s menšími nároky na vzdělanost. Podpora bude zaměřena také na začínající podnikatele. 

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  

Udržitelný rozvoj  
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat principy udržitelného rozvoje. 
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Nepřímé pozitivní dopady lze případně spatřovat v dalším vzdělávání zaměřeném na udržitelný rozvoj a související 

témata.  

Rovné příležitosti a nediskriminace  
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Navržené opatření je přímo navrženo na 

„srovnávání“ příležitosti pro různé skupiny vč. znevýhodněných skupin na trhu práce. Řešené aktivity budou 

respektovat a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci.  

Rovnost žen a mužů  
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je velmi pozitivní. Navržené opatření respektuje a podporuje rovnost žen a 

mužů.  

Principy pro určení preferenčních kritérií  

Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou stanovena tak, aby byly preferovány projekty, které 

nejvíce přispívají k naplňování strategie. Principy pro určení preferenčních kritérií vychází z principů a cílů 

strategie a slouží pouze jako vodítko pro stanovení preferenčních kritérií. 

 

 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti. 

 Projekt napomáhá ke zvyšování pracovního uplatnění. 

 Rozšiřování stávajících aktivit. 

 Spolupráce s dalšími subjekty. 

 Podpora zaměstnanosti rizikových skupin. 

 Znalost místního prostředí. 
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3.8.3 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV  

Programový rámec Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 vychází z Metodiky pro tvorbu Fichí 

místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, vydané Ministerstvem 

zemědělství Č. j.: 48098/2015-MZE-14113. Podrobné podmínky poskytnutí dotace v rámci Fichí budou 

upraveny Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (operace 19.2.1) a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 

akční skupiny (operace 19.3.1), resp. specifikovány v rámci výzev MAS.  

 

Předběžná alokace pro Programový rámec PRV byla stanovena pro MAS Bohumínsko ve výši 

- 13 711 875,- Kč (dotace na projekty žadatelů v rámci operace 19.2.1), 

- 654 209,- Kč (dotace na projekty spolupráce v rámci operace 19.3.1). 

 

V rámci přípravy Programového rámce PRV byly na základě výsledků analýz, cílů SCLLD a jednání 

místních aktérů a zájmových skupin definovány tyto Fiche v rámci operace 19.2.1: 

 Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (Článek 17, odstavec 1., písmeno a); 

 Fiche 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Článek 19, 

odstavec 1., písmeno b); 

 Fiche 3 Neproduktivní investice v lesích (Článek 25); 

 Fiche 4 Zemědělská infrastruktura (Článek 17, odstavec 1., písmeno c); 

U těchto fichí byla identifikována absorpční kapacita v území dvojnásobná (u fiche 2 několikanásobná) 

oproti předběžně stanovené alokaci pro MAS Bohumínsko. Realizace projektů a vyčerpání alokace je 

proto plánováno jen na roky 2018 a 2019.  

 

V rámci přípravy Programového rámce PRV byly na základě výsledků analýz, cílů SCLLD a jednání 

místních aktérů (včetně partnerské polské LGD Morawskie Wrota) a Místních akčních skupin 

v Moravskoslezském kraji  definována Fiche v rámci operace 19.3.1:  

 Fiche 6 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER (Článek 44) 

 

Na základě výsledků analýz a stanovených cílů SCLLD, po jednáních s místními aktéry a zájmovými 

skupinami, a také s ohledem na výši alokace pro MAS Bohumínsko, v území nebyla definována potřeba 

těchto Fichí (v rámci operace 19.2.1): 

Článek 14 Předávání znalostí a informační akce 
Zájmová skupina podnikatelů v zemědělství a lesnictví na základě dotazníkového šetření potvrdila 

nezájem o činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce.  

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
Zájmová skupina podnikatelů v zemědělství a lesnictví na základě dotazníkové šetření potvrdila nezájem 

o investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů s tím, že tuto 

problematiku nepotřebují řešit. V SCLLD nebyla analyzována poptávka po rozšiřování místních trhů 

(tržnice, farmářské trhy, velikonoční a vánoční jarmarky). 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura 

Článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

S ohledem na vlastnickou strukturu lesních porostů na území MAS Bohumínsko (Lesy ČR, s.p. a drobní 

soukromí vlastnící lesů) po konzultacích s místními lesními hospodáři je konstatováno, že o tuto podporu 

není na území MAS Bohumínsko zájem. Absorpční kapacitu nepotvrdily ani obce Dolní Lutyně a 

Doubrava, a to i s ohledem na nevýznamnou výměru obecních lesů. Tyto obce naopak zvažují posílení 

rekreačního využití lesů. 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy 
Dotazníkovým šetřením mezi obcemi a v zájmové skupině podnikatelů v zemědělství nebyla 

identifikována potřeba pozemkových úprav. 

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 
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V území MAS Bohumínsko jsou protipovodňová opatření řešena na řekách Odra a Olše a na jejich 

přítocích, zejména v zastavěných územích obcí a mimo lesní porosty.  

Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

V území MAS Bohumínsko byl identifikován velmi malý počet podnikatelů v tomto oboru, kteří 

nereagovali na zjišťovací šetření absorpční kapacity.  

Článek 35, odstavec 2., písmeno c Sdílení zařízení a zdrojů 

V území MAS Bohumínsko nebyl identifikován zájem podnikatelů v tomto oboru o tento článek.  

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 
Dotazníkovým šetřením v zájmové skupině podnikatelů v zemědělství nebyla identifikována potřeba 

horizontální či vertikální spolupráce s odůvodněním, že buď na této spolupráci nemají podnikatelé zájem 

anebo mají tuto problematiku vyřešenu. V SCLLD nebyla analyzována poptávka po rozšiřování místních 

trhů (tržnice, farmářské trhy, velikonoční a vánoční jarmarky). 

S ohledem na identifikaci cíle H.2.2 Spolupráce a propagace místních produktů v SCLLD, může být tato 

Fiche zařazena při revizi programového rámce, popř. bude potřeba v území řešena z jiných zdrojů. 

 

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt. 

Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč na projekt. MAS 

nemůže maximální a minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, snížit ani zvýšit, může 

však cílit na konkrétní velikostní kategorie prostřednictvím preferenčních kritérií. Výše způsobilých 

výdajů může být upravena Pravidly pro operaci 19.2.1. Režimy a míry podpory budou stanoveny 

Pravidly pro operaci 19.2.1 a 19.3.1 a budou pro MAS závazné. MAS nemůže míry podpory měnit, a 

to ani prostřednictvím preferenčních kritérií. 

 
 

 

 

Níže je znázorněno schéma, které ukazuje strukturu programového rámce PRV vč. podporovaných fichí. 

 

Obrázek 41: Fiche definované pro Programový rámec PRV 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 49: Programový rámec PRV: Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků 

Programový rámec pro operační program PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ  

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a)  

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a 

udržitelnosti zemědělského podniku.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení 

životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 

všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora 

inovativních zemědělských technologií a udržitelného 

obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení 

hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění 

jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem 

zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i 

diverzifikace zemědělských činností. 

 

Vazba na cíle SCLLD  

 

Strategický cíl: H.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 

Specifický cíl H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

Opatření: H.2.3.1 Modernizace zemědělské činnosti 

Oblasti podpory  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z 

potřeb území)  

 

Vymezení aktivit a typu projektů, které budou v rámci dané Fiche podporovány: 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do 

zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 

Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení 

peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  

 

Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 

V území existuje zájmová skupina podnikatelů v zemědělství, kteří ovlivňují svou činností zejména volnou část 

krajiny v průmyslovém regionu. V zájmu udržitelnosti jejich činnosti existuje potřeba posilování jejich 

konkurenceschopnosti zejména podporou investic do inovativních technologií, na rekonstrukce zemědělských 

objektů a na pořízení strojů  a zemědělské techniky včetně traktorů. Potřebný je rovněž vznik nových 

pracovních míst.   

 

Definice příjemce dotace 

Zemědělský podnikatel.  

Výše způsobilých výdajů  

min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení preferenčních kritérií a oblastí, které budou preferovány)  

1. Princip, který bude hodnotit přínos k tvorbě nových pracovních míst. 

2. Princip, který bude podporovat mikropodniky a malé podniky. 

3. Princip  preference projektů s dobou realizace max. 12 měsíců. 

4. Princip preference kvality zpracování projektu3. 

5. Princip preference inovativnosti projektu - obnovy a oživení nevyužívaných objektů4. 
 

Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci výzvy MAS. 

 

Indikátor výstupů 

                                                      
3 Upřesnění preferenčního kritéria – do projektu žadatel uvede: popis a cíle projektu, potřebnost projektu, časový harmonogram, 

doložení zajištění finančních prostředků, projektový tým, cílové skupiny a dopad projektu, způsob zajištění udržitelnosti, projekt 

je realizovatelný. 
4 Žadatel v rámci inovativnosti projektu popíše alternativní zdroje energie, energeticky úsporné technologie, ekologicky šetrné 

materiály, ekologicky šetrné výrobky apod. 

 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

137 

 

- číslo  93701  

- název  Počet podpořených zemědělských podniků/ příjemců  

-  výchozí stav  0  

- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 

- cílový stav  3 

Indikátor výsledků 

- číslo  94800  

- název  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů  

-  výchozí stav  0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 

- cílový stav  1 
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Tabulka 50: Programový rámec PRV: Fiche 2 – Podpora investic na založená nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

Programový rámec pro operační program PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Název Fiche 2 PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ 

NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ  

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b)  

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských 

činností. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního 

začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského 

rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A 

Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních 

míst. 

 

Vazba na cíle SCLLD  

 

Strategický cíl H.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika 

 

Specifický cíl H.2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

Opatření H.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých 

a středních podniků 

 

Specifický cíl H.2.3 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

Opatření H.2.3.2 Diverzifikace zemědělství 

Oblasti podpory  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházejících z 

potřeb území)  

Vymezení aktivit a typu projektů, které budou v rámci dané Fiche podporovány: 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 

(CZ-NACE): 

C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v 

odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 

Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  

F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  

G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  

I (Ubytování, stravování a pohostinství),  

J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů  60 a 61),  

M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), 

N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), 

N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), 

N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  

N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),  

N 82.92 (Balicí činnosti),  

P 85.59 (Ostatní vzdělávání j.n.),  

R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  

S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a  

S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být 

realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu. 

 

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat 

musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). Bude tedy možné podpořit maloobchod se 

smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak 

produkty zde neuvedené.  

 

V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU.  

V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného paliva 

žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost.  
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Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 

V území existuje velmi početná a různorodá zájmová skupina ostatních podnikatelů (mimo zemědělství a 

lesnictví), kteří ovlivňují svou činností jak zaměstnanost v regionu, tak také úroveň poskytovaných služeb. 

V zájmu rozvoje jejich činnosti existuje potřeba posilování jejich konkurenceschopnosti zejména podporou, 

rekonstrukcí podnikatelských objektů a pořízením strojů  a zařízení. Potřebný je rovněž vznik nových 

pracovních míst.   

 

V území byla identifikována potřeba aktivit souvisejících s podporou atraktivity regionu a turistického ruchu, 

aktivit na podporu drobných podnikatelů, na podporu produkce na místním trhu, pro podporu příměstské 

rekreace a také zaměření na oblast celoživotního vzdělávání. V území je indikována obecně nízká míra 

podnikatelské aktivity. V obcích MAS je největší zastoupení podnikatelů v oblasti velkoobchodu a 

maloobchodu, následuje průmysl a stavebnictví, z pohledu právní formy převládají živnostníci. Pro zvýšení 

efektivity a konkurenceschopnosti je nezbytné 

modernizovat současnou výrobu i služby, je potřeba podporovat malé podnikání na venkově, zaměřit se na 

zavádění nových oborů, technologií, modernizace a rozvíjení podnikání. 

 

Definice příjemce dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 

zemědělci.  

Výše způsobilých výdajů  

min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria  
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení preferenčních kritérií a oblastí, které budou preferovány) 

1. Princip, který bude hodnotit přínos k tvorbě nových pracovních míst. 

2. Princip, který bude podporovat mikropodniky a malé podniky. 

3. Princip preference projektů s nižší finanční náročností. 

4. Princip preference kvality zpracování projektu5 

5. Princip preference projektů propagující MAS Bohumínsko a  CLLD6 

 

 

. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci výzvy MAS. 

  

Indikátor výstupů 

- číslo  93701  

- název  Počet podpořených zemědělských podniků/ příjemců  

-  výchozí stav  0  

- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 

- cílový stav  2 

Indikátor výsledků 

- číslo  94800  

- název  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

-  výchozí stav  0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 

- cílový stav  1 

 

                                                      
5 Upřesnění preferenčního kritéria – do projektu žadatel uvede: popis a cíle projektu, potřebnost projektu, časový harmonogram, 

doložení zajištění finančních prostředků, projektový tým, cílové skupiny a dopad projektu, způsob zajištění udržitelnosti, projekt 

je realizovatelný. 
6 Popis nástrojů aktivit propagujících MAS Bohumínsko a CLLD nad rámec povinné publicity projektu. 
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Tabulka 51: Programový rámec PRV: Fiche 3 – Neproduktivní investice v lesích 

Programový rámec pro operační program PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Název Fiche 3 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH 

Vazba na článek Článek 25 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Investice vedoucí ke zvyšování environmentálních a 

společenských funkcí lesa podporou činností využívajících 

společenského potenciálu lesů.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, 

zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a 

lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a 

lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní 

oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, 

včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i 

stavu evropské krajiny. 

  

 

Vazba na cíle SCLLD  

 

Strategický cíl: S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou 

života 

Specifický cíl S.1.1 Aktivní trávení volného času 

Opatření S.1.1.1 Rozvoj infrastruktury a služeb pro příměstskou 

rekreaci 

Oblasti podpory  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházejících z 

potřeb území)  

Vymezení aktivit a typu projektů, které budou v rámci dané Fiche podporovány: 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a 

rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a 

naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, 

např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k 

údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, 

např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

 
Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 
V SCLLD byla identifikována potřeba zvýšení atraktivity území pro rekreaci a také bezpečné mobility 

návštěvníků v území. SCLLD definuje podporu opatření na realizaci projektů podporujících turistický ruch, 

k čemuž přispívá přehlednost turistického značení v přírodě a vymezování bezpečných zón pro lesní rekreaci a 

trávení volného času a sportovních aktivit s tím spojených. 

 

Definice příjemce dotace 

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. 

Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL 

Výše způsobilých výdajů  

min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria  
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení preferenčních kritérií a oblastí, které budou preferovány) 

1. Princip preference projektů s nižší finanční náročností. 

2. Princip preference kvality zpracování projektu7 

3. Princip preference projektů propagující MAS Bohumínsko a  CLLD8 

4. Princip preference počtu obyvatel v místě/místech realizace projektu. 

5. Princip preference kvality projektu – údržba9 

                                                      
7 Upřesnění preferenčního kritéria – do projektu žadatel uvede: popis a cíle projektu, potřebnost projektu, časový harmonogram, 

doložení zajištění finančních prostředků, projektový tým, cílové skupiny a dopad projektu, způsob zajištění udržitelnosti, projekt 

je realizovatelný. 
8 Popis nástrojů aktivit propagujících MAS Bohumínsko a CLLD nad rámec povinné publicity projektu. 
9 Projektem dojde k realizaci opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení na odkládání odpadků zamezující znečištění 

lesa) a bude zajištěna údržba pořízeného zařízení (opatření) po celou dobu vázanosti projektu na účel.  
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Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci výzvy MAS.  

Indikátor výstupů 

- číslo  92702  

- název  Počet podpořených operací (akcí)  

-  výchozí stav  0  

- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 

- cílový stav  2 

 

- číslo  93001   

- název  Celková plocha (ha)  

-  výchozí stav  0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 

- cílový stav  5 

 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

142 

 

Tabulka 52: Programový rámec PRV: Fiche 4 – Zemědělská infrastruktura 

Programový rámec pro operační program PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Název Fiche 4 ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUKTURA  

Vazba na článek Článek 17, odstavec 1, písmeno c) 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury 

související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 

zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení 

životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 

všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora 

inovativních zemědělských technologií a udržitelného 

obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení 

hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění 

jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem 

zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i 

diverzifikace zemědělských činností. 

 

Vazba na cíle SCLLD  

 

Strategický cíl P.2 Ekologicky stabilní krajina 

Specifický cíl P.2.1 Hodnotná sídelní a volná krajina 

Opatření P.2.1.3 Realizace opatření dle schválených komplexních 

pozemkových úprav 

Oblasti podpory  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházejících z 

potřeb území)  

Vymezení aktivit a typu projektů, které budou v rámci dané Fiche podporovány: 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské 

infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby 

polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.  

Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, (kromě projektů, kdy je 

žadatelem/příjemcem dotace obec), a mimo intravilán obce. Mezi související objekty a technické vybavení 

patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné 

jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní zařízení na polní cestě přiměřené 

kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky).  

 

Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 

Potřeba rekonstrukce polních cest  byla dotazníkovým šetřením u obcí a v zájmové skupině podnikatelů 

v zemědělství zjištěna na území Dolní Lutyně. Na území Bohumína v k.ú. Kopytova je registrována poptávka 

po rekonstrukci mostku přes vodní tok Lutyňka, který šířkovými parametry nevyhovuje průjezdům zemědělské 

techniky. 

 

Definice příjemce dotace 

Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů  

min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria  
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení preferenčních kritérií a oblastí, které budou preferovány) 

1. Princip preference projektů s nižší finanční náročností. 

2. Princip preference kvality zpracování projektu 10 

3. Princip preference projektů propagující MAS Bohumínsko a  CLLD11 

4. Princip preference počtu obyvatel v místě/místech realizace projektu. 

5. Princip  preference projektů s dobou realizace max. 12 měsíců. 

 

 

                                                      
10 Upřesnění preferenčního kritéria – do projektu žadatel uvede: popis a cíle projektu, potřebnost projektu, časový 

harmonogram, doložení zajištění finančních prostředků, projektový tým, cílové skupiny a dopad projektu, způsob zajištění 

udržitelnosti, projekt je realizovatelný. 
11 Popis nástrojů aktivit propagujících MAS Bohumínsko a CLLD nad rámec povinné publicity projektu. 
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Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci výzvy MAS. 

  

Indikátor výstupů 

- číslo  93701  

- název  Počet podpořených podniků/příjemců  

-  výchozí stav  0  

- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 

- cílový stav  1 
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Tabulka 53: Programový rámec PRV: Fiche 6 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader 

Programový rámec pro operační program PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Název Fiche 6 ČINNOSTI SPOLUPRÁCE V RÁMCI INICIATIVY 

LEADER  

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Spolupráce dle čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1305/2013 ve smyslu těchto Pravidel je proces, který 

začíná řešením společného zájmu několika subjektů a v průběhu 

vytváření projektu získává více úrovní. V rámci projektu 

spolupráce spolupracují subjekty na řešení společných problémů, 

potřeb daného území nebo využití/rozvinutí existujícího 

potenciálu území. V rámci této operace je možno poskytnout 

předběžnou technickou podporu na přípravu projektu, podporu na 

vlastní realizaci projektu spolupráce mezi MAS a dalšími 

partnerstvími a podporu na řízení projektu. Zaměření projektů se 

odvíjí od způsobilých výdajů a SCLLD MAS resp. programového 

rámce pro PRV popř. strategií jejich partnerů. Předběžná 

technická podpora projektu spolupráce v první řadě umožní ověřit 

myšlenky projektu s potencionálními partnery a pomůže připravit 

Smlouvu o spolupráci. 

 

Vazba na cíle SCLLD  

 

Strategický cíl S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou 

života 

Specifický cíl S 1.3 Spolupráce v území 

S.1.3.1 Posilování partnerství podnikatelů i regionů 

Oblasti podpory  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházejících z 

potřeb území)  

Vymezení aktivit a typu projektů, které budou v rámci dané Fiche podporovány: 
Jsou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na 

spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.  

Hodnota přidaná spoluprací znamená hodnotu, která vznikla díky samotné spolupráci spolupracujících subjektů. 

Přidanou hodnotou projektu Spolupráce je tedy příspěvek spolupráce místních akčních skupin a jejich partnerů, 

který by při samostatné realizaci projektu jednotlivou MAS nevzniknul.  

Projekt musí být zaměřen na témata, která mají význam pro všechny spolupracující subjekty.  

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové). Jako hmotné a 

nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:  

 investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb,  

 investice související se vzdělávacími aktivitami,  

 investice do informačních a turistických center.  

Záměry  

a) Předběžná technická podpora projektu  

b) Spolupráce mezi územními celky  

c) Nadnárodní spolupráce 

 

Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 

Oblasti zaměření projektů spolupráce mezi územními celky, nadnárodní spolupráce, vč. předběžné technické 

podpory projektu: 

- podpora a prezentace regionálních produktů, řemesel a služeb, 

- interpretace a prezentace přírodního a kulturního dědictví Bohumínska, 

- environmentální vzdělávání (se zaměřením na ochranu ovzduší a odpadové hospodářství),   

- vzdělávání v oblasti tradičních venkovských činností a řemesel, 

- rozšíření spolupráce mezi obcemi, spolky, podnikateli, školami a dalšími aktéry na venkově, v rámci ČR, EU 

a třetích zemí 

- obdobně zaměřené projekty. 

 

Definice žadatele/příjemce dotace/partnera MAS 

Definice žadatele/příjemce dotace: 

MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.  
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Definice partnera MAS:  

1. V rámci České republiky:  

a) MAS, která obdržela Osvědčení o standardizaci,  

b) Nositel Integrované územní investice (ITI), jehož strategie byla schválena k podpoře v programovém období 

2014 – 2020,  

c) Nositel Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), jehož strategie byla schválena k podpoře v programovém 

období 2014 – 2020.  

 

2. V rámci EU a třetích zemí:  

a) MAS, jejíž strategie byla schválena v souladu s článkem 33, odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 1303/2013,  

b) skupina místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního 

rozvoje v rámci Unie či mimo ni,  

c) skupina místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí strategii 

místního rozvoje v rámci EU. 

Výše způsobilých výdajů  

min. 50 000,- Kč 

dle stanovené alokace MAS (max. 5 000 000,- Kč) 

Preferenční kritéria 
(pro účely 19.3.1 se nestanovují principy pro stanovení preferenčních kritérií)  

 

Indikátor výstupů 

- číslo  92501 

- název  Celkové veřejné výdaje (0.1) 

-  výchozí stav  0  

- cílový stav  
654 000,- Kč při kurzu 27,048 Kč/EUR, což je 24.179,23 

EUR Cílová hodnota zaokrouhlena na 24.179 EUR. 
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3.8.4 INTEGROVANÉ RYSY V PROGRAMOVÝCH RÁMCÍCH 

Ve vazbě na integrované rysy, které jsou popsány v kapitole č. 3.7, jsou také opatření/fiche definované 

v programových rámcích mezi sebou často provázány - zaměřením a výsledky se vzájemně posilují, 

doplňují, příp. navzájem zastupují. 

V níže uvedené tabulce lze sledovat integrované rysy (vzájemné vazby) v jednotlivých programových 

rámcích. 
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Tabulka 54: Integrovaný přístup napříč programovými rámci 
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Zdroj: vlastní zpracování 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

148 

 

 

1. vazba - Opatření Bezpečná a udržitelná doprava (IROP) může ve zvýšení bezpečnosti chodců a 

cyklistů znamenat zlepšení infrastruktury pro rozvoj příměstské rekreace, venkovské turistiky a 

agroturistiky, jenž budou podporovány ve fichi (PRV) 

2. vazba - Obnova zemědělské infrastruktury (PRV), tzn. budování polních cest v území má pozitivní 

dopad na zlepšení mobility a prostupnosti v krajině pro cyklisty i chodce, což je také cílem opatření 

Bezpečná a udržitelná doprava (IROP). Existuje tedy zřejmá integrovanost tohoto opatření a fiche.  

3. vazba - Opatření podpora infrastruktury pro vzdělávání (IROP) zvyšuje možnosti dalšího 

vzdělávání a pracovního uplatnění, tzn., že se tyto aktivity doplňují a integrují s opatřením 

zaměřeným na podporu zaměstnanosti (OPZ). 

4. vazba - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (IROP) umožňuje 

vytvořit zázemí, podporuje a doplňuje možnost Rozvoje a modernizace sociálních služeb (OPZ). 

5. vazba -  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (IROP) umožňuje 

vytvořit zázemí, podporuje a doplňuje možnosti zvyšování zaměstnanosti (OPZ) 

6. vazba - Cíle a důsledky Podpory zaměstnanosti (OPZ) a fiche Investice do zemědělských podniků 

(PRV) jsou obdobné – zvyšování zaměstnanosti v území. 

7. vazba - Cíle a důsledky opatření Podpora zaměstnanosti (OPZ) a fiche Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských činností jsou podobné – zvyšování ekonomické a zaměstnanecké 

úrovně oblasti. 

8. vazba -  Fiche Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader (PRV) se obsahově bude zabývat 

environmentální výchovou obyvatel a vhodně tak doplňuje fichi Neproduktivní investice v lesích 

(PRV), která je zaměřena mj. na zpřístupnění lesních porostů a s tím související osvětu návštěvníků 

lesa v oblasti přírody a životního prostředí. 

9. vazba - Opatření Rozvoj a modernizace sociálních služeb (OPZ) doplňuje opatření Podpora 

zaměstnanosti (OPZ), které budou obě podporovat tvorbu a udržení pracovních míst. 

10. vazba - Opatření Prorodinná opatření (OPZ) zaměřená na podporu zaměstnaných rodičů, se 

doplňuje s opatřením Podpora zaměstnanosti (OPZ), které je zaměřeno také na stejnou cílovou 

skupinu.   

 

3.9 VAZBA NA HORIZONTÁLNÍ TÉMATA  

Horizontální témata definovaná Evropskou komisí průřezově zasahují do všech oblastí 

socioekonomického rozvoje a jsou chápána jako jeden z cílů integrované strategie. Při zpracování 

strategie byla horizontální témata zohledněna a respektována. Jedná se o problematiku podpory rovnosti 

mezi muži a ženami, nediskriminaci a udržitelný rozvoj. V případě PRV byla posuzována specifická 

témata programu (klima, inovace, životní prostředí). 

Strategie MAS Bohumínsko je vůči horizontálním tématům převážně neutrální a v některých oblastech 

mírně pozitivní (např. v oblasti podpory prorodinných opatření). Očekávané aktivity v rámci projektů 

realizovaných prostřednictví programových rámců OPZ budou neutrální a mírně pozitivní zejména z 

pohledu rovných příležitostí.   

V programovém rámci IROP se jedná zejména o malé projekty investičního charakteru. Realizace 

projektů mohou mírně ovlivnit rovné příležitosti v pozitivním slova smyslu v oblastech tvorby zázemí pro 

sociální služby nebo vybavení školských zařízení. Udržitelný rozvoj může být nepatrně pozitivně 

ovlivněn v oblasti projektů zaměřených na bezpečnost v dopravě.  

V programovém rámci PRV se rovněž jedná o malé projekty, které obdobně jako v případě IROP mohou 
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mírně pozitivně ovlivnit rovné příležitosti (tvorba nových pracovních míst). Vůči kritériu udržitelného 

rozvoje pak projekty realizované v rámci fichí PRV budou neutrální.  

Realizací projektů nedojde ke zhoršení stávajícího stavu a k negativnímu ovlivnění kritéria rovných 

příležitostí ani udržitelného rozvoje. 

 

Rovnost mužů a žen 

Rovné zacházení se ženami a muži (genderová rovnost) je předpokladem úspěšnosti každé moderní 

společnosti. Smyslem místního partnerství a SCLLD je vést diskuzi a definovat cíle udržitelného rozvoje 

území v působnosti MAS – v této fázi a také při volbě do rozhodovacích a kontrolních orgánů nebyl 

žádný z kandidátů diskriminován na základě své pohlaví či rasy. SCLLD řeší potřeby relevantních 

cílových skupin mj. v oblasti zaměstnanosti a podmínek sociálního začleňování - princip rovnosti mužů a 

žen bude respektován a podporován mj. zajištěním, aby realizátoři projektů v rámci podpory rovnosti 

mužů a žen zohledňovali specifické potřeby jednotlivých cílových skupin. Nebude podpořen projekt, u 

kterého bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na toto horizontální téma. 

 

Rovné příležitosti a nediskriminace  

MAS Bohumínsko respektuje rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, 

náboženství, věk nebo sexuální orientaci, zdravotní postižení atp. Vzhledem k tomu, že se na území MAS 

nachází také sociálně vyloučené lokality, MAS podporuje zaměření na potřeby osob ohrožených 

sociálním vyloučením a sociálně vyloučených. Podstatným problémem v území je také nezaměstnanost, 

proto je pro MAS důležité prosazovat rovné příležitosti a nediskriminaci od předškolní výchovy přes další 

vzdělávání, po celoživotní možnost rovného začlenění. MAS bude brát zřetel na skutečnost, aby měly 

všechny sociální skupiny stejný přístup k čerpání prostředků. MAS nebude podporovat projekty, které by 

svým zaměřením mohly znevýhodňovat jakéhokoliv žadatele. 

 

Udržitelný rozvoj  

Udržitelný rozvoj představuje rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života - ekonomikou, 

sociálními aspekty a životním prostředím. Významem komunitně vedeného místního rozvoje je na 

základě diskuzí a spolupráce veřejného a soukromého sektoru definovat cíle a opatření, které jsou pilířem 

udržitelného rozvoje území. Z tohoto lze usuzovat, že horizontální téma „udržitelný rozvoj“ je základem 

pro tvorbu vize i cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Realizace SCLLD tedy toto téma  
pozitivně naplňuje. 

MAS Bohumínsko klade důraz na pozitivní dopad na životní prostředí  (využití šetrných technologií, 

efektivní zdroje vytápění, recyklace materiálů, environmentální vzdělávání a osvěta, systematický přístup 

ke zlepšení připravenosti regionu atp.), a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou podporované oblasti 

strategie prioritně orientovány na životní prostředí.  

Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikován negativní dopad na udržitelný rozvoj, nebude moci 

být podpořen.  

Všechna opatření směřují k odstranění územních rozdílů na území MAS Bohumínsko a nebyly 

identifikovány žádné aktivity, které by měly negativní dopad na některé horizontální téma. 

Níže uvedená tabulka znázorňuje vazbu jednotlivých opatření/fichí na horizontální témata.  
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Tabulka 55: Vliv opatření SCLLD MAS Bohumínsko na horizontální témata 

 
 
 
 
 

Opatření / Fiche 

 

Horizontální témata 

Definovaná Evropskou 
komisí 

Definovaná PRV 
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í 
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e
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í 
 

P
ro

g
ra

m
o

v
ý

 r
á

m
e

c
 

IR
O

P
 

Bezpečná a udržitelná 
doprava 
 

   

   

Infrastruktura pro 
vzdělávání 
 

   

   

Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucích k sociální 
inkluzi 

   

   

P
ro

g
ra

m
o

v
ý

 r
á

m
e

c
 

P
R

V
 

Investice do 
zemědělských podniků 
 

   

   

Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

   

   

Neproduktivní investice 
v lesích 
 

      

Zemědělská infrastruktura 
 

      

Činnosti spolupráce v 
rámci iniciativy Leader 
 

      

P
ro

g
ra

m
o

v
ý

 

rá
m

e
c

 O
P

Z
 Rozvoj a modernizace 

sociálních služeb 
 

     

 

Prorodinná opatření 
 

     
 

Podpora zaměstnanosti 
 

      

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Legenda:  Pozitivní vliv    

    Neutrální vliv 

    Negativní vliv 
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 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST  
 

MAS Bohumínsko využívá pro účely implementace strategie programové rámce, ve kterých budou 

realizovány jednotlivé integrované projekty. Programové rámce definují realizaci části strategie 

prostřednictvím jednoho z dotačních programů podporovaných z fondů EU, v nichž je podporováno 

využívání integrovaného nástroje místních akčních skupin (CLLD). 

Postupy uvedené v implementační části SCLLD budou monitorovány v MS2014+, vyhodnocování bude 

probíhat na úrovni MAS minimálně dvakrát ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu 

realizace strategie. 

 

4.1 POPIS ŘÍZENÍ VČETNĚ ŘÍDICÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURY MAS  

ZPŮSOB ŘÍZENÍ VČETNĚ ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU 

Způsob řízení MAS Bohumínsko je dán kompetencemi jednotlivých povinných orgánů. Organizační 

strukturu MAS tvoří povinné orgány, kde valná hromada je nejvyšším orgánem tvořeným všemi partnery 

MAS. Programový výbor je rozhodovacím orgánem, kontrolní komise působí jako kontrolní a 

monitorovací orgán a výběrová komise jako výběrový orgán. Součástí organizační struktury je  kancelář 

MAS. 

 
Obrázek 42: Organizační schéma MAS 

 
 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/organy-mas/10
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Organizační struktura je dána základními standardy práce MAS, ze kterých implementační část SCLLD 

vychází. Složení povinných orgánů, jejich statuty a jednací řády jsou v souladu s požadavky stanovenými 

Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. V závěru roku 

2015 obdržela Místní akční skupina Bohumínsko Osvědčení o splnění standardů MAS.  

 

KOMPETENCE POVINNÝCH ORGÁNŮ MAS 

Kompetence povinných orgánů MAS, jejich úkoly, povinnosti a odpovědnosti ve vztahu k SCLLD jsou 

dány zejména stanovami MAS, které schvaluje valná hromada a dále statuty a jednacími řády 

jednotlivých povinných orgánů.  

 

Valná hromada 

Jako nejvyšší orgán spolku, je tvořena všemi členy MAS Bohumínsko, přičemž veřejný sektor ani žádná 

ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Řídí se Statutem a jednacím řádem 

valné hromady. Do kompetence valné hromady spadá zejména: 

- zřízení povinných orgánů MAS, a to rozhodovacího orgánu (programový výbor), kontrolního 

orgánu (kontrolní komise) a výběrového orgánu (výběrová komise), 

- schválení svého statutu a jednacího řádu a statutů a jednacích řádů ostatních povinných orgánů 

MAS (programového výboru, kontrolní komise, výběrové komise),  

- schvalování SCLLD,  

- nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti 

MAS Bohumínsko,  

- volba členů povinných orgánů MAS Bohumínsko - počet členů orgánů, jejich působnosti a 

pravomoci, nominuje kandidáty na funkci předsedy a místopředsedy Programového výboru z řad 

zvolených členů.  

 

Programový výbor  

Programový výbor MAS Bohumínsko (dále také jen „Výbor“) je kolektivním rozhodovacím a statutárním 

orgánem spolku, jeho členové jsou voleni z řad členů MAS Bohumínsko, přičemž členové výboru 

zastupující veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích 

práv ve výboru. Výbor řídí a koordinuje činnost spolku v období mezi valnými hromadami. Výbor 

rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. Programový 

výbor jako rozhodovací orgán postupuje dle schváleného Statutu a jednacího řádu programového výboru 

a plní kompetence svěřené mu Valnou hromadou MAS: 

- schvaluje způsoby hodnocení a výběr projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů, 

- schvaluje vnitřní předpisy MAS (mimo statuty a jednací řády valné hromady a povinných orgánů 

MAS, tj. programového výboru, kontrolní komise a výběrové komise),  

- rozhoduje o uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro 

realizaci SCLLD (manažer MAS), 

- schvaluje výzvy k podávání žádostí o podporu, 

- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise, 

- rozhoduje o spolupráci na národní a mezinárodní úrovni, 

- rozhoduje o vytvoření zájmových skupin. 

 

Kontrolní komise  

Je povinným kontrolním orgánem MAS Bohumínsko, řídí se Statutem a jednacím řádem kontrolní 

komise a plní rovněž funkci orgánu pro monitoring a hodnocení projektů realizovaných v rámci SCLLD. 

Do kompetence kontrolní komise spadá zejména:  

- kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS, 

- dohlížení na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS 

a SCLLD,  

- kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání 

žadatelů proti výběru MAS,  

http://mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-2-3.pdf
http://mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-3-3.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/5/soubory/zrizovaci-dokumenty-2-40.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-112.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-112.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-112.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-3-66.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-3-66.pdf


MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

153 

 

- provádí monitoring a hodnocení SCLLD - zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu 

orgánu (programovému výboru) indikátorový a evaluační plán SCLLD. 

 

Výběrová komise  

Je povinným výběrovým orgánem MAS Bohumínsko. Výběrová komise se řídí Statutem a jednacím 

řádem výběrové komise, hodnotí a provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií nastavených 

Programovým výborem MAS Bohumínsko. Doporučuje pořadí projektů k realizaci dle jejich přínosu k 

realizaci záměrů a cílů SCLLD a předkládá tento návrh ke schválení Výboru MAS Bohumínsko.  

Valná hromada zmocnila programový výbor k provádění operativních změn a doplňků jednacího řádu 

výběrové komise, zejména s ohledem na požadavky řídících orgánů jednotlivých programových rámců na 

odbornost členů výběrové komise a také zpřesňování podmínek k zamezení střetu zájmů a stanovení 

etického kodexu hodnotitelů výběrové komise. 

 

Kancelář MAS Bohumínsko  

Je výkonnou administrativní jednotkou, která realizuje činnosti k naplnění poslání MAS Bohumínsko. 

Kancelář plní pokyny Výboru a zodpovídá Výboru. V čele kanceláře stojí vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD (dále jen „Manažer MAS Bohumínsko“), který je s MAS Bohumínsko v pracovně 

právním vztahu. Manažer MAS řídí práce na realizaci SCLLD, plní věcné úkoly uložené mu usnesením 

programového výboru a přímo řídí projektové manažery MAS zodpovědné za jednotlivé programové 

rámce. 

OBECNÉ POVINNOSTI MAS JAKO NOSITELE CLLD 

Nositelem strategie CLLD je Místní akční skupina (čl. 34 nařízení č. 1303/2013). MAS musí dodržovat 

a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020, 

schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368, včetně jejích následných schválených změn 

(dále také „Metodika standardizace MAS“):  MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 3.3 

Standardy pro přijatelnost MAS (s výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS a to 

od vydání „Osvědčení o splnění standardů MAS“ po celé programové období 2014 – 2020.  

2. MAS nesmí přijímat odměny, dary či jinak definované příjmy za poradenství, zpracování či 

administraci projektů, které jsou následně administrovány příslušnou MAS.  

3. MAS musí evidovat finanční a věcné dary v hodnotě nad 1 000 Kč. Veškeré dary mohou být 

přijímány pouze za konkrétním účelem, který musí být v darovací smlouvě specifikován. Seznam 

dárců a přijatých darů týkajících se SCLLD zveřejňuje MAS ve výroční zprávě o činnosti 

a hospodaření MAS. 

4. MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů.  

5. MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin, seznam jejich členů, zápisů z jednání nebo 

zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách.  

6. MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD.  

7. Konzultace v souvislosti s implementací SCLLD jsou kanceláří MAS poskytovány zdarma. 

8. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný 

sektor.  

9. Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD        

(mid-term evaluace).  

10. Povinná účast nositele CLLD na kontrolách na místě projektů, pokud si to ŘO vyžádá.  

11. Povinné informování ŘO o termínech jednání výběrových komisí MAS a zvaní na jednání.  

12. Povinná podpora příjemců při zpracovávání zpráv o realizaci projektů.  

 

Úkoly místní akční skupiny:  

- prezentování SCLLD Regionální stálé konferenci, včetně jejích aktualizací,  

- zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, včetně jejich 

schopností v oblasti projektového řízení,  

http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-68.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-68.pdf
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- vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních preferenčních 

kritérií pro výběr projektů, jež brání střetu zájmů a jejich předložení ke schválení ŘO (v případě 

PRV schvaluje tato kritéria pouze SZIF), a dále zajištění, aby nejméně 50 % hlasů při 

rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří nezastupují veřejný sektor; výběr projektů 

musí probíhat na základě písemného postupu,  

- při výběru projektů zajišťování jejich souladu se SCLLD tím, že stanoví jejich pořadí podle 

přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů strategie,  

- příprava a zveřejňování výzev na úrovni MAS (tzv. “výzev MAS“) k podávání žádostí o podporu 

včetně vymezení kritérií výběru,  

- přijímání a hodnocení (formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení) žádostí o podporu,  

- výběr projektů k realizaci a stanovení výše podpory,  

- zajištění administrace SCLLD a projektů vybraných k realizaci v rámci jednotlivých programů,  

- sledování plnění SCLLD,  

- sledování podporovaných projektů (evaluace),  

- vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií (monitoring, evaluace). 

Pro zajištění tohoto úkolu bude mít nositel CLLD přístup do MS2014+ včetně možnosti tvorby 

sestavy projektů realizovaných v rámci své SCLLD,  

- realizace animačních aktivit směřujících k naplňování SCLLD, s cílem usnadnit výměnu 

informací mezi zúčastněnými stranami,  

- propagace SCLLD, informování o SCLLD,  

- usnadňování výměny informací mezi místními aktéry a koordinace aktivit místních aktérů 

směřujících k naplňování SCLLD,  

- podporování potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a přípravě žádostí 

směřujících k naplňování SCLLD.  

 

IMPLEMENTAČNÍ PROCES  

MAS Bohumínsko bude v rámci procesu implementace této strategie plnit zejména následující úkoly: 

- animace území včetně iniciace projektů, 

- vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů,  

- spolupráce mezi MAS a realizace projektů, 

- průběžný monitoring a evaluace. 

 

 

4.2 POPIS POSTUPŮ PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV MAS, HODNOCENÍ A 

VÝBĚR PROJEKTŮ S UVEDENÍM PLÁNOVANÉ PERSONÁLNÍ 

KAPACITY  

Postupy zahrnují všechny kroky MAS od vyhlášení výzvy MAS, postupy administrace žádostí o podporu 

v průběhu hodnocení a výběru a posuzování změn projektů až do skončení období udržitelnosti projektu 

konečného příjemce. Postupy jsou dány vnitřní směrnicí MAS, kterou schvaluje Programový výbor:  

- garantuje, že procesy uvnitř jsou transparentní na úrovni hodnocení, výběru i schvalování, 

- garantuje, že procesy zamezují střetu zájmů a jsou v souladu s etickým kodexem, 

- popisuje administrativní postupy, 

- obsahuje popis postupů pro administraci klíčových projektů MAS (pokud jsou), 

- obsahuje postup, jak bude zajištěno hodnocení souladu projektů s SCLLD, 

- popisuje zajištění auditní stopy (archivace příslušných dokumentů zejména na úrovni jednání 

povinných orgánů MAS).   

Programový výbor rovněž schvaluje  personální zajištění kanceláře MAS, počet pracovníků MAS a 
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jejich rozdělení kompetencí.  

Při implementaci PR PRV se řídí MAS platným zněním dokumentu MZ „PRAVIDLA, kterými se 

stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejich strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020“. Dokument popisuje zejména způsob komunikace MAS/SZIF se 

žadatelem/příjemcem dotace, obecná ustanovení pro MAS při implementaci PR PRV, vyplnění formuláře 

Fiche, vyhlášení výzvy MAS, administraci Žádostí o dotaci, kontrolu dodržování podmínek PRV a 

snížení částky dotace. 

Při implementaci PR OPZ  se řídí MAS platným zněním dokumentu MPSV Pravidla zapojení místních 

akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD. Dokument popisuje zejména pravidla pro 

realizaci strategie CLLD, pravidla hodnocení a výběru projektů, semináře pro žadatele a příjemce, 

pravidla komunikace MAS s ŘO, uchovávání dokumentů, sankce za porušení povinností MAS, přehled 

povinných součástí výzvy MAS, formulář ročního harmonogramu výzev MAS a etický kodex osoby 

podílející se na hodnocení či výběru. 

Při implementaci PR IROP se řídí MAS Interními postupy MAS, které MAS pracuje v rozsahu platného 

znění dokumentu Interní postupy MAS – minimální požadavky ŘO IROP . Interní postupy schvaluje ŘO 

IROP před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně. Interní postupy MAS schvaluje 

Programový výbor MAS na základě zmocnění nejvyššího orgánu MAS v souladu se stanovami MAS.  

Interní postupy MAS mohou být zpracovány jako jeden dokument pro všechny OP, které se podílí na 

financování strategie CLLD, s vyznačením specifik pro jednotlivé OP. Interní postupy musí být v souladu 

se Standardizací MAS. 

 

ZÁSADY POSTUPŮ PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZVY MAS A PROCESY SCHVALOVÁNÍ 

INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ SCLLD  

1) Řídicí orgán, resp. platební agentura SZIF (dále jen ŘO) vyhlásí průběžnou výzvu na předkládání 

žádostí o podporu v rámci CLLD, ve které může stanovit určité společné prvky výzev MAS, 

postupů a hodnoticích kritérií (principy pro tvorbu hodnoticích kritérií, případně vylučovací kritéria 

zajišťující soulad s programem). 

2) Kancelář MAS připraví výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu projektů realizovaných v 

rámci  SCLLD. Výzva musí být v souladu se stanoveným rozsahem údajů ŘO, které podléhají 

kontrole s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace integrovaných projektů SCLLD. 

Ve výzvě MAS je uveden přesný popis způsobu výběru projektů a v případě PRV je také vymezena 

alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS. Výzva rovněž obsahuje kritéria pro 

hodnocení a výběr integrovaných projektů MAS stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a 

příslušným programem (soulad s podmínkami stanovenými ve výzvě ŘO) a je v souladu s principy 

pro určení hodnoticích (preferenčních) kritérií MAS ve schválené SCLLD. 

Pokud ŘO stanovil ve výzvě ŘO některá kritéria jakožto povinná, kancelář MAS je musí do návrhu 

kritérií začlenit, včetně kritérií doporučujících, jejichž prostřednictvím lze naplnit principy stanovené 

ve výzvě ŘO. Ke každé výzvě MAS bude navázána jedna sada hodnoticích (preferenčních) kritérií.  

3) Po schválení výzvy MAS v Programovém výboru MAS ji kancelář MAS předloží ke kontrole ŘO 

prostřednictvím portálu CSSF14+ monitorovacího systému MS2014+ (resp. Informačního systému 

SZIF (dále také „IS SZIF“) v případě PRV), a to pro každý program zvlášť.  

4) Po kontrole ŘO kancelář MAS vyhlásí výzvu MAS na předkládání žádostí o podporu v rámci 

specifické výzvy ŘO. Kancelář MAS je povinna text výzvy zveřejnit minimálně na internetových 

stránkách MAS (okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových 

stránkách MAS). Potenciálním žadatelům poskytuje kancelář MAS konzultace zdarma 

k implementaci SCLLD. K vyhlášeným výzvám pořádá kancelář MAS konzultační dny, popř. 

školení pro žadatele. 

5) Žadatelé podávají žádosti o podporu prostřednictvím MS2014+ (resp. ISKP14+), v případě PRV 

prostřednictvím IS SZIF. Pro potenciální žadatele pořádá kancelář MAS konzultační dny, popř. 

školení pro žadatele pro práci v systému MS2014+. 

https://mseu.mssf.cz/
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6) Orgány MAS hodnotí předložené projektové žádosti podle hodnoticích (preferenčních) kritérií 

navržených MAS ve výzvě MAS. Kancelář MAS nejprve provádí základní administrativní 

kontrolu obsahu povinných částí žádosti o podporu projektu (hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti). Následně členové Výběrové komise MAS provádí věcné hodnocení předložených 

žádostí o podporu podle hodnoticích (preferenčních) kritérií. Na základě bodového hodnocení 

Výběrová komise MAS stanoví pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů 

SCLLD a souladu s příslušným operačním programem. Na základě doporučení Výběrové komise 

MAS  Programový výbor MAS schválí výběr projektů.  

Hodnocení a výběr projektů   

Hodnocení a výběr projektů realizuje výběrová komise MAS Bohumínsko. Cílem hodnocení a 

výběru projektů je vybrat transparentně kvalitní projekty, které budou naplňovat věcné i finanční cíle 

SCLLD. Způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů 

(kritérií pro hodnocení projektů), schvaluje Programový výbor, který jako rozhodovací orgán plní 

tuto činnost, která mu byla svěřena Valnou hromadou. 

Programový výbor schvaluje přípravu výzvy a na základě návrhu výběrové komise schvaluje 

projekty k realizaci. Není možné, aby Programový výbor měnil pořadí projektů ani hodnocení 

žádosti o podporu. Podmínky, kterými se MAS řídí při hodnocení a výběru projektů jsou 

nediskriminační a transparentní a všechny osoby, které se do tohoto procesu zapojí, musí podepsat 

čestné prohlášení o zamezení střetu zájmů, nestrannosti, nepodjatosti.  

Dle svých interních postupů MAS provádí nejprve kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí 

předložených žádostí o podporu podle hodnotících kritérií, které byly specifikovány ve výzvě MAS. 

Při tvorbě kritérií a při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí je postupováno v souladu 

s Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-

2020. Cílem kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí a příslušných kritérií je zejména 

posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě, hodnotitelnosti 

žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků. Kontrola se provádí na 

základě kritérií pro hodnocení projektů. Hodnotitelé uvádí ke každému kritériu jasné a srozumitelné 

odůvodnění výsledku hodnocení (vyjma kritérií, která jsou stanovena tak, že z výsledků hodnocení 

důvody jasně vyplývají a jsou objektivně ověřitelné). Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních 

náležitostí mají formu vylučovacích kritérií. MAS jednoznačně určí, zda se jedná o napravitelná či 

nenapravitelná kritéria. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí podléhá zápisu do MS 

2014+.    

Dle svých interních postupů následně MAS provádí věcné hodnocení předložených žádostí o 

podporu podle hodnotících kritérií, které byly specifikovány ve výzvě MAS. Cílem věcného 

hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování strategie daného opatření 

a finančního plánu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Proto kritéria zaměřená na 

hodnocení proveditelnosti projektu mohou mít na celkovém bodovém hodnocení podíl maximálně 30 

%. MAS vychází z principů hodnocení žádostí o podporu stanovených řídícím orgánem. Hodnotitelé 

provádějí věcné hodnocení podle předem stanovených kritérií pro hodnocení projektů. Věcné 

hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení žádostí o podporu a je realizováno u žádostí, které 

uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.  Věcné hodnocení provádí výběrový orgán 

– členové výběrové komise a provádí se podle hodnotících kritérií výzvy MAS.  Výstupem věcného 

hodnocení bude zápis ze zasedání výběrové komise a seznam projektů v pořadí dle počtu bodů. 

 

7) ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních 

postupů MAS.  

8) ŘO schválí způsobilé projekty v pořadí a ve výši podpory schválené MAS k realizaci 
(ŘO/platební agentura SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo 

nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). ŘO nezasahuje do pořadí vybraných způsobilých 

projektů, pouze v případě zjištění nesrovnalostí či porušení administrativních postupů MAS.  
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9) Právní akt o poskytnutí/převodu podpory je vydán ze strany ŘO programu, nebo oprávněného 

zprostředkujícího subjektu, přímo žadateli o podporu. 

10) Po celou fázi realizace projektů bude kancelář MAS  žadateli poskytovat odbornou podporu 
pro řádné zajištění administrace projektu (např. konzultace výběrového řízení, změn v projektu, 

žádosti o platbu). Podpora bude poskytována pořádáním konzultačních dnů, popř. školení pro 

příjemce. Realizátor projektů bude mít možnost individuálních konzultací dle potřeby. Veškeré 

konzultace k podpoře administrace projektů budou poskytována zdarma. Projekt bude ukončen 

podáním a schválením žádosti o platbu resp. proplacení dotace. Určený zaměstnanec kanceláře MAS 

se účastní případných kontrol. O úspěšně zrealizovaných projektech bude kancelář MAS informovat 

veřejnost. 

11) Následovat bude provozní fáze projektu a udržitelnost projektu. Po dobu udržitelnosti projektu 

bude kancelář MAS v rozsahu stanovených dotačním programem resp. ŘO zajišťovat administrativní 

podporu příjemci dotace a sledování podpořených projektů. Při této své činnosti bude kancelář MAS 

požadovat součinnost příjemce dotace. 

12)  Zamezení střetu zájmů  

Střetem zájmů se rozumí situace, ve které je člověk odpovědný dvěma nebo více různým 

organizacím či autoritám, jejichž požadavky na jeho chování se více či méně zásadním způsobem 

rozcházejí. Je to stav, kdy určitý subjekt, který je povinen něco konat (nebo se naopak nějakého 

jednání zdržet), se současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové plnění (zdržení se) ku 

prospěchu nebo naopak ke škodě. 

V prostředí realizace SCLLD je za střet zájmů považováno takové jednání, které by mohlo vést ke 

střetu zájmu MAS se soukromými nebo skupinovými zájmy fyzických osob, které zastupují 

partnery MAS v jednotlivých orgánech MAS nebo jsou zaměstnanci kanceláře MAS.  

Za soukromý zájem je považována jakákoliv možnost vlastní osobní výhody či výhoda pro blízké i 

vzdálené rodinné příslušníky, výhody pro  jiné fyzické a právnické osoby, s nimiž mají nebo měli 

obchodní nebo politické styky.  

Za skupinový zájem je považována jakákoliv možnost výhody pro člena stejné zájmové skupiny. 

Zájmem MAS je dodržovat transparentní postupy v souladu se zásadami standardizace MAS. 

Fyzické osoby zastupující partnery v orgánech MAS a zaměstnanci MAS čestně prohlašují, že se 

zdrží takového jednání, které by vedlo nebo mohlo vést k možnosti výhody v soukromém či 

skupinovém zájmu. Současně čestně prohlásí, že oznámí střet zájmů před zahájením bodu jednání 

povinného orgánu, kde by ke střetu zájmu mohlo dojít.  

Střet zájmu může rovněž vyplývat z personálního, rodinného, majetkového či jiného propojení 

osoby, která se podílí na hodnocení a výběru projektů (vedoucí zaměstnanec SCLLD, hodnotící 

zaměstnanec MAS, člen povinného orgánu MAS - výběrové komise, kontrolní komise, 

Programového výboru), s žadatelem. Osoby, které se na hodnocení a výběru projektů podílejí, jsou 

povinni střet zájmů nahlásit (zaznamenat do zápisu ze zasedání konkrétního orgánu MAS).  

Za nepřijatelný střet zájmů je považována zejména situace, kdy osoba podílející se na výběru a 

hodnocení projektů:  

 je předkladatelem či zpracovatelem projektu nebo se na zpracování projektu podílela, 

 je statutárním zástupcem žadatele, 

 je starostou či místostarostou obce, která je žadatelem, 

 je s žadatelem pojena blízkým rodinným vztahem (manžel, rodiče, dítě, sourozenec, apod.). 

Interní postupy MAS stanoví postupy, jak zabránit nepřijatelnému střetu zájmů. 

Mezi základní principy k zamezení střetu zájmů a zachování transparentnosti všech postupů a 

procesů souvisejících s realizací SCLLD patří zásady, na kterých proběhla standardizace MAS: 

 Partner MAS může být zvolen členem jen jednoho povinně voleného orgánu (Programový výbor, 

kontrolní komise, výběrová komise). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autorita
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 Složení členů rozhodovacích orgánů (Valné hromady, Programového výboru a výběrové komise) 

musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více 

než 49 % hlasovacích práv ve složení daného orgánu. 

 Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů členům, kteří nejsou veřejnými 

orgány. 

 Konzultace v souvislosti s implementaci SCLLD poskytuje MAS Bohumínsko zdarma. 

 Jednotlivé osoby, které se zapojí do hodnocení a výběru projektů budou muset podepsat čestné 

prohlášení, ve kterém bude uveden min. závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a 

vyloučení střetu zájmů.  

 Na hodnocení a výběru projektů se nesmí podílet osoby, které jsou ve vztahu k tomuto projektu 

ve střetu zájmů. 

 Na webových stránkách MAS budou zveřejněny postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů. 

 Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD musí jednat nestranně, nezaujatě a transparentně a 

případný střet zájmů je povinen nahlásit Programovému výboru, který přijme potřebná opatření. 

Tuto povinnost mají i ostatní zaměstnanci MAS, kteří jsou tuto skutečnost povinni oznámit 

vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD a ten přijme potřebná opatření.  

 Při hodnocení projektů a rozhodování o výběru projektů musí členové výběrové komise, příp. 

zpracovatelé odborných posudků jednat nestranně, nezaujatě a transparentně. 

 Z jednání orgánů MAS, které realizují hodnocení, a výběr projektů bude vždy pořízen písemný 

zápis. V zápisu budou uvedeny minimálně  tyto informace - datum a čas zahájení jednání, seznam 

účastníků, seznam hodnocených projektů vč. jejich bodového hodnocení. 

 Kontrolní komise každoročně provádí kontrolní činnost a předkládá jednou ročně Valné hromadě 

zprávu o výsledcích své činnosti, Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí. 

 MAS bude zajišťovat externí audit účetní závěrky za každý rok, ve kterém byla poskytnuta 

dotace, a to nejdříve za rok 2017. 

 

POSTUP PŘI ADMINISTRACI KLÍČOVÝCH PROJEKTŮ MAS 

MAS Bohumínsko nezvažuje realizaci klíčových projektů, tj. do akčního plánu není žádný klíčový 

projekt zahrnut. V případě potřeby bude v rámci aktualizace/změny strategie zařazena realizace klíčových 

projektů. V tom případě bude postupováno dle následujícího, případně budou tyto postupy dle potřeby v 

rámci aktualizace/změny strategie doplněny. 

Klíčové projekty MAS budou zařazeny do akčního plánu vlastních projektů MAS Bohumínsko. Akční 

plán vlastních projektů MAS bude obsahovat k jednotlivým klíčovým projektům minimálně tyto údaje: 

název projektu, zaměření projektu, vazba na SCLLD, odhadovaný rozpočet a harmonogram, zodpovědná 

osoba nebo orgán MAS. Klíčové projekty MAS pověřená osoba kanceláře MAS a schvaluje je 

programový výbor. V případě hodnocení klíčových projektů MAS bude zajištěno dodržení 

transparentních a nediskriminačních postupů hodnocení a výběru projektů (viz obecné nařízení 

1303/2013, čl. 34 odst. 4 a odst. 3 písm. b). MAS rovněž zajistí soulad s pravidly pro administraci 

klíčových projektů MAS, pokud jsou v řídicí dokumentaci příslušného programu stanovena. 

 

HODNOCENÍ SOULADU PROJEKTU SE SCLLD 

Při hodnocení musí projekty splnit podmínku souladu se SCLLD a příslušnou výzvou. Hodnocení 

souladu projektů se SCLLD (a příslušnou výzvou) se provádí pomocí odpovědí na následující otázky: 

- přispívá projekt k naplňování minimálně jednoho specifického cíle SCLLD? 

- lze projekt přiřadit k opatření (fichi) v programovém rámci? 

- lze k projektu přiřadit minimálně jeden indikátor výstupu? 

- je projekt realizován nebo má prokazatelný dopad na území MAS Bohumínska? 

- odpovídá příjemce dotace možným příjemcům dotace uváděným ve výzvě? 

- vyhovují celkové způsobilé výdaje projektu minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů uvedených ve výzvě? 

- vyhovuje téma projektu zaměření výzvy? 
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Míra a způsob naplňování cílů SCLLD je hodnocena na základě preferenčních kritérií určených v souladu 

s principy pro určení preferenčních kritérií MAS. Uvedený postup bude případně upraven dle potřeb a 

požadavků jednotlivých ŘO.  

 

ARCHIVACE A ZAJIŠTĚNÍ AUDITNÍ STOPY 

Archivace a zajištění auditní stopy budou zajištěny v souladu s vnitřními směrnicemi MAS, které 

upravují archivační a skartační řád a oběh dokladů. Směrnice jsou aktualizovány dle platných předpisů a 

potřeb organizace.  

Archivační řád upravuje příjem a ukládání všech písemností a dokumentů, jejich využívání a ochranu. 

Za archivaci písemností odpovídá vedoucí kanceláře MAS, provádí pověřená osoba. Veškeré došlé i 

odeslané písemnosti se zapisují do knihy pošty a po vyřízení ukládají k jednotlivým spisům v příručním 

archivu. Postup oběhu účetních dokladů je uveden v příslušné vnitřní směrnici. Po ukončení 

kalendářního roku resp. projektu se označí názvem spisu, rokem vzniku, skartačním znakem a skartační 

lhůtou a uloží se do archivu, který je vhodně zabezpečen a chráněn proti nepříznivým vlivům.  

Přírůstky do archivu se vedou v archivační knize společně s protokoly příslušného státního archivu. 

Specifický postup je nastaven pro základní dokumentaci spolku, která je ukládána do příslušného spisu. 

Na dokumentech jsou uváděny údaje o platnosti a účinnosti (pokud toto charakter dokumentace 

předpokládá). Stanovy, účetní závěrky a další povinně zveřejňované dokumenty jsou předávány k uložení 

do sbírky listin příslušného veřejného rejstříku.  

Dokumenty týkající se členů tj. seznam členů, přihlášky k členství, plné moci jsou ukládány do 

příslušného spisu.  

Dokumentace z jednání povinných orgánů je ukládána do příslušného spisu chronologicky. K 

jednotlivým zasedáním povinných orgánů je pořizován a uložen zápis, pozvánka, prezenční listina a 

případné další výstupy s jednání. Na zápisech je jednoznačně uváděn orgán, kterého se zasedání týká, den 

konání, program, záznam o průběhu zasedání, usnesení (pokud byla schvalována), jména a podpisy 

zapisovatele a ověřovatele zápisu.  

Skartační řád stanoví jednotný postup pro posuzování a výběr při vyřazování (skartování) písemností, 

které jsou nadále pro činnost organizace nepotřebné. Skartací se oddělují písemnosti trvalé hodnoty od 

písemností již bezvýznamných. Za skartaci odpovídá vedoucí kanceláře, provádí ji pověřená osoba. 

Skartace písemností uložených v archivu se provádí po uplynutí skartační lhůty. Lhůta se počítá od 1. 

ledna následujícího roku po věcném uzavření dané písemnosti. Skartační lhůtu nelze zkrátit. 

V souladu s příslušnými pravidly a metodickými pokyny budou jednotlivé spisy související s realizací 

strategie resp. programových rámců archivovány po stanovenou lhůtu. Účetní a další dokumenty 

vztahující se k výdajům MAS budou archivovány minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, bude použita pro úschovu delší lhůta. 

Uvedený postup bude případně upraven dle potřeb a požadavků jednotlivých ŘO případně v souladu s 

příslušným metodickým pokynem MMR. 
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PLÁNOVANÁ PERSONÁLNÍ KAPACITA 

Kancelář MAS bude obsazena třemi pracovními pozicemi projektového manažera na dobu neurčitou. Na 

konkrétní projekty budou obsazovány pracovní pozice na dobu určitou, popř. budou sjednávány DPP. 
 

Obrázek 43: Pracovní pozice v MAS 
Pracovní pozice Náplň práce zaměstnanců MAS Bohumínsko Zařazení dle Katalogu prací 

Projektový 
manažer MAS 

(vedoucí 

zaměstnanec pro 
realizaci SCLLD) 

Je vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD MAS 
Bohumínsko. Komunikuje se zástupci dotčených obcí i s dalším 

partnery v rámci správního  obvodu MAS, objasňuje cíle MAS a 

SCLLD v správním obvodu, identifikuje klíčové aktéry a 
budoucí partnery pro zajištění efektivní realizace SCLLD. 

Přenáší informace do území. Koordinuje činnosti povinných 
orgánů MAS, připravuje pro ně podklady a zodpovídá za 

animaci a implementaci SCLLD. Plní úlohu facilitátora 

(podporuje porozumění a sounáležitost mezi partnery a aktéry v 
území).  

Plní další úkoly spojené s realizací SCLLD. 

Řídí projektové manažery pro programové rámce. Zodpovídá za 
chod kanceláře MAS. 

Zajišťuje animaci OP VVV. 

Obsazení pozice od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou. 

2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH 
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

2. Tvorba koncepce rozvoje obce s rozšířenou 

působností. 

 
Projektový 

manažer 

(zaměstnanec pro 
programový 

rámec IROP) 

Je zaměstnancem pro koordinaci, metodické usměrňování a 
realizaci SCLLD MAS Bohumínsko pro stanovený programový 

rámec (PR), včetně animace a implementace PR.  

Plní další úkoly spojené s realizací SCLLD a programového 
rámce IROP. 

Je podřízen vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD.  

 

2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU 
VEŘEJNÉ SPRÁVY 

3. Koordinace a metodické usměrňování kvality a 

efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci s 
rozšířenou působností. 

Projektový 

manažer 

(zaměstnanec pro 
programový 

rámec PRV a 

OPZ) 

Je zaměstnancem pro koordinaci, metodické usměrňování a 

realizaci SCLLD MAS Bohumínsko pro stanovený programový 

rámec (PR), včetně animace a implementace PR.  
Plní další úkoly spojené s realizací SCLLD a programového 

rámce PRV a OPZ. 

Je podřízen vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD.  
 

2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU 

VEŘEJNÉ SPRÁVY 

3. Koordinace a metodické usměrňování kvality a 
efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci s 

rozšířenou působností. 

Projektový 

manažer 
(zaměstnanec pro 

zpracování MAP) 

 

Je zaměstnancem pro realizaci zpracování Místního a akčního 

plánu vzdělávání v ORP Bohumín (MAP). Zodpovídá za 
koordinaci s KAP a MAP ORP Karviná a Orlová. 

2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH 

SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
2. Tvorba koncepce rozvoje obce s rozšířenou 

působností. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Požadavky na pozici projektový manažer (projednává a schvaluje Programový výbor): 

- vzdělání: VŠ – zaměření ekonomické, veřejná správa, regionální rozvoj,  

- znalost problematiky přípravy a řízení projektů, znalost finančního řízení projektů výhodou, 

- znalost problematiky podpory ze strukturálních fondů EU, všeobecný přehled v oblasti regionální 

politiky ČR a Evropské unie, 

- zkušenosti s prací na realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou, 

- organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, 

- uživatelská znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B, 

- komunikativní znalost anglického jazyka. 

 

Požadované doklady: 

- profesní životopis, v němž zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

- osobní dotazník pro účely výběrového řízení a přihláška. 
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4.3 ANIMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY 

POPIS ANIMAČNÍCH AKTIVIT  

Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů konečných 

žadatelů/příjemců. Z obecného hlediska se jedná zejména o: 

- tvorbu a distribuci propagačních a informačních materiálů a předmětů k propagaci strategie a 

MAS ve vztahu k dotčeným operačním programům a Programu rozvoje venkova, 

- osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti 

MAS např. prostřednictvím workshopů, konferencí, besed a jiných aktivit souvisejících 

s realizací strategie CLLD,  

- pořádání školení a seminářů souvisejících s programovými rámci – semináře pro žadatele a 

příjemce k vyhlášeným výzvám MAS, 

- zveřejňování informací a poskytování konzultací, informačních schůzek apod. 

 

POPIS POUŽÍVANÝCH KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT MAS  

Komunikační aktivity MAS směřují zejména k naplnění těchto základních animačních cílů s využitím 

příkladů postupů: 

- k zajištění dostatečné propagace SCLLD jsou využívána zejména místní periodika, internetové 

stránky MAS a propagační materiály o SCLLD; průběžně bude aktualizována webová a 

facebooková stránka MAS a vydáván internetový zpravodaj, který v případě aktuální potřeby 

bude distribuován rovněž v tištěné podobě, 

- informování žadatelů o způsobu výběru projektů je zajištěno zejména podrobným popisem 

v implementační části SCLLD, pořádáním školení a seminářů pro žadatele, poskytováním 

konzultací žadatelům a zveřejněním postupů o způsobu výběru projektů na internetových 

stránkách MAS; pro předávání informací budou sloužit i další v této kapitole uvedené animační 

aktivity, 

- k nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi zúčastněnými stranami je 

využívána komunikace mezi kanceláří MAS a partnery MAS, komunikace mezi partnery 

navzájem a komunikace zástupců partnerů, členů orgánů MAS s širokou veřejností; k usnadnění 

výměny informací budou rovněž využiti členové odborných skupin; 

- koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD a podpora 

žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů bude zajišťována zejména aktivním 

vyhledáváním potenciálních žadatelů, vedením databáze kontaktů, vytvářením zásobníku 

projektů a koordinací výzev k vytváření synergických efektů mezi programovými rámci. 

 

ANIMACE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OP VVV 

Animace školských zařízení v rámci OP VVV přestavuje zvláštní skupinu animačních aktivit a úzce 

souvisí s přípravnou i realizační fází Místních akčních plánů vzdělávání (MAP)12. Jejich obsah je zaměřen 

zejména na: 

- metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, 

- zaškolení realizátorů projektů ZŠ/MŠ – školení pro žadatele a příjemce (např. monitorovací 

systém MS2014+, Pravidla pro žadatele a příjemce OP VVV), 

- průběžnou konzultační činnost při realizaci projektu, např. k zadávání veřejných zakázek,  

povinné publicitě, 

- metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracovávání zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání 

dat do monitorovacího systému,  zajištění správnosti předávaných výstupů,  

- metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti,  

                                                      
12 MAS Bohumínsko je nositelem zpracování MAP v rámci ORP Bohumín, účastní se zpracování MAP v ORP Orlová a ORP 

Karviná a KAP. 
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- metodickou pomoc při kontrole na místě a při ukončování projektu a přípravě závěrečné zprávy o 

realizaci. 

V rámci zajištění této činnosti budou realizovány zejména semináře a workshopy (dle potřeby), 

individuální konzultace a poradenství (osobní, mailem, telefonicky). MAS osloví všechny ZŠ a MŠ ve 

své územní působnosti. 

 

ANIMACE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Občany Bohumínska trápí stav ovzduší. Vyplynulo to jednoznačně z veřejných setkání s občany i z 

dotazníkového šetření. Za zhoršené ovzduší mohou v obcích na Bohumínsku v topné sezóně z jedné 

třetiny lokální topeniště, zpravidla staré kotle v rodinných domech. Vyplývá to ze zveřejněné interaktivní 

mapy Zdravotního ústavu v Ostravě. Místní akční skupina Bohumínsko proto výměnu kotlů maximálně 

podporuje a v rámci svých animačních činností v území nabízí bezplatné konzultace k tzv. „kotlíkovým 

dotacím“.  

 

4.4 POPIS SPOLUPRÁCE MEZI MAS NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ 

ÚROVNI A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  

Spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery je jednou z činností, která přispívá k naplňování 

poslání MAS. Partnerství je realizováno jak v rovině vzájemné výměny zkušeností, tak v rovině přípravy 

a realizace společných projektů. Tato kapitola se zaměřuje na spolupráci na národní a mezinárodní úrovni 

a přeshraniční spolupráci. 

 

SPOLUPRÁCE NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

MAS Bohumínsko se ihned po svém vzniku v roce 2012 zapojila do činnosti Krajské sítě NS MAS 

v Moravskoslezském kraji a 14. 5. 2013 se stala členem Národní sítě MAS České republiky.  

V rámci projektu Příprava ISÚ MAS Bohumínsko a opatření III.4.1 Programu rozvoje venkova Získání 

dovedností, animace a provádění byly uzavřeny počátkem roku 2013 smlouvy o spolupráci se zkušenými 

místními akčními skupinami v kraji - MAS Opavsko a MAS Hlučínsko. V rámci tohoto projektu byly 

rovněž realizovány v období 1-5/2014 tzv. tréninkové výzvy pro žadatele k předkládání projektů.  

Spolupráce s většinou MAS Moravskoslezského kraje probíhala v první polovině roku 2015 v rámci 

projektu Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS 

Moravskoslezského kraje, a to v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.  

V roce 2016 pokračuje spolupráce s MAS na krajské úrovni také v rámci projektu  Podpora Místních 

akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015. 

O rozvoji spolupráce na místní úrovni s partnery z řad neziskových organizací i podnikatelů svědčí fakt, 

že od založení MAS sedmi obcemi se počet partnerů MAS Bohumínsko rozšířil na současných 32. 

 

SPOLUPRÁCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Pro MAS Bohumínsko je přirozená spolupráce s polskou MAS LGD Morawskie Wrota s ohledem na 

sousedství území MAS přes hraniční řeku Olši. LGD působí na území obcí Krzyzanowic, Gorzyc a 

Godowa, s kterými rovněž partnersky spolupracují obce MAS Bohumínsko. Pro období 2014 – 2020 se 

území působnosti LGD rozšířila o obce Lubomia, Marklowice i Mszana. V rámci příprav strategií pro 

období 2014-2020 uzavřela MAS Bohumínsko s LGD Morawskie Wrota 27. 9. 2013 Dohodu o 

spolupráci.  

LGD Morawskie Wrota, MAS Hlučínsko a MAS Bohumínsko se dohodly na realizaci projektu 

spolupráce v oblasti životního prostředí, na základě společného jednání dne 27. 10. 2015 v Gorzycích 

uzavřeli partneři Dohodu o budoucí spolupráci.  

 

http://www.ims-msk.cz/mapovy-server
http://www.ims-msk.cz/mapovy-server
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/mas-bohuminsko-podporuje-kotlikove-dotace/63
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/mas-bohuminsko-podporuje-kotlikove-dotace/63
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/6/soubory/mapa-uzemni-pusobnosti-3-12.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/projekt-z-prv-12201252014-iii41/32
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/treninkova-vyzva-152014/18
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/vzpominky-na-budoucnost-162015/35
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/vzpominky-na-budoucnost-162015/35
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/podpora-mas-moravskoslezskeho-kraje-162016/37
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/podpora-mas-moravskoslezskeho-kraje-162016/37
http://www.morawskie-wrota.pl/
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/dohoda-o-spolupraci-s-lgd-morawskie-wrota/18
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/dohoda-o-spolupraci-s-lgd-morawskie-wrota/18
http://mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/65/soubory/mas-bohuminsko-spolupracuje-s-tuzemskymi-i-zahranicnimi-partnery-2-3.pdf
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4.5 POPIS ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ PRO HODNOCENÍ (PRO 

MONITORING A EVALUACI)  

Kontrolní komise jak povinný kontrolní orgán  MAS provádí monitoring a hodnocení SCLLD, 

zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu (programovému výboru) Plán plnění 

integrované strategie (indikátorový a evaluační plán). Do procesu hodnocení mohou být zapojeni i 

další odborníci na evaluaci. Podklady k hodnocení a sledování indikátorů pro monitoring jsou zajišťovány 

zaměstnanci kanceláře MAS nebo externími dodavateli, či ve spolupráci s pracovními skupinami. 

Kontrolní komise dvakrát ročně v rámci své kontrolní činnosti sestavuje Zprávu o plnění integrované 

strategie, která je schvalována programovým výborem a následně zveřejněna. 

Monitoring a evaluace bude prováděna jak na úrovni celé SCLLD (minimálně jednou ročně), tak na 

úrovni jednotlivých Programových rámců (dvakrát ročně). 

 

MONITORING A EVALUACE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 

MAS jako nositel integrovaného nástroje (IN) dle navržených specifických cílů v Programovém rámci 

nastavuje indikátory z indikátorových soustav příslušných programů ESI fondů. Metodická konstrukce 

jednotlivých indikátorů je definována v rámci Národního číselníku indikátorů 2014-2020 („NČI 2014+“) 

a v souladu s Metodickým pokynem „Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 

2014–2020“. MAS indikátory využije jako podklad pro Zprávu o plnění integrované strategie.  

Základním nástrojem monitorování je jednotný monitorovací systém pro programové období 2014-2020 

(MS2014+), kde MAS, jako nositel IN monitoruje prostřednictvím modulu Nositel IN v ISKP14+ 

realizaci projektů naplňujících dotčenou integrovanou strategii. Finanční plán integrované strategie a 

plánované hodnoty indikátorů jsou do monitorovacího systému zadávány MAS v rámci žádosti o podporu 

integrované strategie podané na základě výzvy na předkládání integrovaných strategií. Údaji z 

integrovaných projektů realizovaných v rámci IN je sledováno plnění finančního plánu a plánovaných 

hodnot indikátorů.  

MAS jako nositel IN předkládá Zprávu o plnění integrované strategie MMR, a to s půlroční frekvencí 

vždy do 15. 1. (s použitím údajů k 31. 12.) a do 15. 7. (s použitím údajů k 30. 6.) ve struktuře dle tabulky 

v příloze č. 10 MPIN. V případě vrácení Zprávy o plnění integrované strategie k úpravám se 

zdůvodněním výhrad je dána lhůta max. 20 pracovních dnů ke zjednání nápravy.  

 

MONITORING, EVALUACE CELKOVÉ STRATEGIE 

MAS jako nositel IN monitoruje SCLLD v celkovém kontextu strategie jako IN. Zpráva o plnění 

integrované strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu IN v rámci strategií dotčeného 

území. Součástí Zprávy bude přehled vývoje realizace strategie, schválených a realizovaných projektů a 

plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu.  

MAS nastavuje indikátory na úrovni specifických cílů v návrhové části strategie, které vycházejí z NČI 

(indikátory uvedené k příslušným specifickým cílům v dokumentaci programů, např. v pravidlech pro 

žadatele), anebo stanovuje indikátory vlastní. Indikátory na úrovni specifických cílů strategie jsou 

sledovány mimo MS2014+ a jsou využity pro vlastní monitorování a evaluaci pro potřeby nositele 

integrované strategie. Indikátory na úrovni specifických cílů strategie jsou nezávaznými indikátory a 

nejsou předmětem hodnocení řídicího orgánu.  

Za monitoring a hodnocení SCLLD zodpovídá kontrolní komise, která předkládá zprávu ke schválení 

programovému výboru minimálně jednou ročně s použitím údajů k 31.12. S výsledky je seznamován 

nejvyšší orgán MAS, zpravidla na výroční valné hromadě.  

Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu 

může nositel SCLLD ve Zprávě o plnění integrované strategie navrhnout změny SCLLD. 
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ZMĚNY INTEGROVANÉ STRATEGIE 

Řízení o změně schválené SCLLD je zahájeno podáním žádosti o změnu integrované strategie 

prostřednictvím ISKP14+. Žádost o změnu je nutné podat ze strany MAS maximálně do 10 pracovních 

dní od rozhodnutí povinného orgánu MAS dle nastavených postupů o tom, že zjištěné skutečnosti 

zakládají změnu. V případě podání žádosti o změnu postupuje MAS dle dále uvedeného postupu.  

Změny integrované strategie lze rozdělit na podstatné a nepodstatné.  

Nepodstatné změny nevyžadují vyhotovení nového akceptačního dopisu zohledňujícího schválené změny 

původního akceptačního dopisu. K provedení těchto změn stačí, aby je MMR vzalo na vědomí, resp. 

akceptovalo prostřednictvím MS2014+. Jedná se o:  

- změnu kontaktních osob či statutárních zástupců nositele, změnu sídla a dalších obecných 

informací o MAS,  

- změnu manažera strategie (vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD).  

Ostatní změny jsou považovány za podstatné. Zejména se jedná o změnu ve finančním plánu, změnu 

indikátorů, o změnu strategických, specifických cílů a opatření. Případné další definované změny 

(podstatné/nepodstatné) budou předmětem aktualizace MPIN.  

ŘO, příp. MMR může iniciovat diskusi a jednání s nositelem IN o potřebě změn ve strategii, a to v 

případě, že bude zjištěno, že není dodržen schválený finanční plán realizace nebo plnění stanovených 

indikátorů a to např. na základě informací ze Zprávy o plnění integrované strategie vypracované MAS, 

případně na základě informací zjištěných z MS2014+. Avšak žádost o změnu může být provedena jen na 

základě žádosti MAS. 

 

MID-TERM EVALUACE 

MAS jako nositel SCLLD provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění SCLLD (procesní a 

výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2017.  Za mid-term evaluaci SCLLD zodpovídá kontrolní 

komise, která předkládá zprávu ke schválení programovému výboru minimálně jednou ročně s použitím 

údajů k 31. 12. 2017.  S výsledky je seznamován nejvyšší orgán MAS, zpravidla na výroční valné 

hromadě, případně na mimořádné členské schůzi.  
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 Webové stránky Dětmarovic – www.detmarovice.cz  

 Webové stránky Dolní Lutyně - http://new.dolnilutyne.org/  

 Webové stránky Doubravy – www.doubrava.cz  

 Webové stránky Petrovic u Karviné - http://www.petroviceuk.cz/   

 Webové stránky Petřvaldu - http://www.petrvald.info/  

 Webové stránky Rychvaldu – www.rychvald.cz  

 Evropské strukturální a investiční fondy – www.dotaceeu.cz 

 Evropský sociální fond v ČR - http://www.esfcr.cz/ 

 Celostátní sčítání dopravy 2010 - http://scitani2010.rsd.cz 

 Státní zemědělský intervenční fond - www.szif.cz 

 Hasičský záchranný sbor ČR (MSK) - http://www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-kraje.aspx 

 

  

 

 

 

http://www.czso.cz/
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http://portal.mpsv.cz/upcr
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http://www.chmi.cz/
http://www.nature.cz/
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http://www.mapy.cz/
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http://www.mesto-bohumin.cz/
http://www.detmarovice.cz/
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http://www.rychvald.cz/
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 PŘÍLOHY 
 

V této kapitole jsou uvedeny povinné přílohy dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 

v programovém období 2014-2020 a dále nepovinné přílohy SCLLD MAS Bohumínsko. 

 

Seznam povinných příloh: 

1. Finanční plán a indikátory pro programové rámce 

   Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

   Financování SCLLD  v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/ 

opatření EZFRV (PRV) 

   Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

   Financování SCLLD v jednotlivých letech podle programů a ESI fondů   

2. Mapa území a seznam obcí 

3. Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 

4. Analýza rizik SCLLD MAS Bohumínsko 

5. Čestné prohlášení 

 

Nepovinné přílohy: 

6. Další statistické údaje a přílohy nepoužité přímo v textu 
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5.1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE 

5.1.1 FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SCLLD 

Tabulka 56: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – celkem 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/operace PRV 
Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

H.1.1 Umožnit přístup k 
zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na 
trhu práce 

OPZ3 Podpora zaměstnanosti OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

4 292,00 3 648,20 428,88 0,00 214,92 0,00 

OPZ2 Prorodinná opatření OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

2 661,00 2 261,85 265,95 66,60 66,60 0,00 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského 
prostředí 

PRV2 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 

8 888,89 2 560,00 1 440,00 0,00 4 888,89 0,00 

H.2.3 Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských podniků 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
13 000,00 4 160,00 2 340,00 0,00 6 500,00 0,00 

S.1.1 Aktivní trávení volného 
času 

PRV3 Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
1 141,00 730,24 410,76 0,00 0,00 0,00 

S 1.3 Spolupráce v území 
PRV6 Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 
PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny 

726,70 418,56 235,44 0,00 72,70 0,00 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná 
doprava 

IROP1 Bezpečná a udržitelná 
doprava 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

52 701,07 50 066,00 0,00 2 635,07 0,00 0,00 

S.3.1: Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro vzdělávání 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

9 868,44 9 375,00 0,00 493,44 0,00 0,00 

S.4.1 Zamezení sociálního 
vyloučení ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

14 341,00 12 189,85 1 831,75 319,40 0,00 0,00 

S.4.2 Dostupné sociální služby 
a zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

10 526,33 10 000,00 0,00 0,00 526,33 0,00 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná 
krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
2 300,00 1 324,80 745,20 0,00 230,00 0,00 
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Tabulka 57: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2016 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/operace PRV 
Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

H.1.1 Umožnit přístup k 
zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na 
trhu práce 

OPZ3 Podpora zaměstnanosti OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPZ2 Prorodinná opatření OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského 
prostředí 

PRV2 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.3 Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských podniků 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.1 Aktivní trávení volného 
času 

PRV3 Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 1.3 Spolupráce v území 
PRV6 Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 
PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná 
doprava 

IROP1 Bezpečná a udržitelná 
doprava 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1: Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro vzdělávání 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Zamezení sociálního 
vyloučení ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.2 Dostupné sociální služby 
a zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná 
krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 58: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2017 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/operace PRV 
Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

H.1.1 Umožnit přístup k 
zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na 
trhu práce 

OPZ3 Podpora zaměstnanosti OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPZ2 Prorodinná opatření OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského 
prostředí 

PRV2 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.3 Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských podniků 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.1 Aktivní trávení volného 
času 

PRV3 Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 1.3 Spolupráce v území 
PRV6 Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 
PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná 
doprava 

IROP1 Bezpečná a udržitelná 
doprava 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1: Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro vzdělávání 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Zamezení sociálního 
vyloučení ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.2 Dostupné sociální služby 
a zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná 
krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 59: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2018 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/operace PRV 
Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

H.1.1 Umožnit přístup k 
zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na 
trhu práce 

OPZ3 Podpora zaměstnanosti OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

716,40 608,94 71,64 0,00 35,82 0,00 

OPZ2 Prorodinná opatření OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského 
prostředí 

PRV2 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 

8 888,89 2 560,00 1 440,00 0,00 4 888,89 0,00 

H.2.3 Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských podniků 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
10 000,00 3 200,00 1 800,00 0,00 5 000,00 0,00 

S.1.1 Aktivní trávení volného 
času 

PRV3 Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 1.3 Spolupráce v území 
PRV6 Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 
PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny 

111,12 64,00 36,00 0,00 11,12 0,00 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná 
doprava 

IROP1 Bezpečná a udržitelná 
doprava 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

24 210,53 23 000,00 0,00 1 210,53 0,00 0,00 

S.3.1: Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro vzdělávání 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

3 684,22 3 500,00 0,00 184,22 0,00 0,00 

S.4.1 Zamezení sociálního 
vyloučení ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

1 100,00 935,00 110,00 55,00 0,00 0,00 

S.4.2 Dostupné sociální služby 
a zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

3 157,90 3 000,00 0,00 0,00 157,90 0,00 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná 
krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
2 300,00 1 324,80 745,20 0,00 230,00 0,00 
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Tabulka 60 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2019 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/operace PRV 
Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

H.1.1 Umožnit přístup k 
zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na 
trhu práce 

OPZ3 Podpora zaměstnanosti OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

2 149,20 1 826,82 214,92 0,00 107,46 0,00 

OPZ2 Prorodinná opatření OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

889,00 755,65 88,65 22,20 22,50 0,00 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského 
prostředí 

PRV2 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.3 Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských podniků 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
3 000,00 960,00 540,00 0,00 1 500,00 0,00 

S.1.1 Aktivní trávení volného 
času 

PRV3 Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
1 141,00 730,24 410,76 0,00 0,00 0,00 

S 1.3 Spolupráce v území 
PRV6 Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 
PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny 

282,23 162,56 91,44 0,00 28,23 0,00 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná 
doprava 

IROP1 Bezpečná a udržitelná 
doprava 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

23 157,90 22 000,00 0,00 1 157,90 0,00 0,00 

S.3.1: Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro vzdělávání 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

6 184,22 5 875,00 0,00 309,22 0,00 0,00 

S.4.1 Zamezení sociálního 
vyloučení ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

3 450,00 2 932,50 412,50 105,00 0,00 0,00 

S.4.2 Dostupné sociální služby 
a zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

7 368,43 7 000,00 0,00 0,00 368,43 0,00 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná 
krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 61: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2020 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/operace PRV 
Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

H.1.1 Umožnit přístup k 
zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na 
trhu práce 

OPZ3 Podpora zaměstnanosti OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

716,40 608,94 71,64 0,00 35,82 0,00 

OPZ2 Prorodinná opatření OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

886,00 753,10 88,65 22,20 22,05 0,00 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského 
prostředí 

PRV2 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.3 Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských podniků 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.1 Aktivní trávení volného 
času 

PRV3 Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 1.3 Spolupráce v území 
PRV6 Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 
PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny 

222,23 128,00 72,00 0,00 22,23 0,00 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná 
doprava 

IROP1 Bezpečná a udržitelná 
doprava 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

5 332,64 5 066,00 0,00 266,64 0,00 0,00 

S.3.1: Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro vzdělávání 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Zamezení sociálního 
vyloučení ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

4 800,00 4 080,00 615,00 105,00 0,00 0,00 

S.4.2 Dostupné sociální služby 
a zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná 
krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 62: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2021 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/operace PRV 
Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

H.1.1 Umožnit přístup k 
zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na 
trhu práce 

OPZ3 Podpora zaměstnanosti OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

710,00 603,50 70,68 0,00 35,82 0,00 

OPZ2 Prorodinná opatření OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

886,00 753,10 88,65 22,20 22,05 0,00 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského 
prostředí 

PRV2 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.3 Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských podniků 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.1 Aktivní trávení volného 
času 

PRV3 Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 1.3 Spolupráce v území 
PRV6 Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 
PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny 

111,12 64,00 36,00 0,00 11,12 0,00 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná 
doprava 

IROP1 Bezpečná a udržitelná 
doprava 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1: Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro vzdělávání 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Zamezení sociálního 
vyloučení ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

2 438,00 2 072,30 311,30 54,40 0,00 0,00 

S.4.2 Dostupné sociální služby 
a zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná 
krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 63: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2022 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/operace PRV 
Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

H.1.1 Umožnit přístup k 
zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na 
trhu práce 

OPZ3 Podpora zaměstnanosti OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPZ2 Prorodinná opatření OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského 
prostředí 

PRV2 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.3 Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských podniků 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.1 Aktivní trávení volného 
času 

PRV3 Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 1.3 Spolupráce v území 
PRV6 Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 
PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná 
doprava 

IROP1 Bezpečná a udržitelná 
doprava 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1: Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro vzdělávání 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Zamezení sociálního 
vyloučení ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

2 553,00 2 170,05 382,95 0,00 0,00 0,00 

S.4.2 Dostupné sociální služby 
a zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná 
krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 64: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2023 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. 

Kč) Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl OP/operace PRV 
Celkové způsobilé 
výdaje (CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, 
jiné)          
(c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

H.1.1 Umožnit přístup k 
zaměstnání zejména 

znevýhodněným osobám na 
trhu práce 

OPZ3 Podpora zaměstnanosti OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPZ2 Prorodinná opatření OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.1 Zlepšení podnikatelského 
prostředí 

PRV2 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H.2.3 Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských podniků 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.1.1 Aktivní trávení volného 
času 

PRV3 Neproduktivní investice 
v lesích 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 1.3 Spolupráce v území 
PRV6 Činnosti spolupráce v 

rámci iniciativy LEADER 
PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.2.2  Kvalitní a bezpečná 
doprava 

IROP1 Bezpečná a udržitelná 
doprava 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.3.1: Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro vzdělávání 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.1 Zamezení sociálního 
vyloučení ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a modernizace 
sociálních služeb 

OPZ 2 3 
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.4.2 Dostupné sociální služby 
a zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

IROP 4 9d 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P.2.1 Hodnotná sídelní a volná 
krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.1.2 FINANCOVÁNÍ SCLLD V JEDNOTLIVÝCH LETECH PODLE SPECIFICKÝCH CÍLŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ / OPATŘENÍ EZFRV (PRV) 

Tabulka 65: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV) – celkem 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
/ Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. Kč) Celkové 

způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          (c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

PR ZAM 2 3 2.3.1 21 294,00 18 099,90 2 526,58 386,00 281,52 0,00 

PR IROP 4 9d 4.1 73 095,84 69 441,00 0,00 3 128,51 526,33 0,00 

PR PRV 6 6b 19.2.1 25 329,89 8 775,04 4 935,96 0,00 11 618,89 0,00 

PR PRV 6 6b 19.3.1 726,70 418,56 235,44 0,00 72,70 0,00 
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Tabulka 66: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV) – 2016 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
/ Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. Kč) Celkové 

způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          (c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

PR ZAM 2 3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 67: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV) – 2017 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
/ Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. Kč) Celkové 

způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          (c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

PR ZAM 2 3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 68: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV) – 2018 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
/ Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. Kč) Celkové 

způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          (c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

PR ZAM 2 3 2.3.1 1 816,40 1 543,94 181,64 55,00 35,82 0,00 

PR IROP 4 9d 4.1 31 052,65 29 500,00 0,00 1 394,75 157,90 0,00 

PR PRV 6 6b 19.2.1 21 188,89 7 084,80 3 985,20 0,00 10 118,89 0,00 

PR PRV 6 6b 19.3.1 111,12 64,00 36,00 0,00 11,12 0,00 
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Tabulka 69: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV) – 2019 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
/ Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. Kč) Celkové 

způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          (c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

PR ZAM 2 3 2.3.1 6 488,20 5 514,97 716,07 127,20 129,96 0,00 

PR IROP 4 9d 4.1 36 710,55 34 875,00 0,00 1 467,12 368,43 0,00 

PR PRV 6 6b 19.2.1 4 141,00 1 690,24 950,76 0,00 1 500,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.3.1 282,23 162,56 91,44 0,00 28,23 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS BOHUMÍNSKO  SCLLD  2014 – 2020  

 

186 

 

Tabulka 70: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV) – 2020 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
/ Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. Kč) Celkové 

způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          (c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

PR ZAM 2 3 2.3.1 6 402,40 5 442,04 775,29 127,20 57,87 0,00 

PR IROP 4 9d 4.1 5 332,64 5 066,00 0,00 266,64 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.3.1 222,23 128,00 72,00 0,00 22,23 0,00 
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Tabulka 71: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV) – 2021 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
/ Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. Kč) Celkové 

způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          (c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

PR ZAM 2 3 2.3.1 4 034,00 3 428,90 470,63 76,60 57,87 0,00 

PR IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.3.1 111,12 64,00 36,00 0,00 11,12 0,00 
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Tabulka 72: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV) – 2022 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
/ Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. Kč) Celkové 

způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          (c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

PR ZAM 2 3 2.3.1 2 553,00 2 170,05 382,95 0,00 0,00 0,00 

PR IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 73: Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů / opatření EZFRV (PRV) – 2023 

Programový 
rámec 

Prioritní osa 
/ Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace 

PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (tis. Kč) Celkové 

způsobilé 
výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho Vlastní zdroje 

příjemce 

Příspěvek 
Unie                  
(a) 

Národní 
veřejné zdroje 

(SR, SF) (b) 

Národní 
veřejné zdroje 

(kraj, obec, 
jiné)          (c) 

Národní 
soukromé 

zdroje 

PR ZAM 2 3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR IROP 4 9d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 6 6b 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.1.3 INDIKÁTORY PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SCLLD 

Tabulka 74: Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD 

Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty 
stanoveny Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

H.1.1 Umožnit přístup 
k zaměstnání zejména 

znevýhodněným 
osobám na trhu práce 

OPZ3 Podpora 
zaměstnanosti 

OPZ 2 3 

2.3.1 Zvýšit zapojení 
lokálních aktérů do 

řešení problémů 
nezaměstnanosti a 

sociálního začleňování 
ve venkovských 

oblastech 

60000 
Celkový počet 

účastníků 
osoby výstup 0 31.05.2016 6 31.12.2023 Ne 

S ohledem na plánovanou alokaci na toto 
opatření předpokládáme podpořit cca 6 osob 
(zaměstnanců) v rámci flexibilních forem 
zaměstnávání, tvorby nových pracovních míst 
a podpoření zahájení podnikatelské činnosti. 
Předpokládaná doba realizace projektů – 3 
roky. Průměrné náklady na 1 pracovní místo 
byly stanoveny s ohledem na výši mezd v 
místě a čase obvyklých, tzn.:  
Vytvoření nového pracovního místa – super 
hrubá mzda cca 24 tis. Kč,  
Vytvoření flexibilního pracovního místa – 
super hrubá mzda cca 13 tis. Kč (částečný 
úvazek od 0,2 – 0,5),  
Podpora zahájení podnikatelské činnosti - cca 
290 tis. Kč.  
Vychází z velikosti alokované částky na toto 
opatření (4,292 mil. Kč) a předpokladu 
víceletých projektů na podporu 
zaměstnanosti.  
Chceme podpořit projekty s vytvořením 
dlouhodobých pracovních míst s úvazkem 1.0 
min. pro 3 zaměstnance 
tzn. počítáme se superhrubou mzdou 24 tis., 
tzn. cca 14-15 tis. čistého 
24*12měsíců*3osoby*3roky projektu =            
2 484 000 
Dále chceme podpořit projekty s vytvořením 
dlouhodobých flexibilních pracovních míst 
tzn. počítáme se superhrubou mzdou cca       
13 tis. tzn. cca 6-7 tis. čistého 
13*12měsíců*3osoby*3 roky projektu =           
1 404 000 
290 tis. je vyčleněno na podporu 
podnikatelské činnosti 
celková alokace 4,292 
4 292 000 - 2 484 000 - 1 404 000 - 290 000 = 
rozdíl 114 tis.  
Rozdíl 114 tis. je pro případ rozdílnosti výše 
úvazků flexibilních forem práce, kde může být 
mzda rozdílná s ohledem na úvazek (0,2 - 0,5)  
Žádné další aktivity dle programového rámce 
neplánujeme podpořit. 
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Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty 
stanoveny Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

50130 

Počet osob 
pracujících v rámci 
flexibilních forem 

práce 

osoby výsledek 0 31.05.2016 3 31.12.2023 Ne 

Nositel strategie předpokládá, že v rámci 
tohoto opatření budou zaměstnány 3 osoby 
obtížně umístitelné na trhu práce a to na 
zkrácený pracovní úvazek (pravidelný nebo 
flexibilní) nebo jako zaměstnanci na sdílené 
pracovní místo. Vzhledem k alokované částce 
na celé toto opaření byla zvolena hodnota 
indikátoru 3 osoby. Podpora zaměstnatelnosti 
osob povede ke snížení počtu osob sociálně 
vyloučených či ohrožených sociálním 
vyloučením a zároveň přispěje ke zkvalitnění 
života na území MAS Bohumínsko a podpoří 
zaměstnanost. 

50105 

Počet 
zaměstnavatelů, kteří 

podporují flexibilní 
formy práce 

podníky výstup 0 31.05.2016 2 31.12.2023 Ne 

Nositel strategie SCLLD předpokládá z vlastní 
znalosti území zapojení max. 3 firem 
(zaměstnavatelů), kteří vytvoří místo na 
zkrácený pracovní úvazek případné sdílené 
místo. Předpokládáme, že minimálně 1 
zaměstnavatel již tuto formu zaměstnání 
využívá. Z tohoto důvodu byla hodnota 
indikátoru zvolena 2. 

62700 
účastníci zaměstnaní 

po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

osoby výsledek 0 31.05.2016 2 31.12.2023 Ne 

Očekáváme umístění minimálně dvou 
účastníků od ukončení své účasti do doby čtyř 
týdnů od data ukončení účasti na projektu.  
Vzhledem k alokované částce na toto opatření 
a velké místní fluktuaci byla z celkového počtu 
účastníků 6 zvolena hodnota 2.  

OPZ2 Prorodinná 
opatření 

OPZ 2 3 

2.3.1 Zvýšit zapojení 
lokálních aktérů do 

řešení problémů 
nezaměstnanosti a 

sociálního začleňování 
ve venkovských 

oblastech 

60000 
Celkový počet 

účastníků 
osoby výstup 0 31.05.2016 150 31.12.2023 Ne 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 
reálné potřeby území rozšířit kapacitu volných 
míst v příměstských táborech. Celkový počet 
150 účastníků (rodiče dětí)  vychází ze 
zkušeností obdobných fungujících aktivit a 
projektů v území. Předpokládá se zapojení 6 
žadatelů z území, kteří by v rámci tříletých 
projektů realizovali 2 turnusy, a to během 
jednoho roku min. po 10ti dětech. Očekává se, 
že cca polovina účastníků bude tábor 
navštěvovat opakovaně a část dětí budou 
sourozenci, čili počítá se s jedním rodičem.  
Propočet: 6 projektů / 2 turnusy / 10 dětí / 3 
roky = 120 dětí za rok, což je 360 dětí za 3 
roky. Polovina dětí svou účast opakuje - cca 
180 dětí a část dětí jsou sourozenci cca 30. 
Celkem cca 150 rodičů za celé tříleté období. 

50001 

Kapacita 
podporovaných 

zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup 0 31.05.2016 120 31.12.2023 Ne 

Propočet: 6 projektů / 2 turnusy / 10 dětí / 1 
rok = 120 dětí. Vše tříleté projekty.  
Celková kapacita vychází ze zkušeností 
obdobných fungujících aktivit a projektů v 
území. Předpokládá se zapojení 6 žadatelů z 
území, kteří by v rámci tříletých projektů 
realizovali 2 turnusy, a to během jednoho roku 
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Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty 
stanoveny Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

min. po 10ti dětech.  

62900 

Účastníci zaměstnaní 
6 měsíců po ukončení 

své účasti, včetně 
OSVČ  

osoby výsledek 0 31.05.2016 5 31.12.2023 Ne 

Jedná se o původně nezaměstnané nebo 
neaktivní účastníky, kteří jsou 6 měsíců po 
ukončení své účasti v projektu zaměstnaní, 
nebo OSVČ.  
MAS předpokládá, že prostřednictvím projektů 
dojde k umístění účastníků projektů na  
dlouhodobější pracovní místa, která budou 
zachována i po ukončení projektů a to min. 
pro 5 účastníků. 

62700 
Účastníci zaměstnaní 

po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ  

osoby výsledek 0 31.05.2016 5 31.12.2023 Ne 

Jedná se o původně nezaměstnané nebo 
neaktivní účastníky, kteří jsou po ukončení 
účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ.  
MAS předpokládá, že prostřednictvím projektů 
dojde k umístění účastníků na kratší období po 
ukončení projektů a to min. 5. 

H.2.1 Zlepšení 
podnikatelského 

prostředí 

PRV2 Podpora 
investic na 

založení nebo 
rozvoj 

nezemědělských 
činností 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora 
provádění operací v 

rámci strategie 
komunitně vedeného 

místního rozvoje 

93701 

Počet podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 
(O.4) 

podniky výstup 0 31.12.2015 2 31.12.2023 0 

Na základě komunitního plánování byla 
stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 2 
podpořených příjemců.  Průměrná cena byla 
stanovena na základě zjištěných záměrů v 
území a zjištěné průměrné ceny obdobných 
realizovaných projektů v daném místě a čase:  
cca 4,4 mil Kč, což odpovídá cca 2,0 mil Kč 
dotace na jeden projekt (záleží na výši 
kofinancování, zde byla počítána 45% dotace). 
Celkové způsobilé výdaje fiche dosahují cca 
8,89 mil Kč, přičemž dotace činí cca 4,0 mil. Kč. 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

(R.24/T.23) 

FTE výsledek 0 31.12.2015 1 31.12.2023 0 

Nositel strategie ve svých potřebách stanovuje 
podporu lokálních nezemědělských subjektů. 
Na základě komunitního plánování je na fichi 
alokováno 4,0 mil. Kč dotace, což odpovídá cca 
8,89 mil Kč způsobilých výdajů (záleží na výši 
kofinancování, zde byla počítána 45% dotace), 
počítá se s realizací min. 2 projektů, 
předpokládá se tvorba 1 pracovního místa (v 
midtermu 0). Hodnota vychází z reálných 
potřeb potenciálních žadatelů v území. 
 

H.2.3 
Konkurenceschopné, 
rozvinuté a udržitelné 

zemědělství 

PRV1 Investice do 
zemědělských 

podniků 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora 
provádění operací v 

rámci strategie 
komunitně vedeného 

místního rozvoje 

93701 

Počet podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 
(O.4) 

podniky výstup 0 31.12.2015 3 31.12.2023 0 

Na základě komunitního plánování byla 
stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 3 
podpořených příjemců. Průměrná cena byla 
stanovena na základě zjištěných záměrů v 
území a zjištěné průměrné ceny obdobných 
realizovaných projektů v daném místě a čase:  
cca 4,3 mil Kč, což odpovídá cca 2,1 mil Kč 
dotace na jeden projekt (záleží na výši 
kofinancování, zde byla počítána 50% dotace). 
Celkové způsobilé výdaje fiche dosahují cca 
13,0 mil Kč, přičemž dotace činí 6,5 mil. Kč. 
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IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty 
stanoveny Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

(R.24/T.23) 

FTE výsledek 0 31.12.2015 1 31.12.2023 0 

Na základě komunitního plánování je na fichi 
alokováno 6,5 mil. Kč dotace, což odpovídá cca 
13,0 mil Kč způsobilých výdajů (dle konečné 
výše kofinancování), počítá se s realizací 3 
projektů, předpokládá se tvorba 1 pracovního 
místa (v midtermu 0). Hodnota vychází z 
reálných potřeb potenciálních žadatelů v 
území. 
 

S.1.1 Aktivní trávení 
volného času 

PRV3 
Neproduktivní 

investice v lesích 
PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora 
provádění operací v 

rámci strategie 
komunitně vedeného 

místního rozvoje 

93001 
Celková (podpořená) 

plocha (O.5) 
ha výstup 0 31.12.2015 5 31.12.2023 0 

Na základě komunitního plánování byla 
stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 5 
ha (hodnota pro midterm 0 ha). Hodnota 
vychází ze znalostí rozlohy pozemků plnících 
funkci lesa, ve kterých je předpokládána 
realizace fiche. 
 

92702 
Počet podpořených 
akcí/operací (O.3) 

akce/operace výstup 0 31.12.2015 2 31.12.2023 0 

Na základě komunitního plánování byla 
stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 2 
podpořené akce (hodnota pro midterm 0).  
Byla stanovena alokace  ve výši  celkových 
způsobilých výdajů 1,141 mil Kč, což odpovídá 
1,141 mil Kč dotace (byla počítána 100% 
dotace, předpokládanými žadateli budou 
obce). 

S 1.3 Spolupráce v 
území 

PRV6 Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER 

PRV 6 6b 

19.3.1 Příprava a 
provádění činností 
spolupráce místní 

akční skupiny 

92501 
Celkové veřejné 

výdaje (O.1) 
EUR výstup 0 31.12.2015 24 179 31.12.2023 Ne 

Indikátory nejsou metodikou u fiche 
stanoveny, zvolen indikátor 92501. Hodnota 
indikátoru je odvozena z alokace přidělené na 
toto opatření a snížena s ohledem na finanční 
plán (654 000,- Kč při kurzu 27,048 Kč/EUR, 
což je 24.179,23 EUR). Cílová hodnota 
zaokrouhlena na 24.179 EUR. 

S.2.2  Kvalitní a 
bezpečná doprava 

IROP1 Bezpečná a 
udržitelná doprava 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života 
ve venkovských 

oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

76100 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 

cyklotras 

km výstup 0 31.12.2014 3 31.12.2023 Ne 

Výše podpory byla stanovena na základě 
analýzy území MAS a jeho potřeb. 
Cílová hodnota indikátoru vychází ze setkání 
pracovních skupin, šetření mezi jednotlivými 
obcemi MAS, které na základě účasti na 
semináři a dotazníku identifikovaly své 
potřeby v oblasti zvyšování bezpečnosti 
dopravy a dále je stanovena na základě 
strategických a specifických cílů a opatření 
strategické části SCLLD MAS Bohumínsko. Byla 
zjištěna potřeba investic v cyklodopravě. 
Předpokládaná cílová hodnota ve výši 3 km je 
tvořena 2 km nových cyklotras a (cyklopruhy) 
a 1 km nové cyklostezky. 
Průměrná cena za jednotku indikátoru vychází 
ze zkušeností jednotlivých obcí MAS s realizací 
akcí obdobného typu a rozsahu a dále 
porovnáním ceny v místě a čase obvyklé.  
Průměrná cena na vybudování 1 km nové 
cyklostezky je stanovena na 4 mil. Kč, tj. 3,8 
mil. Kč podpory (dotace 95%). 
Průměrná cena za realizaci 1 km cyklopruhu 
činí cca 400 tis. Kč.  
Průměrná cena za realizaci 1 km nové 
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Unie 
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oblast 

Specifický cíl 
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hodnota 
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cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

cyklotrasy byla stanovena na 0,4 mil. Kč. 
Skutečné náklady na projekt vzejdou až z 
transparentního výběru na úrovni MAS.  

76200 

Délka 
rekonstruovaných 

cyklostezek a 
cyklotras 

km výstup 0 31.12.2014 0,9 31.12.2023 Ne 

Výše podpory byla stanovena na základě 
analýzy území MAS a jeho potřeb. 
Cílová hodnota indikátoru vychází ze setkání 
pracovních skupin, šetření mezi jednotlivými 
obcemi MAS, které na základě účasti na 
semináři a dotazníku identifikovaly své 
potřeby v oblasti zvyšování bezpečnosti 
dopravy a dále je stanovena na základě 
strategických a specifických cílů a opatření 
strategické části SCLLD MAS Bohumínsko. Byla 
zjištěna potřeba investic v cyklodopravě. 
Cílová hodnota ve výši 0,9 km je tvořena 
rekonstruovanými cyklotrasami (cyklopruhy). 
Průměrná cena za jednotku indikátoru vychází 
ze zkušeností jednotlivých obcí MAS s realizací 
akcí obdobného typu a rozsahu a dále 
porovnáním ceny v místě a čase obvyklé s 
projekty realizovanými v daném místě a čase.  
Průměrná cena za realizaci 1 km 
rekonstruované cyklotrasy byla stanovena na 
0,4 mil. Kč. 
Skutečné náklady na projekt vzejdou až z 
transparentního výběru na úrovni MAS.  

75001 

Počet realizací 
vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v 
dopravě 

realizace výstup 0 31.12.2014 9 31.12.2023 Ne 

Výše podpory byla stanovena na základě 
analýzy území MAS a jeho potřeb. Hodnoty 
podpory byly porovnány s objemem alokace v 
OP a z toho byla určena cílová hodnota 
indikátoru.  
Cílová hodnota indikátoru vychází ze setkání 
pracovních skupin, šetření mezi jednotlivými 
obcemi MAS, které na základě účasti na 
semináři a dotazníku identifikovaly své 
potřeby v oblasti zvyšování bezpečnosti 
dopravy a dále je stanovena na základě 
strategických a specifických cílů a opatření 
strategické části SCLLD MAS Bohumínsko. 
Průměrná cena za jednotku indikátoru vychází 
ze zkušeností jednotlivých obcí MAS s realizací 
akcí obdobného typu a rozsahu a dále 
porovnáním ceny v místě a čase obvyklé. 
Průměrná výše zjištěných připravovaných 
projektových záměrů v daném opatření činí 
cca 5 mil. Kč, tj. 4,75 mil. Kč podpory (95%) na 
každou realizovanou akci – vyšší náklady jsou 
stanoveny vzhledem ke složitostem při 
projektování plánovaných realizací a výskytu 
slezské zástavby. Výdaje na realizaci projektu 
nepřekročí doporučené průměrné výdaje ŘO 
IROP na jednotku indikátoru. Při 
předpokládané finanční alokaci 45 mil. Kč 
bude moci být podpořeno cca 9 realizací 
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Unie 
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hodnoty 

Cílová 
hodnota 
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cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 
na území MAS Bohumínsko. Předpokládáme, 
že v rámci devíti realizací bude realizováno 
toto: 7x chodníky podél silnic I., II. a III. třídy a 
místních komunikací, 1x bezbariérový přístup 
zastávek, 1x veřejné osvětlení. 

76310 
Podíl cyklistiky na 

přepravních 
výkonech 

% výsledek 7 31.12.2011 10 31.12.2023 Ne 
Hodnoty indikátoru byly převzaty MAS  z 
úrovně celého operačního programu. 

75120 

Podíl veřejné osobní 
dopravy na celkových 

výkonech v osobní 
dopravě 

% výsledek 30 31.12.2011 35 31.12.2023 Ne 
Hodnoty indikátoru byly převzaty MAS  z 
úrovně celého operačního programu. 

S.3.1: Rovný přístup 
ke kvalitnímu 

vzdělávání  

IROP2 
Infrastruktura pro 

vzdělávání 
IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života 
ve venkovských 

oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

50001 

Kapacita 
podporovaných 

zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup 0 31.12.2014 200 31.12.2023 Ne 

Ze znalostí potřeb vzdělávacích zařízení v 
území a odhadů potenciálních žadatelů 
očekáváme, že výstupy projektů bude využívat 
cca 200 osob – průměrně bude podpořeno 10 
vzdělávacích zařízení s průměrem 20 osob 
(dětí, žáků, studentů) na jeden oprávněný 
subjekt. Předpokládáme, že podpoříme 8 ZŠ, 1 
SŠ a 1 jiné vzd. zařízení, tj. počet uživatelů 
výstupů projektů bude: 8x20 osob = 160 osob 
ze ZŠ; 1x20 osob = 20 osob ze SŠ; a 1x20 osob 
= 20 osob z jiného vzdělávacího zařízení. 
Hodnota indikátoru pro polovinu 
monitorovacího období (2018) není řídícím 
orgánem vyžadována.  
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cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

50000 
Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 
zařízení výstup 0 31.12.2014 10 31.12.2023 5 

Stanovená hodnota indikátorů výstupu vychází 
z absorpční kapacity území (dotazníková 
šetření, setkání pracovních skupin) a ze 
znalostí potřeb vzdělávacích zařízení v území. 
Vzhledem k přidělené alokaci předpokládáme, 
že bude podpořeno 10 vzdělávacích zařízení (z 
toho 8 x ZŠ, 1 x SŠ, 1 x jiné vzd. zařízení). Z 
analýzy území (odhady konečných žadatelů) 
bylo zjištěno, že vzdělávací zařízení mají 
potřebu realizovat stavební úpravy nebo 
vybavení učeben se zaměřením na klíčové 
kompetence a podporou rovného přístupu ke 
vzdělávání. Očekáváme, že průměrné výdaje 
na podpořené vzdělávací zařízení se budou 
pohybovat kolem 980 tis. Kč, tzn. 931 tis. Kč 
dotace (95%). Nedojde k překročení 
doporučených průměrných nákladů ŘO IROP 
na jednotku indikátoru. Hodnota indikátoru v 
polovině monitorovacího období (2018) byla 
stanovena na základě připravenosti zjištěných 
projektových záměrů v území. Převaha 
projektů bude připravována až podle výsledků 
MAP zpracovávaných v ORP Bohumín, ORP 
Karviná a ORP Orlová.  

50030 
Podíl osob předčasně 

opouštějících 
vzdělávací systém 

% výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 Ne 
Hodnoty indikátoru byly převzaty MAS  z 
úrovně celého operačního programu. 

S.4.1 Zamezení 
sociálního vyloučení 

ohrožených osob 

OPZ1 Rozvoj a 
modernizace 

sociálních služeb 
OPZ 2 3 

2.3.1 Zvýšit zapojení 
lokálních aktérů do 

řešení problémů 
nezaměstnanosti a 

sociálního začleňování 
ve venkovských 

oblastech 

60000 
Celkový počet 

účastníků 
osoby výstup 0 31.05.2016 128 31.12.2023 Ne 

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě 
posouzení potřeb a předpokládaných nákladů 
na projekty určené k podpoře sociálních 
služeb podle zákona o soc. službách a 
preventivních programů.  
U soc. služeb (pobytová odlehčovací služba) 
byly navrženy celkové průměrné náklady na 
jednoho účastníka projektu ve výši cca 66 tis. 
Kč/rok. Předpokládaný počet účastníků 
(celkový počet osob, které může pracovník 
podpořit v rámci jeho úvazku) je 120 za tříletý 
projekt.  
Propočet: CZV 7 953 tis. Kč ; 10 lůžek/max. na 
3 měsíce/3 roky = 120 účastníků. 
U preventivních programů (APK) byly navrženy 
celkové průměrné náklady na jednoho 
účastníka projektu ve výši cca 266 tis. Kč (CZV 
6 388 tis. Kč) do výše dotace 95% tzn. cca 253 
tis.Kč/rok. Předpokládaný počet účastníků 
(členů real.týmu) je 8. Předpokládáme, že v 
projektu budou zařazeny krátkodobé 
kontakty, převážně veřejnost (domluva, 
urovnání konfliktu, apod.), proto jsou do 
indikátoru napočteni APK. 
Celkový počet účastníků bude tedy 128. V 
obou případech očekáváme 3-leté projekty. 
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Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty 
stanoveny Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

Tento požadavek vychází z analytické části 
Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Bohumín na období 2014 - 2020, 
kde byla identifikována potřeba podpořit 
služby a sociální práci zejména v oblasti 
odlehčovacích služeb a programech sociálního 
začleňování. 

67001 
Kapacita 

podpořených služeb 
místa výstup 0 31.05.2016 10 31.12.2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru Kapacity 
podpořených pobytových odlehčovacích 
služeb byla nastavena na 10 míst. Jde o 
okamžitou kapacitu, tedy o maximální počet 
osob, které může podpořená služba v danou 
chvíli obsloužit. 
Tato hodnota vychází z identifikovaných 
potřeb území (Analytické část SCLLD MAS 
Bohumínsko). Plánovaná hodnota by měla 
rozšířit pokrytí touto sociální službou na celé 
území MAS Bohumínsko.  
U kapacity preventivních programů 
předpokládáme, že v projektu budou zařazeny 
krátkodobé kontakty, převážně veřejnost 
(domluva, urovnání konfliktu, apod.), proto 
nejsou do indikátoru napočteni APK. 

67010 
Využívání 

podpořených služeb 
osoby výsledek 0 31.05.2016 50 31.12.2023 Ne 

Vzhledem k potřebám nositele byla cílová 
hodnota indikátoru stanovena ve výši  50 
osob. Tato hodnota vychází z potřeb 
identifikovaných v  SCLLD MAS Bohumínsko. 
Cílová hodnota vychází z analýzy potřeb v 
průběhu zpracování SCLLD, ze zkušeností 
potenciálních žadatelů a odborných 
konzultací, kdy je předpoklad vyšší podpory u 
osob, kde podpora nepřesáhne bagatelní 
podporu nebo nebude známá identita klienta 
(např. klienti drogové závislosti, zadluženost 
atd.). Podpora sociálních služeb a práce 
povede ke snížení počtu osob sociálně 
vyloučených či ohrožených sociálně 
vyloučením a zároveň přispěje ke zkvalitnění 
života na území MAS Bohumínsko.  

67310 

Bývalí účastníci 
projektů, u nichž 

intervence formou 
sociální práce 

naplnila svůj účel 

osoby výsledek 0 31.05.2016 128 31.12.2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru 67310 byla 
stanovena na 128 osob. Předpokládá se 100 
%ní využití odlehčovacích služeb + APK. Tato 
hodnota vychází z potřeb identifikovaných v  
SCLLD MAS Bohumínsko. Cílová hodnota 
vychází z terénního šetření potřeb v průběhu 
zpracování SCLLD, ze zkušeností potenciálních 
žadatelů a odborných konzultací.  

67315 

Bývalí účastníci 
projektů v oblasti 

sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila 

osoby výsledek 0 31.05.2016 120 31.12.2023 Ne 

Cílová hodnota indikátoru 67315 byla 
stanovena na 120 osob. Předpokládáme, že 
smlouvy uzavřené s cílovými osobami splní 
svůj účel. Tato hodnota vychází z potřeb 
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Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty 
stanoveny Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

svůj účel identifikovaných v  SCLLD MAS Bohumínsko. 
Cílová hodnota vychází z terénního šetření 
potřeb v průběhu zpracování SCLLD, ze 
zkušeností potenciálních žadatelů a odborných 
konzultací.  
 

S.4.2 Dostupné 
sociální služby a 

zdravotnictví 

IROP3 Zvýšení 
kvality a 

dostupnosti 
sociálních služeb 

IROP 4 9d 

4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního 
rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života 
ve venkovských 

oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

67510 
Kapacita služeb a 

sociální práce 
klienti výsledek 637 31.12.2015 645 31.12.2023 Ne 

Jedná se o okamžitou kapacitu zařízení 
poskytující služby sociálního začleňování nebo 
intervence sociální práce (dle zákona 
108/2006 Sb.). Vstupní hodnota indikátoru se 
vztahuje ke kapacitě registrovaných sociálních 
služeb na území MAS Bohumínsko.  
Na základě údajů potenciálních žadatelů se 
předpokládá, že realizací projektů bude 
celková kapacita služeb a sociální práce 
navýšena o 8 klientů.  Cílová hodnota byla 
stanovena na základě zjišťování absorpce a 
potřeb území, vychází ze známých údajů v 
komunitním plánu a ze znalostí pracovníků 
OSPOD v Bohumíně. Požadavek taktéž vychází 
ze šetření zpracovaného v analytické části, ze 
stanovených strategických a specifických cílů a 
opatření strategické části SCLLD MAS 
Bohumínsko. 
Skutečná výše bude závislá na konkrétním 
projektovém záměru, který splní kritéria 
přijatelnosti a soulad s příslušnou výzvou a 
podmínkami OP. 
 

55401 
Počet podpořených 
zázemí pro služby a 

sociální práci 
zázemí výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023 Ne 

Cílová hodnota vychází ze šetření mezi 
poskytovateli sociálních služeb a NNO, odhadu 
potenciálních žadatelů a údajů v komunitním 
plánu. Požadavek byl taktéž stanoven dle 
strategických a specifických cílů a opatření 
strategické části SCLLD MAS Bohumínsko. 
Cílová hodnota byla stanovena na 1 
podpořené zázemí pro služby a sociální práci, 
při zohlednění předpokládané výše alokace. 
Na území MAS je potřeba rozšířit odlehčovací 
služby. V současnosti se v území nachází  1 
odlehčovací pobytová služba se dvěma lůžky. 
Předpokladem realizovaného projektu je 
rozšíření pobytové služby na 10 lůžek. 
Průměrná cena za nákup, kompletní 
rekonstrukci, úpravu, zajištění bezbariérovosti, 
změnu dispozičního řešení a vybavení jedné 
budovy byla stanovena na cca 10,5 mil. Kč - na 
základě porovnání ceny v místě a čase obvyklé 
a srovnáním s obdobnými projekty 
realizovanými v daném místě a čase.  
Předpokládají se vyšší náklady na 1 lůžko z 
důvodu rekonstrukce obytných budov pro 
potřeby sociálních služeb.  
Očekávané průměrné náklady spojené s 
vybudováním a vybavením prostor potřebných 
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Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty 
stanoveny Program 

Prioritní 
osa / 

Priorita 
Unie 

Investiční 
priorita / 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/operace PRV 

Kód 
NČI2014+ 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ Indikátoru 

(výstup/výsledek) 
Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12.2018 

pro realizaci odlehčovací pobytové služby byly 
kvalifikovaným odhadem stanoveny ve výši 
cca 1,05 mil. Kč na jedno lůžko s ohledem na 
Doporučený postup č.2/2016 – Materiálně-
technický standard pro služby sociální péče 
poskytované pobytovou formou a nutnou 
rekonstrukci a zajištění bezbariérovosti 
objektu.  
Skutečné složení projektů vzejde z otevřeného 
a transparentního výběru na úrovni MAS. 
 

55402 
Počet poskytovaných 

druhů sociálních 
služeb 

služby výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023 Ne 

Jedná se o předpokládaný počet druhů 
sociálních služeb, které jsou či budou po 
ukončení projektu zaregistrovány dle zákona č. 
108/2006 Sb. ? jedná se zejména o služby, 
které rozšíří své poskytování v nově 
vybudovaných nebo rekonstruovaných 
zázemích a tím zvýší jejich lokální dostupnost. 
Cílová hodnota byla stanovena se 
zohledněním předpokládané výše alokace, na 
základě potřeb území, šetření mezi 
poskytovateli sociálních služeb a údajů v 
komunitním plánování. Na konci 
monitorovacího období je očekáván 1 druh 
poskytované soc. služby. 

P.2.1 Hodnotná 
sídelní a volná krajina 

PRV4 Zemědělská 
infrastruktura 

PRV 6 6b 

19.2.1 Podpora 
provádění operací v 

rámci strategie 
komunitně vedeného 

místního rozvoje 

93701 

Počet podpořených 
zemědělských 

podniků/příjemců 
(O.4) 

podniky výstup 0 31.12.2015 1 31.12.2023 0 

Na základě komunitního plánování byla 
stanovena cílová hodnota indikátoru ve výši 1 
podpořeného příjemce (hodnota pro midterm 
0). Byla stanovena alokace  ve výši  celkových 
způsobilých výdajů cca 2,3 mil Kč, což 
odpovídá cca 2,07 mil Kč dotace (záleží na výši 
kofinancování, zde byla počítána 90% dotace). 
Hodnota vychází z reálných potřeb 
potenciálních žadatelů v území. 
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5.1.4 FINANCOVÁNÍ SCLLD V JEDNOTLIVÝCH LETECH PODLE 

PROGRAMŮ A ESI FONDŮ   

 

Tabulka 75: Financování SCLLD podle programů a ESI fondů – celkem 

Fond Program 

Příspěvek Unie                  
(tis. kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 69 441,00 0,00 69 441,00 

Celkem EFRR 69 441,00 0,00 69 441,00 

ESF 

OP Z 18 099,90 2 526,58 20 626,48 

Celkem ESF 18 099,90 2 526,58 20 626,48 

EZFRV 

PRV 9 193,60 5 171,40 14 365,00 

Celkem EZFRV 9 193,60 5 171,40 14 365,00 

Celkem 

Celkem 96 734,50 7 697,98 104 432,48 

 

Tabulka 76: Financování SCLLD podle programů a ESI fondů – rok 2016 

Fond Program 

Příspěvek Unie                  
(tis. kč) 

Národní 
spolufinancování (tis. 

Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 0,00 0,00 0,00 

Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 

ESF 

OP Z 0,00 0,00 0,00 

Celkem ESF 0,00 0,00 0,00 

EZFRV 

PRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem 

Celkem 0,00 0,00 0,00 
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Tabulka 77: Financování SCLLD podle programů a ESI fondů – rok 2017 

Fond Program 

Příspěvek Unie                  
(tis. kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 0,00 0,00 0,00 

Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 

ESF 

OP Z 0,00 0,00 0,00 

Celkem ESF 0,00 0,00 0,00 

EZFRV 

PRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem 

Celkem 0,00 0,00 0,00 

 

Tabulka 78: Financování SCLLD podle programů a ESI fondů – rok 2018 

Fond Program 

Příspěvek Unie                  
(tis. kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 29 500,00 0,00 29 500,00 

Celkem EFRR 29 500,00 0,00 29 500,00 

ESF 

OP Z 1 543,94 181,64 1 725,58 

Celkem ESF 1 543,94 181,64 1 725,58 

EZFRV 

PRV 7 148,80 4 021,20 11 170,00 

Celkem EZFRV 7 148,80 4 021,20 11 170,00 

Celkem 

Celkem 38 192,74 4 202,84 42 395,58 
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Tabulka 79: Financování SCLLD podle programů a ESI fondů – rok 2019 

Fond Program 

Příspěvek Unie                  
(tis. kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 34 875,00 0,00 34 875,00 

Celkem EFRR 34 875,00 0,00 34 875,00 

ESF 

OP Z 5 514,97 716,07 6 231,04 

Celkem ESF 5 514,97 716,07 6 231,04 

EZFRV 

PRV 1 852,80 1 042,20 2 895,00 

Celkem EZFRV 1 852,80 1 042,20 2 895,00 

Celkem 

Celkem 42 242,77 1 758,27 44 001,04 

 

Tabulka 80: Financování SCLLD podle programů a ESI fondů – rok 2020 

Fond Program 

Příspěvek Unie                  
(tis. kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 5 066,00 0,00 5 066,00 

Celkem EFRR 5 066,00 0,00 5 066,00 

ESF 

OP Z 5 442,04 775,29 6 217,33 

Celkem ESF 5 442,04 775,29 6 217,33 

EZFRV 

PRV 128,00 72,00 200,00 

Celkem EZFRV 128,00 72,00 200,00 

Celkem 

Celkem 10 636,04 847,29 11 483,33 
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Tabulka 81: Financování SCLLD podle programů a ESI fondů – rok 2021 

Fond Program 

Příspěvek Unie                  
(tis. kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 0,00 0,00 0,00 

Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 

ESF 

OP Z 3 428,90 470,63 3 899,53 

Celkem ESF 3 428,90 470,63 3 899,53 

EZFRV 

PRV 64,00 36,00 100,00 

Celkem EZFRV 64,00 36,00 100,00 

Celkem 

Celkem 3 492,90 506,63 3 999,53 

 
Tabulka 82: Financování SCLLD podle programů a ESI fondů – rok 2022 

Fond Program 

Příspěvek Unie                  
(tis. kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 0,00 0,00 0,00 

Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 

ESF 

OP Z 2 170,05 382,95 2 553,00 

Celkem ESF 2 170,05 382,95 2 553,00 

EZFRV 

PRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem 

Celkem 2 170,05 382,95 2 553,00 
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Tabulka 83: Financování SCLLD podle programů a ESI fondů – rok 2023 

Fond Program 

Příspěvek Unie                  
(tis. kč) 

Národní 
spolufinancování 

(tis. Kč) 
Podpora (tis. Kč) 

EFRR 

IROP 0,00 0,00 0,00 

Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 

ESF 

OP Z 0,00 0,00 0,00 

Celkem ESF 0,00 0,00 0,00 

EZFRV 

PRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 

Celkem 

Celkem 0,00 0,00 0,00 
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5.2 MAPA ÚZEMÍ A SEZNAM OBCÍ 

 
Území MAS Bohumínsko je lokalizováno v NUTS II Moravskoslezsko, v severovýchodní části 

Moravskoslezského kraje. Území MAS Bohumínsko je vymezeno katastrálními územími 7 obcí, 3 

obce z území náleží do správního obvodu ORP Bohumín, 2 obce do správního obvodu ORP Karviná 

a 2 obce do správního obvodu ORP Orlová. Celková rozloha území MAS Bohumínsko je 127,6 km2. 

V obcích na území MAS Bohumínsko je k 31. 12. 2014 evidováno celkem 51 809 obyvatel. 
 

Tabulka 84: Seznam obcí MAS Bohumínsko 

Obec 

 

SO ORP 

 

Okres Počet obyvatel  Rozloha (km2) 

Hustota 

(počet 

obyvatel/km2)  

Bohumín Bohumín Karviná 21 482 31,03 692 

Dětmarovice Karviná Karviná 4 197 13,76 305 

Dolní Lutyně Bohumín Karviná 5 155 24,88 207 

Doubrava Orlová Karviná 1 230 7,78 158 

Petrovice u 

Karviné 

Karviná Karviná 
5 334 20,47 261 

Petřvald Orlová Karviná 7 138 12,63 565 

Rychvald Bohumín Karviná 7 273 17,02 427 

MAS 

Bohumínsko 

  
51 809 127,57 406 

Zdroj: Rozloha – ČSÚ, 2014 

 

 
Mapa 1: Území MAS Bohumínsko 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Mapa 2: Území MAS Bohumínsko v kontextu MAS Moravskoslezského kraje 

 
Zdroj: NS MAS ČR, vlastní zpracování 

 

Mapa 3: Území MAS Bohumínsko v kontextu Moravskoslezského kraje 

 
Zdroj: MSK, vlastní zpracování 
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Mapa 4: Území MAS Bohumínsko ve vazbě na NUTS 2 a NUTS 3 

 
 
Zdroj: Portál územního plánování, vlastní zpracování 
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5.3 POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ 

STRATEGIE 

Příloha popisuje postup zapojení komunity do vypracování strategie a obsahuje funkční odkazy k 

dohledání úložiště obsahujícího veškeré zápisy, prezenční listiny, dokumentaci zapojení komunity 

(doklady o zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy SCLLD jsou dálkově přístupné na 

veřejné části webu MAS prostřednictvím odkazu vloženého do této přílohy a do MS2014+): 

http://www.mas-bohuminsko.cz/zapojeni-komunity-do-zpracovani-strategie/2-0  

Základní součástí vytváření SCLLD MAS Bohumínsko na období 2014 – 2020 (+3) bylo zapojení široké 

veřejnosti, zástupců měst a obcí, klíčových partnerů, významných odborníků, podnikatelů, NNO či jiných 

subjektů v co největší možné míře. Na území MAS Bohumínsko proto byly realizovány různé aktivity 

orientované na propojení tvorby záměrů, názorů a potřeb občanů, obcí, podnikatelů a dalších subjektů.  

Veřejnost a subjekty působící na území MAS Bohumínsko se mohli do přípravy strategie zapojit několika 

způsoby: 

 dotazníková šetření, 

 účast na jednání pracovních a zájmových skupin, 

 konzultace a řízené rozhovory se zástupci MAS, 

 řízené rozhovory se zástupci měst a obcí, 

 účast na veřejných projednáváních strategie, 

 zasílání podnětů e-mailem. 

 

Místní akční skupinu Bohumínsko založilo na ustavující členské schůzi 10. 7. 2012 v Petrovicích u 

Karviné 7 sousedících měst a obcí. Na členské schůzi 18. 12. 2012 v Bohumíně bylo sdružení rozšířeno o 

8 neziskových organizací a 6 podnikatelských subjektů. Ke konci roku 2012 čítalo sdružení 21 členů. 

Předseda PV se ihned po založení MAS zúčastňoval jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS 

České republiky, zpravidla jednou měsíčně a také se zúčastnil česko-polské konference MAS 21. - 23. 

11. 2012 na Rejvízu. Byly navázány dvě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Získání 

dovedností, animace a provádění v MAS Bohumínsko'' dle opatření III.4.1 dotace pro místní partnerství v 

rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, a to: 

3. 1. 2013 s Místní akční skupinou Opavsko a 10. 1. 2013 s MAS Hlučínsko, občanské sdružení. 

Dne 12. 2. 2012 byla u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) předložena a registrována 

žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova pod reg.č. 13/018/34100/780/000045. Projekt byl nazván 

Příprava ISÚ MAS Bohumínsko 2014-2020.  

Programový výbor na své 3. schůzi 6. března 2013 v Bohumíně ustanovil management projektu Příprava 

ISÚ MAS Bohumínsko 2014-2020, a to Ing. Lumíra Macuru  manažerem projektu Příprava ISÚ MAS 

Bohumínsko 2014-2020 a Andreu Folterovou a RNDr. Česlava Valoška asistenty  manažera projektu.  

Od října 2012 do konce února 2013 probíhalo na území MAS Bohumínsko dotazníkové šetření ke 

zjištění priorit, na které by se měl zaměřit rozvoj Bohumínska v letech   2014-2020. Dotazníkové šetření 

probíhalo na všech územích obcí MAS Bohumínska. Dotazník byl jednotný pro celé území MAS. V 

listinné podobě byl distribuován zejména prostřednictvím komisí a výborů působících při radách či 

zastupitelstvech obcí. K dispozici byl rovněž všem občanům zejména prostřednictvím místních 

zpravodajů a městských novin. S ohledem na rozvoj informačních technologií a vysoké pokrytí území 

MAS internetem bylo zvolena rovněž elektronická forma vyplňování dotazníku. Této možnosti využila 

města Bohumín a Rychvald. Ostatní obce zveřejnily odkaz na elektronický dotazník umístěný na 

internetových stránkách města Bohumína. 

Ke zveřejnění dotazníku byly využity některé městské noviny a obecní zpravodaje - Bohumín - městské 

noviny OKO č. 23/12, Petřvaldské noviny č. 11/2012 a Rychvaldský zpravodaj 12/2012.  

Elektronický dotazník na www.mesto-bohumin.cz byl zveřejněn od 13. 12. 2012 do 28. 2. 2012. 

Vzhledem k menšímu zájmu podnikatelů bylo koncem ledna osloveno elektronickou poštou přes 300 

podnikatelů a v polovině února obdobně zástupci spolků v Bohumíně. 

Byl zvolen typ dotazníku, kde byl předem definován okruh priorit z oblasti společenského života, 

hospodářství a zaměstnanosti, infrastruktury a životního prostředí a veřejné správy. Respondenti měli 

http://www.mas-bohuminsko.cz/zapojeni-komunity-do-zpracovani-strategie/2-0
http://www.mas-bohuminsko.cz/zapojeni-komunity-do-zpracovani-strategie/2-0
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/mas/1
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/projekt-z-prv-12201252014-iii41/32
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/dotaznikove-setreni/13
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zaškrtnout maximálně 10 priorit z 16 možných. Kromě stanovení priorit měli respondenti možnost 

slovního vyjádření a popsání jiných priorit. Respondenti byli dále dotazováni, zda vyplňují dotazník jako 

občané či podnikatelé nebo zástupci spolků a neziskových organizací či veřejné správy. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 935 respondentů, což představuje necelé 2 % obyvatel.  

 
Tabulka 85: Zapojení respondentů do dotazníkového šetření dle sektorů 

10/2012-

2/2013 
Veřejný sektor 

Spolky, 

neziskovky 
Podnikatelé Občané Celkem 

Dotazníkové 

šetření 
50 178 72 635 935 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Kromě dotazníkového šetření byly zahájeny další přípravy k získávání podkladů pro zpracování 

Integrované strategie území MAS Bohumínsko 2014-2020. Po zpracování analýzy území externím 

zhotovitelem proběhla v roce 2013 veřejná setkání s občany, zástupci neziskových organizací, 

veřejného sektoru a podnikatelských subjektů. 

 

Integrovaná strategie území (ISÚ) MAS Bohumínsko 2014 – 2020 

Tento dokument byl zpracován a zveřejněn 29. 7. 2013 jako analytický podklad, který byl dále využit pro 

zpracování místní rozvojové strategie pro území Místní akční skupiny Bohumínsko. Byl určen zejména 

pro členy odborných pracovních skupin, ale také pro širokou veřejnost. Připomínky k analytické části 

mohly být zasílány do 31. 8. 2013 na e-mail info@mas-bohuminsko.cz. 

Podklady pro Strategickou (návrhovou) část ISÚ MAS Bohumínsko 2014-2020 vznikaly během 

jednání pracovních skupin. 

Jako první zasedala 30. 7. 2013 v Bohumíně pracovní skupina "Životní prostředí a infrastruktura". 

Výsledkem jednání je návrh formulace problémových okruhů a strategických cílů a také návrh opatření a 

podporovaných aktivit. Další jednání proběhlo 20. srpna 2013 opět v Bohumíně, kde byly upřesněny 

priority a zapracovány připomínky členů pracovní skupiny. 

Pracovní skupina "Společnost" zasedala v horkém letním dni 6. srpna 2013 v sídle o.s. AVE v 

Petrovicích u Karviné (viz fotogalerie). 

Pracovní skupina "Hospodářství" jednala 29. srpna 2013 v Bohumíně. 

S podklady byli seznámeni členové MAS a veřejnost na informačním a propagačním setkání v 

Bohumíně 13. listopadu 2013. 

Podklady rovněž tvoří výstupy pracovní skupiny "odpadové hospodářství". 

 

Níže uvedená tabulka popisuje Zapojení komunity do vypracování strategie, které probíhalo v roce 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/12/soubory/analyticka-cast--2-4.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/strategicka-navrhova-cast/16
http://mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-13-listopadu-2013-v-bohumine/20
http://mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-13-listopadu-2013-v-bohumine/20
http://mas-bohuminsko.cz/clanek/jak-optimalizovat-odpadoveho-hospodarstvi/19
http://www.mas-bohuminsko.cz/zapojeni-komunity-do-zpracovani-strategie/2-0
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Tabulka 86: Zapojení komunity do vypracování SCLLD (2013) 

Druh 

setkání 
Datum 

Místo / 

fotogalerie 
veř.sektor spolek podnikatel 

občan 

FO 
celkem Dokument Prezenčka 

veřejné 

setkání 15. 5. 2013 

Dolní 

Lutyně 7 11 3 4 25 

SWOT a 

priority Prezenčka 

veřejné 

setkání 21. 5. 2013 Rychvald 7 1 1 5 14 

SWOT a 

priority  Prezenčka 

veřejné 

setkání 29. 5. 2013 Doubrava 10 6 0 8 24 

SWOT a 

priority  Prezenčka 

veřejné 

setkání 12. 6. 2013 

Petrovice u 

Karviné 2 2 2 11 17 

SWOT a 

priority  Prezenčka 

veřejné 

setkání 13. 6. 2013 Dětmarovice 5 1 0 6 12 

SWOT a 

priority  Prezenčka 

veřejné 

setkání 24. 6. 2013 Bohumín 3 2 4 6 15 

SWOT a 

priority  Prezenčka 

veřejné 

setkání 26. 6. 2013 Petřvald 6 0 0 23 29 

SWOT a 

priority  Prezenčka 

analýza 

odpadového 

hospodářství 20. 6. 2013 Bohumín 8 0 2 0 10 

   

 Prezenčka 

pracovní 

skupina 

životní 

prostředí 30. 7. 2013 Bohumín 5 2 1 1 9 

  

 Prezenčka 

pracovní 

skupina 

společnost 6. 8. 2013 

Petrovice u 

Karviné 6 4 0 2 12 

Problémové 

okruhy 

Opatření  Prezenčka 

pracovní 

skupina 

životní 

prostředí 20. 8. 2013 Bohumín 7 1 0 0 8 

Opatření 

 Prezenčka 

pracovní 

skupina 

hospodářství 29. 8. 2013 Bohumín 7 2 1 0 10 

Problémové 

okruhy 

Opatření  Prezenčka 

analýza 

odpadového 

hospodářství 7. 11. 2013 Bohumín 13 1 2 0 16 

Návrh 

opatření 
Prezenčka  

veřejné 

setkání 

13. 11. 

2013 Bohumín 22 10 4 6 42 
Prezentace 

 Prezenčka 

Účastnící 

veřejných 

setkání 

2013 

celkem     108 43 20 72 243     

Zdroj: vlastní šetření 

 

Podklady pro strategickou část ISÚ byly schváleny valnou hromadou MAS 17. prosince 2013. 

Programový výbor na svém 8. zasedání 10. prosince 2013 projednal návrh vize MAS Bohumínsko a 

doporučil schválit vizi na zasedání valné hromady 17. 12. 2013 v Bohumíně. Valná hromada                     

17. prosince vizi schválila. Návrh vize byl zveřejněn 11. 12. 2013. 

Do 31. 5. 2014 probíhal projekt Příprava ISÚ MAS Bohumínsko, podporovaný z Programu rozvoje 

venkova, jehož součástí bylo vyhlášení tzv. tréninkové výzvy. Na základě výzvy byly podpořeny projekty 

tří partnerů v celkové výši téměř 80 tis. Kč. 

Od března do srpna 2014 probíhal projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje pro území MAS Bohumínsko, podporovaný z Operačního programu Technická pomoc. 

Důležitým momentem byla transformace sdružení na spolek na členské schůzi 9. 12. 2014. 

První pracovní verze Implementační části strategie byla zveřejněna 31. 5. 2014 a projednána na výroční 

členské schůzi MAS 10. června 2014 v Bohumíně. Hlavní aktivitou zájmového sdružení v roce 2014 

bylo pokračování v přípravě podkladů pro zpracování Integrované strategie území MAS Bohumínsko pro 

období 2014-2020 a zpracování pracovní verze  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-v-dolni-lutyni-15-kvetna-2013/1
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-v-dolni-lutyni-15-kvetna-2013/1
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/1/soubory/verejne-setkani-v-dolni-lutyni-15-kvetna-2013-2-8.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/1/soubory/verejne-setkani-v-dolni-lutyni-15-kvetna-2013-2-8.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/1/soubory/verejne-setkani-v-dolni-lutyni-15-kvetna-2013-2-11.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-v-rychvaldu-21-kvetna-2013/2
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/2/soubory/verejne-setkani-v-rychvaldu-21-kvetna-2013-2-11.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/2/soubory/verejne-setkani-v-rychvaldu-21-kvetna-2013-2-11.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/2/soubory/verejne-setkani-v-rychvaldu-21-kvetna-2013-2-14.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/------verejne-setkani-v-doubrave-29-kvetna-2013/3
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/3/soubory/------verejne-setkani-v-doubrave-29-kvetna-2013-2-7.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/3/soubory/------verejne-setkani-v-doubrave-29-kvetna-2013-2-7.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/3/soubory/------verejne-setkani-v-doubrave-29-kvetna-2013-2-12.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-12-cervna-2013-v-petrovicich-u-karvine/4
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-12-cervna-2013-v-petrovicich-u-karvine/4
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/4/soubory/verejne-setkani-12-cervna-2013-v-petrovicich-u-karvine-3-16.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/4/soubory/verejne-setkani-12-cervna-2013-v-petrovicich-u-karvine-3-16.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/4/soubory/verejne-setkani-12-cervna-2013-v-petrovicich-u-karvine-2-18.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-13-cervna-2013-v-detmarovicich/5
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/5/soubory/verejne-setkani-13-cervna-2013-v-detmarovicich-2-9.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/5/soubory/verejne-setkani-13-cervna-2013-v-detmarovicich-2-9.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/5/soubory/verejne-setkani-13-cervna-2013-v-detmarovicich-2-12.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-v-bohumine-24-cervna-2013/8
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/8/soubory/verejne-setkani-v-bohumine-24-cervna-2013-2-9.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/8/soubory/verejne-setkani-v-bohumine-24-cervna-2013-2-9.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/8/soubory/verejne-setkani-v-bohumine-24-cervna-2013-2-11.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-v-petrvaldu-26-cervna-2013/9
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/9/soubory/verejne-setkani-v-petrvaldu-26-cervna-2013-2-3.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/9/soubory/verejne-setkani-v-petrvaldu-26-cervna-2013-2-3.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/9/soubory/verejne-setkani-v-petrvaldu-26-cervna-2013-2-8.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/pracovni-skupina-odpadove-hospodarstvi/6
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/6/soubory/pracovni-skupina-odpadove-hospodarstvi-2-5.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/pracovni-skupiny-navrhly-strategickou-cast-isu-2-39.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/strategicka-navrhova-cast-2-24.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/strategicka-navrhova-cast-2-24.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/strategicka-navrhova-cast-3-24.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/pracovni-skupiny-navrhly-strategickou-cast-isu-2-41.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/strategicka-navrhova-cast-2-26.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/pracovni-skupiny-navrhly-strategickou-cast-isu-3-39.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/strategicka-navrhova-cast-2-5.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/strategicka-navrhova-cast-2-5.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/strategicka-navrhova-cast-2-20.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/16/soubory/pracovni-skupiny-navrhly-strategickou-cast-isu-4-39.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/jak-optimalizovat-odpadoveho-hospodarstvi/19
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/19/soubory/jak-optimalizovat-odpadoveho-hospodarstvi-2-5.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/19/soubory/jak-optimalizovat-odpadoveho-hospodarstvi-2-5.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/19/soubory/jak-optimalizovat-odpadoveho-hospodarstvi-2-8.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/verejne-setkani-13-listopadu-2013-v-bohumine/20
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/20/soubory/verejne-setkani-1311-2013-v-bohumine-2-6.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/20/soubory/verejne-setkani-13-listopadu-2013-v-bohumine-2-12.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/30/soubory/clenske-schuze-zapisy-9-4.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/23/soubory/poslani-a-vize-mas-bohuminsko-2020-2-5.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/projekt-z-prv-12201252014-iii41/32
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/treninkova-vyzva-152014/18
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/18/soubory/uzavrena-treninkova-vyzva-3-27.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/18/soubory/uzavrena-treninkova-vyzva-3-27.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/projekt-z-optp-3201382014/23
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/projekt-z-optp-3201382014/23
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/40/soubory/implementacni-cast-isu-mas-bohuminsko-2014-2020-2-3.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/sclld-bohuminska-20142020-verze-k-31-8-2014/14
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(SCLLD) 2014 - 2020.  Strategie byla zveřejněna k 31. 8. 2014 s možností zasílání připomínek do 30. 9. 

2014. Strategie byla rovněž zveřejněna na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj, kde je pro 

strategie všech MAS vytvořen speciální prostor. 

S ohledem na celkové zpoždění rozběhu Programového období 2014-2020 v roce 2015 spíše stagnovala 

příprava podkladů pro dokončení  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014 - 2020.  

Pracovní verze strategie byla aktualizována v únoru 2015. 

V prvním pololetí 2015 se MAS zapojila do projektu Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring 

strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje. Projekt byl realizován z Programu rozvoje 

venkova na základě výzvy Ministerstva zemědělství vyhlášené v rámci mimořádného 22. kola příjmu 

Žádostí o dotaci pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, registrační číslo projektu: 

15/022/4210a/780/000015. 

Ještě v závěru roku 2015 obdržela Místní akční skupina Bohumínsko Osvědčení o splnění standardů 

MAS. Řídící orgán Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství potvrdil, že MAS Bohumínsko 

splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém 

období 2014-2020. 

V roce 2016 probíhala intenzivní činnost na dokončení SCLLD, včetně zpracování Akčního plánu a 

Programových rámců, Implementační části a Finančního plánu v souladu s Metodickým pokynem pro 

využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Tabulka níže popisuje jednání 

pracovních a zájmových skupin v roce 2016. 

 

Tabulka 87: Jednání pracovních a zájmových skupin v roce 2016 

Pracovní skupina / Prezentace Termín setkání 
Počet 

účastníků 
Okruh účastníků, prezenčky 

Lesní hospodářství 26. 1. 2016 5 Odborní lesní hospodáři 

Zaměstnanost – Úřad práce 2. 2. 2016 4 Ředitel ÚP pobočka Bohumín 

Sociální služby  

a sociální začleňování 

4. 2. 2016 7 Agentura pro sociální začleňování, 

sociální odbor MÚ Bohumín 

Zemědělství 5. 2. 2016 9 Hospodařící zemědělci 

Sociální podnikání 9. 2. 2016 5 Okresní sdružení včelařů, SMOOK 

(Projekt regionální včelnice) 

Zemědělství 15. 2. 2016 5 Hospodařící zemědělci 

Zaměstnanost  - Úřad práce 15. 2. 2016 5 Ředitelé ÚP pobočka Orlová a 

Karviná 

Zemědělství 18. 2. 2016 4 Hospodařící zemědělci 

Města a obce, Prezentace 19. 2. 2016 13 Starostové, zástupci obcí 

Podnikatelé, Prezentace 31. 3. 2016 10 PO a FO podnikající na území 

MAS 

Města a obce 5. 4. 2016 11 Starostové, zástupci obcí 

Sociální služby  

a sociální začleňování, Prezentace 

6. 4. 2016 8 Nestátní neziskové organizace, 

organizace v sociálních službách 

Veřejné projednávání SCLLD, 

Prezentace 

28. 4. 2016 14 Partneři MAS, veřejnost 

Valná hromada, Schválení SCLLD 28. 4. 2016 20 Partneři MAS 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro MAS Bohumínsko na roky 2014 – 2020 

(+3) schválila valná hromada MAS 28. dubna 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/sclld-bohuminska-20142020-verze-k-31-8-2014/14
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS.aspx?searchtext=&searchmode=anyword&searchin=all&c1=912&c2=&c3=&c4=&c5=
http://mas-bohuminsko.cz/foto/web/14/soubory/sclld-bohuminska-20142020-2-27.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/vzpominky-na-budoucnost-162015/35
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/vzpominky-na-budoucnost-162015/35
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-3-3.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-3-3.pdf
http://mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-2-3.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/69/soubory/v-ramci-pr-prv-je-zvazovana-podpora-drevozpracujicich-provozoven-2-6.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/pracovni-skupina-podnikatelu-v-zemedelstvi-jedna-o-programu-rozvoje-venkova/66
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/66/soubory/pracovni-skupina-podnikatelu-v-zemedelstvi-jedna-o-programu-rozvoje-venkova-2-16.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/seminar-pro-obce-mas-bohuminsko/70
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/70/soubory/seminar-pro-obce-mas-bohuminsko-2-11.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/70/soubory/seminar-pro-obce-mas-bohuminsko-2-4.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/seminar-pro-podnikatele/72
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/72/soubory/seminar-pro-podnikatele-3-11.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/72/soubory/seminar-pro-podnikatele-4-11.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/72/soubory/seminar-pro-podnikatele-4-11.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/dalsi-seminare-k-dokonceni-sclld/73
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/73/soubory/dalsi-seminare-k-dokonceni-sclld-2-17.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/dalsi-seminare-k-dokonceni-sclld/73
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/dalsi-seminare-k-dokonceni-sclld/73
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/73/soubory/dalsi-seminare-k-dokonceni-sclld-3-8.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/73/soubory/dalsi-seminare-k-dokonceni-sclld-3-17.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/73/soubory/dalsi-seminare-k-dokonceni-sclld-3-17.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/pozvanka-na-verejne-projednavani-sclld/78
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/78/soubory/pozvanka-na-verejne-projednavani-sclld-4-4.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/78/soubory/pozvanka-na-verejne-projednavani-sclld-2-4.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/pozvanka-na-vyrocni-valnou-hromadu/76
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/pozvanka-na-vyrocni-valnou-hromadu/76
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/30/soubory/valne-hromady-zapisy-2-19.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/valna-hromada-schvalila-strategii-rozvoje-uzemi-bohuminska/79
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5.4 ANALÝZA RIZIK SCLLD MAS BOHUMÍNSKO 

Řízení rizik představuje proces, při kterém se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících i 

budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů a naopak 

umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. Cílem této analýzy je definovat rizika realizace 

SCLLD MAS Bohumínsko, kvantifikovat pravděpodobnost a dopad těchto rizik a určit tak jejich 

významnost. Vzhledem ke zkušenostem MAS a jejího realizačního týmu a důkladné znalosti území a 

členské základny je možné se domnívat, že rizika jsou minimální, ne-li v některých případech téměř 

nulová. 

Rizika SCLLD MAS Bohumínsko byla rozdělena do 4 oblastí: 

 finanční rizika, 

 organizační rizika, 

 věcná rizika, 

 právní rizika. 

Rizika byla hodnocena na základě očekávané pravděpodobnosti jejich výskytu a jejich dopadu (materiální 

i nemateriální na dosažení cílů SCLLD MAS Bohumínsko). 

Ukazatel pravděpodobnosti rizika (P) - je hodnocen dle významnosti na škále 1 – 5, kdy stupeň 1 

představuje nejnižší významnost rizika a stupeň 5 nejvyšší riziko. 

Ukazatel dopadu rizika (D) - je hodnocen dle významnosti stupni na škále 1 – 5, kdy stupeň 1 je 

nejnižší významnost rizika a stupeň 5 nejvyšší významnost rizika. 

Ukazatel významu rizika (V) - je součinem pravděpodobnosti a dopadu rizika. Hodnota významnosti se 

pohybuje v rozmezí od stupně 1 pro nejméně rizikové události až po 25 pro nejrizikovější události. 

Z hlediska významnosti jsou rizika dělena do čtyř kategorií: 

 1 - 6 nízká významnost, 

 7 - 13 střední významnost, 

 14 - 19 vysoká významnost, 

 20 - 25 kritická významnost. 

Úroveň rizika přímo vychází z předchozího hodnocení (výsledku ukazatele významu rizika). U každého 

rizika je určen vlastník (nositel) rizika. Jde o osobu zodpovědnou za řízení a monitorování daného rizika. 

Níže je znázorněna tabulka popisující souhrnnou analýzu rizik. 
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Tabulka 88: Souhrnná analýza rizik 

Název rizika 

Hodnocení rizika 

Opatření ke snížení významnosti rizika 
Vlastník 

(nositel) rizika 

Pravděp-

odobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 

Význam 

rizika 

V = P x D 

Finanční rizika 

 

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování 

vlastních projektů 
2 4 8 

Na bankovním účtu MAS budou drženy finanční rezervy pro 

krytí drobných výkyvů. Je potřeba v MAS stanovit důsledné 

nastavení vnitřního systému finančního plánování, aby bylo 

možné odhalit případné zpoždění plateb. 

MAS Bohumínsko 

Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování 

projektů 
3 4 12 

Analýza potřeb a metodická pomoc žadatelům. Nutnost 

vyhledat jiné zdroje (bankovní úvěry, investoři atp.). 

Minimalizace chybného odhadu solventnosti žadatelů. 

MAS Bohumínsko, 

žadatelé 

Nedostatek a špatná připravenost projektových záměrů 4 4 16 
Včasná informovanost potenciálních žadatelů, poskytování 

konzultací a důkladná příprava projektů. 

MAS Bohumínsko, 

žadatelé 

Nevyváženost cash-flow činnosti MAS (příjmy a výdaje 

na provoz, animaci, atd.) 

 
1 3 3 

Kvalitně zpracovaný finanční plán. 

Činnosti a aktivity MAS jsou dlouhodobě plánovány, pro 

jednotlivé aktivity je tvořený harmonogram s rozpočtem. 

MAS má stanoveny osoby, které jsou zodpovědné za 

realizaci a také určeny finanční prostředky na financování a 

předfinancování. 

V případě potřeby redukce méně důležitých aktivit, příp. 

žádost u obcí a firem o finanční pomoc. Zpracování souboru 

opatření k ozdravění ekonomiky MAS. 

Dofinancování 5 % bude hrazeno ze členských příspěvků 

MAS. 

Finanční audit. 

MAS Bohumínsko 

Výskyt neočekávaných výdajů MAS 

 
3 2 6 

Finančních rezervy, využívání bankovních úvěrů. 

Zhodnocení potřebnosti výdajů a investic. 

 

MAS Bohumínsko 

Nedostatečné a zpožděné čerpání alokace programových 

rámců 

 
3 5 15 

MAS bude vždy držet určitou finanční rezervu, která mu 

pomůže v krátkodobém horizontu překlenout tyto události. 

Tvorba programových rámců a opatření (fichí) vč. rozdělení 

alokace vycházela ze znalostí potřeb území a plánovaných 

projektů potencionálních žadatelů. Může nastat situace, že 

někteří z potenciálních žadatelů nebudou ochotni nebo 

připraveni projekty realizovat. MAS se zaměří na 

informování, vyhledávání a kontaktování potencionální 

žadatelů. 

 

 

 

MAS Bohumínsko 
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Název rizika 

Hodnocení rizika 

Opatření ke snížení významnosti rizika 
Vlastník 

(nositel) rizika 

Pravděp-

odobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 

Význam 

rizika 

V = P x D 

Organizační rizika 
 

Nedostatečná komunikace mezi MAS a partnery 

 
1 4 4 

Pravidelné setkávání partnerů, komunikace se členskou 

základnou,  animační činnosti, transparentnost činností MAS 

k partnerům. 

MAS Bohumínsko 

Nenaplňování monitorovacích indikátorů výstupů, 

výsledků. 

 
3 5 15 

Důsledná revize probíhajících projektů a nových výzev 

včetně změn hodnot indikátorů a výběrových kritérií.  

V krajním případě ohlášení podstatných změn v SCLLD 

(jako výsledek mimořádného hodnocení realizace SCLLD) k 

příslušnému ŘO OP. 

MAS Bohumínsko 

Náročnost realizace opatření (fichí) programových 

rámců SCLLD 
1 3 3 Dostatečně kvalitní, vzdělaný a zkušený tým zaměstnanců.  MAS Bohumínsko 

Zpožděné předložení monitorovacích zpráv a 

střednědobého hodnocení SCLLD  

 
2 3 6 

Průběžné kontroly přípravy monitorovacích zpráv a jejich 

včasná kompletace. Monitorovací zprávy a další hodnocení 

budou vždy zpracovávány s dostatečnou časovou rezervou.  

MAS Bohumínsko 

Složitost administrace projektů v systému MS2014+ a 

přes portál farmáře  

 
2 3 6 

Administrační povinnosti, na které nebyli žadatelé zvyklí    

(el. podání žádosti, el. podpis, apod.). MAS provede školení 

žadatelů a konzultace, aby byly projekty řádně podány.  

žadatelé 

Nesoudržnost členů a rozpad členské základny MAS 1 5 5 

Členská základna MAS je dlouhodobě stabilní, nedochází 

k masivnímu odchodu členů. Mezi členy a zájmovými 

skupinami probíhá dobrá komunikace, byli zapojeni do 

komunitního plánování při tvorbě SCLLD a řízení 

organizace.  

Snaha o sladění cílů členů a cílů MAS. 

MAS Bohumínsko 

Nedostatečné personální obsazení MAS nebo 

nedostatečná kvalifikace zaměstnanců 
2 4 8 

Včasný výběr dostatečně kvalifikovaných zaměstnanců. 

Zvyšování odbornosti zaměstnanců MAS školením a 

samostatným studiem. 

Opatření k zamezení odchodu zaměstnanců MAS (finanční, 

motivační). 

MAS Bohumínsko 

Věcná rizika 
 

Nepodpoření jednotlivých programových rámců (IROP, 

OPZ, PRV)  

 
2 5 10 

Kvalitní a precizní zpracování programových rámců. 

Zpracování PR vycházelo z komunitního plánování a analýzy 

území vč. jeho potřeb a absorpční kapacity.  

MAS Bohumínsko 

Nedodržování finančního a časového  plánu  

 
1 3 3 

Důkladná evaluace projektů, které naplňují SCLLD, důraz na 

pravidelné hodnocení a plánování realizace SCLLD. 
MAS Bohumínsko 

Nedostatečná komunikace uvnitř MAS  

 
1 4 4 

Pravidelné porady týmu a pravidelná komunikace s 

jednotlivými orgány MAS. 
MAS Bohumínsko 
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Název rizika 

Hodnocení rizika 

Opatření ke snížení významnosti rizika 
Vlastník 

(nositel) rizika 

Pravděp-

odobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 

Význam 

rizika 

V = P x D 

Negativní mediální prezentace realizace SCLLD  

 
1 3 3 

Informační kampaň, která bude informovat o realizaci 

SCLLD a o výběru projektových záměrů. Informace o 

SCLLD jsou pravidelně aktualizovány na webu MAS, budou 

předávány místním aktérům v rámci školení a různých 

informačních akcí. 

MAS Bohumínsko 

Nedostatečné materiální zabezpečení činnosti 

MAS Bohumínsko 
1 3 3 

Realistické naplánování materiálního zabezpečení činnosti 

MAS spojené se stanovením zodpovědnosti a s pravidelnou 

kontrolou. 

MAS Bohumínsko 

Nedodržení podmínek udržitelnosti (pokud je u projektů 

stanovena) 
2 4 8 Provádění příp. kontrol u příjemců dotace, metodická pomoc. 

Žadatelé, 

MAS Bohumínsko 

Nesoulad priorit místních aktérů s dotačními programy 2 4 8 
Realizace seminářů k dotačním programům realizovaným 

přes MAS a cílům SCLLD. 
MAS Bohumínsko 

Právní rizika 

 
Podstatné chyby příjemců (předčasné zahájení 

projektu, chybná výběrová řízení apod.) 3 3 9 

Vstupní a průběžná kontrola příjemců, školení příjemců. 

Realizačním týmem MAS bude vyžadováno a kontrolováno, 

aby žadatel postupoval v souladu s pokyny ŘO. 

MAS Bohumínsko, 

žadatelé 

 

Nejasně vymezené pravomoci pracovníků MAS vůči 

jednotlivým žadatelům  

 
3 3 9 

Sestavení a následné dodržování interních předpisů a 

postupů.  Sledování metodik dokumentů operačních 

programů. 

MAS Bohumínsko 

Změny v rozhodnutích o obsahu projektových záměrů, 

které budou realizovány (např. z důvodu změny vedení 

měst a obcí) 
2 4 8 

Tato situace může nastat. SCLLD obsahuje takové rozvojové 

oblasti území, u kterých je dostatečná absorpční kapacita. Lze 

předpokládat, že během realizace SCLLD mohou vyvstat 

nové potřeby, MAS bude průběžně monitorovat. 

MAS Bohumínsko 

Nereagování na změny legislativy a dotačních 

podmínek 2 4 8 

MAS bude sledovat legislativu, metodiky a pravidla 

dotačních programů, bude informovat a školit potenciální 

žadatele a komunikovat s ŘO. 

MAS Bohumínsko 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
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5.6 DALŠÍ STATISTICKÉ ÚDAJE A PŘÍLOHY NEPOUŽITÉ PŘÍMO V 

TEXTU 

 
Tabulka 89: Podrobnější aktuální demografické charakteristiky (2012) 

Rok 2012 
Dolní 

Lutyně 
Bohumín Dětmarovice Doubrava 

Petrov. u 

Karviné 
Petřvald Rychvald 

Živě narození celkem 43 220 33 8 43 54 74 

 muži 18 123 16 4 14 28 36 

 ženy 25 97 17 4 29 26 38 

Zemřelí celkem 68 257 41 21 45 117 94 

 muži 35 144 17 12 23 42 38 

 ženy 21 137 22 12 23 68 47 

Přirozený přírůstek celkem -25 -37 -8 -13 -2 -63 -20 

 muži -17 -32 -3 -10 -13 -27 -15 

 ženy -8 -5 -5 -3 11 -36 -5 

Přistěhovalí celkem 198 317 184 67 186 315 237 

 muži 99 139 85 37 93 133 113 

 ženy 99 178 99 30 93 182 124 

Vystěhovalí celkem 122 446 99 64 101 182 152 

 muži 60 199 43 39 46 89 66 

 ženy 62 247 56 25 55 93 86 

Saldo migrace celkem 76 -129 85 3 85 133 85 

 muži 39 -60 42 -2 47 44 47 

 ženy 37 -69 43 5 38 89 38 

Přírůstek/úbytek celkem 51 -166 77 -10 83 70 65 

 muži 22 -92 39 -12 34 17 32 

 ženy 29 -74 38 2 49 53 33 

Počet bydlících obyvatel  5 053 21 897 4 079 1 273 5 259 7 065 7 171 

 muži 2 469 10 692 1 982 635 2 834 3 434 3 506 

 ženy 2 584 11 205 2 097 638 2 425 3 631 3 665 

Počet obyvatel ve věku 0-14 

let celkem 
707 3 180 529 171 700 1 091 1 086 

 muži 355 1 670 238 92 353 548 560 

 ženy 352 1 510 291 79 347 543 526 

Počet obyvatel ve věku 15-64 

let celkem 
3 561 15 341 2 951 929 3 832 4 815 4 888 

 muži 1 792 7 752 1 485 469 2 181 2 427 2 434 

 ženy 1 769 7 589 1 466 460 1 651 2 388 2 454 

Počet obyvatel ve věku 65 a 

více let celkem 
785 3 376 599 173 727 1 159 1 197 

 muži 322 1 270 259 74 300 459 512 

 ženy 463 2 106 340 99 427 700 685 

Střední stav obyvatel k 1.7. 5 020 21 979 4 044 1 287 5 232 7 056 7 169 

 muži 2 464 10 733 1 968 644 2 818 3 440 3 502 
 ženy 2 556 11 246 2 076 643 2 414 3 616 3 667 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka 90: Počet zdravotnických zařízení v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko 

Zdravotnická zařízení Bohumín Dětmarovice 
Dolní 

Lutyně 
Doubrava 

Petrovice 

u Karviné 
Petřvald Rychvald 

Detaš. Pracoviště (DP) 

sdruženého ambulantního 

zařízení 

1 - - - - - - 

Nemocnice  1 - - - - - - 

Léčebna pro dlouhodobě 

nemocné 
1 - - - - - - 

Samostatná ordinace 

praktického lékaře pro 

dospělé 

9 2 2 1 1 3 3 

Samostatná ordinace 

praktického lékaře pro 

děti a dorost 

4 1 1 - 1 1 1 

Samostatná ordinace 

praktického lékaře - 

stomatologa 

9 2 2 1 2 3 2 

Samostatná ordinace 

praktického lékaře - 

gynekologa 

4 - - - - - 1 

DP samostatné ordinace 

praktického lékaře - 

gynekologa 

- 1 - - - 1 - 

Samostatná ordinace 

lékaře specialisty  
8 - - - - 3 - 

DP samostatné ordinace 

lékaře specialisty 
6 - - - - - - 

Ostatní samostatná 

zařízení 
4 2 4 - 1 1 2 

DP ostatního 

samostatného zařízení 
- - - - - 1 - 

Zařízení lékárenské péče 6 1 1 - 1 1 1 

DP zařízení lékárenské 

péče 
- 1 - - - - - 

Další dětská zařízení 1 - - - - - - 

DP střediska záchranné 

služby a rychlé 

zdravotnické pomoci 

1 - - - - - - 

Transfuzní stanice 1 - - - - - - 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka 91: Počty podnikatelských subjektů dle jednotlivých odvětví  

Podnikatelské subjekty Bohumín Dětmarovice 
Dolní 

Lutyně 
Doubrava 

Petrovice 

u K. 
Petřvald Rychvald 

Počet podnikatelských subjektů 

celkem 
3 529 745 755 177 851 1 095 1 185 

Podle 

převažují

cí činnosti 

Zemědělství, 

lesnictví, rybářství 
62 24 26 7 34 26 50 

Průmysl celkem 386 139 108 34 124 144 164 

Stavebnictví 413 79 67 18 77 155 112 

Velkoobchod a 

maloobchod; opravy 

a údržba 

motorových vozidel 

1 023 210 200 43 257 321 358 

Doprava a 

skladování 
99 26 25 7 27 28 32 

Ubytování, 

stravování a 

pohostinství 

223 44 51 7 46 53 66 

Informační a 

komunikační 

činnosti 

58 16 11 2 11 20 20 

Peněžnictví a 

pojišťovnictví 
83 9 7 3 20 19 19 

Činnosti v oblasti 

nemovitostí 
110 19 12 1 8 27 18 

Profesní, vědecké a 

technické činnosti 
411 66 82 16 107 125 136 

Administrativní a 

podpůrné činnosti 
60 6 12 1 18 13 20 

Veřejná správa a 

obrana; povinné 

sociální zabezpečení 

9 2 4 2 3 2 2 

Vzdělávání 59 6 21 3 8 14 16 

Zdravotní a sociální 

péče 
49 7 7 2 7 14 12 

Kulturní, zábavní a 

rekreační činnosti 
108 21 11 4 16 25 20 

Ostatní činnosti 309 62 76 18 87 77 82 

Nezjištěno 134 15 41 7 17 54 48 

Podle 

právní 

formy 

Státní organizace 16 1 3 2 1 4 4 

Akciové společnosti 17 8 1 - 2 3 - 

Obchodní 

společnosti 
233 67 50 7 73 101 60 

Družstevní 

organizace 
22 - - - - - - 

Živnostníci 2 863 582 632 146 666 894 1 029 

Svobodná povolání 109 17 26 6 30 32 35 

Zemědělští 

podnikatelé 
18 3 8 2 9 3 11 

Ostatní právní 

formy 
242 61 37 15 66 50 41 

Zdroj: ČSÚ 

Pozn.: V  tabulce jsou zobrazeny údaje o počtu podnikatelských subjektů dle jednotlivých převažujících činností. Výrazně 

převažující skupinou podnikatelských subjektů v území jsou samozřejmě živnostníci.  

Dle převažující činnosti jsou významnějšími oblastmi průmysl, stavebnictví a nejvíce velkoobchodní a maloobchodní činnosti. 

Význam mají také informační činnosti (více nespecifikované), dopravní služby, oblast podnikání v realitách, kultuře a rekreaci. 

Nejvíce podnikatelských subjektů se vzhledem k velikosti nachází v Bohumíně.   
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Tabulka 92: Školy a školská zařízení v členění dle jednotlivých obcí (dle RED IZO) 

RED - IZO  

ID ředitelství 
Název Zřizovatel ZŠ/MŠ/ZUŠ/SVČ/SŠ 

Bohumín 

600136302 
Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, 

příspěvková organizace 
Obec ZŠ+MŠ 

600136329 
Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 

okres Karviná, příspěvková organizace 
Obec ZŠ+MŠ 

600136311 
Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres 

Karviná, příspěvková organizace 
Obec ZŠ+MŠ 

600136337 
Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň  

1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace 
Obec ZŠ+MŠ 

650020626 
Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, 

příspěvková organizace 
Obec ZŠ+MŠ 

600136345 
Základní škola T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres 

Karviná, příspěvková organizace 
Obec ZŠ 

600134831 
Mateřská škola se speciální třídou Bohumín - Nový Bohumín Nerudova 

1040, příspěvková organizace 
Obec MŠ 

674105818 Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Obec SVČ 

600004031 
Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, 

příspěvková organizace 
MS kraj ZUŠ 

600000958 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BAMBINO s.r.o. Soukromník MŠ 

600000842 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVÁRNÍ s.r.o. Soukromník MŠ 

691004790 
Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. 

- odloučené pracoviště Bohumín 
Soukromník 

MŠ - odl. pracoviště 

610300814 
Mateřská škola, Základní škola a střední škola Slezské diakonie 

- odloučená pracoviště Bohumín 
Slezská církev 

evangelická a.v. 

MŠ+ZŠ+SŠ - odl. 

pracoviště 

600031357 
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - 

Šunychl 463 
MŠMT DDÚ+ZŠ+ŠJ 

600016455 
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková 

organizace 
MS kraj SŠ 

600016668 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace MS kraj SŠ 

Dětmarovice 

600136388 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Obec ZŠ+MŠ 

Dolní Lutyně 

600135861 
Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 

1000 okres Karviná, příspěvková organizace 
Obec ZŠ+MŠ 

600136264 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní 

Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková organizace 
Obec ZŠ+MŠ 

Doubrava 

600136281 Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Obec ZŠ 

600135365 Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Obec MŠ 

Petrovice u Karviné 

650023919 
Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková 

organizace 
Obec ZŠ+MŠ 

600016633 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Soukromník SŠ 

600016625 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 
Obecně 

prospěšná 

společnost 

VOŠ+SŠ 

Petřvald 
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RED - IZO  

ID ředitelství 
Název Zřizovatel ZŠ/MŠ/ZUŠ/SVČ/SŠ 

650025032 
Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, 

příspěvková organizace 
Obec ZŠ+ZUŠ 

674000234 Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace Obec MŠ 

691005869 Jesle a Mateřská škola Majdalenka 
Školská 

právnická osoba 

(fyzická osoba) 

JESLE+MŠ 

Rychvald 

650026217 Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace Obec ZŠ 

674000412 
Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková 

organizace 
Obec MŠ 

674106181 Dům dětí a mládeže, Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace Obec SVČ 

600004007 Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace MS kraj ZUŠ 

Zdroj: vlastní šetření 

 

 

Tabulka 93: Seznam jednotek SDH na území MAS Bohumínska 

Obec Evidenční číslo Název JPO Kategorie JPO 

Bohumín 

813104 Bohumín - Skřečoň V 

813102 Bohumín - Starý Bohumín III 

813101 Bohumín - Šunychl V 

813106 Bohumín - Vrbice V 

813107 Bohumín - Záblatí V 

Dětmarovice 813110 Dětmarovice V 

Dolní Lutyně 
813108 Dolní Lutyně V 

813109 Dolní Lutyně - Nerad V 

Doubrava 813126 Doubrava V 

Petrovice u 

Karviné 

813113 Petrovice - Marklovice V 

813114 Petrovice - Závada III 

Petřvald 813127 Petřvald V 

Rychvald 813129 Rychvald III 

Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 
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Tabulka 94: Počty zásahů JPO v obcích MAS Bohumínska, dle konkrétních výjezdních jednotek 

NÁZEV JPO 

 TYP UDÁLOSTI 

C
E

L
K

O
V

Ý
 

S
O

U
Č

E
T

 

R
O

K
 

D
O

P
. 

N
E
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O
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L
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N

Ý
 

P
O

P
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Á
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. 

P
O
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C
 

Ú
N
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N
E

B
E

Z
P

. 

L
Á

T
E

K
 

Z
Á

C
H

R
. 

O
S

O
B

 A
 

Z
V

ÍŘ
A

T
 

Bohumín - 

Skřečoň - 813104 

2010    2 6   8 

2011   1 2 17   20 

2012    7 16   23 

2013    0 12   12 

2014    6 2  1 9 

Celkem z Bohumín - 

Skřečoň - 813104 
0   0 1 17 53  0 1 72 

Bohumín - Starý 

Bohumín - 

813102 

2010 1 1 2 26 72 1 3 106 

2011    3 37 57 1  98 

2012    5 49 25 1  80 

2013    2 24 29  1 56 

2014    3 28 4  2 37 

Celkem z Bohumín - Starý 

Bohumín - 813102 
1 1 15 164 187 3 6 377 

Bohumín - 

Šunychl - 813101 

2010   7   8 81   10 106 

2011    2 14 7  1 24 

2012    1 14 11   26 

2013     9 9   18 

2014     6 3 1  10 

Celkem z Bohumín - 

Šunychl - 813101 
0  7 3 51 111 1 11 184 

Bohumín - 

Vrbice - 813106 

2010   1   2 96     99 

2011     4 13   17 

2012     9 17   26 

2013     1 1   2 

2014     5 2  1 8 

Celkem z Bohumín - Vrbice 

- 813106 
 0 1 0  21 129  0 1 152 

Bohumín - 

Záblatí - 813107 

2010       3 47   1 51 

2011 1   2 16   19 

2012     9 20   29 

2013      2   2 

2014     3 3   6 

2015     1    1 

Celkem z Bohumín - 

Záblatí - 813107 
1 0   0 18 88  0 1 108 

Dětmarovice - 

813110 

2010     0 3 35     38 

2011     3 14   17 

2012    1 5 18   24 

2013     2 3   5 

2014 1  1 4 1   7 

Celkem z Dětmarovice - 

813110 
1  0 2 17 71  0 0  91 

Dolní Lutyně - 2010     1 4 63     68 
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813108 2011    2 9 11   22 

2012     5 12   17 

2013    0 1 7   8 

2014     1 5   6 

Celkem z Dolní Lutyně - 

813108 
 0  0 3 20 98  0  0 121 

Dolní Lutyně - 

Nerad - 813109 

2010         30     30 

2012      2   2 

2013      1   1 

2014     1    1 

Celkem z Dolní Lutyně - 

Nerad - 813109 
 0  0  0 1 33 0   0 34 

Doubrava - 

813126 

2010     2 4 21     27 

2011     9 3  1 13 

2012     2    2 

2013     12 4  2 18 

2014    1 14 1   16 

Celkem z Doubrava - 

813126 
 0  0 3 41 29 0  3 76 

Petrovice - 

Marklovice - 

813113 

2010       1 29     30 

2011    1 2 5   8 

2012    0 0 1   1 

2013     2 7 1  10 

2014    1 3 5  0 9 

Celkem z Petrovice - 

Marklovice - 813113 
0   0 2 8 47 1 0 58 

Petrovice - 

Závada - 813114 

2010 1     20 54   1 76 

2011    1 12 16 1  30 

2012    2 22 13   37 

2013     16 21  3 40 

2014 1  5 25 4   35 

Celkem z Petrovice - 

Závada - 813114 
2  0 8 95 108 1 4 218 

Petřvald - 813127 

2010       17 21     38 

2011    2 17 10   29 

2012    3 10 9   22 

2013    2 12 4 1  19 

2014    2 8 8   18 

2015     1    1 

Celkem z Petřvald - 813127  0 0  9 65 52 1  0 127 

Rychvald - 

813129 

2010 2 1 1 13 74   1 92 

2011 2   19 39  2 62 

2012    1 10 47   58 

2013    1 16 24 2  43 

2014    2 17 5 2 1 27 

Celkem z Rychvald - 

813129 
4 1 5 75 189 4 4 282 

Celkový součet 9 10 51 593 1 195 11 31 1 900 

Zdroj: HZS MSK ÚO Karviná 
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Tabulková část - Základní informace o území dle SLDB 2011 

 

Tabulková část srovnává základní informace o území dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

za ČR, Moravskoslezský kraj, okres Karviná, jednotlivé obce MAS a MAS Bohumínsko celkem. Níže je 

uveden funkční odkaz k dohledání úložiště této tabulkové části (na webu www.mas-bohuminsko.cz). 

 

Dokument je v samostatné příloze. 

 

Tabulková část - Data z ČSÚ 2008-2012  
 

Tato tabulková část obsahuje data z ČSÚ za rok 2008 až 2012 za jednotlivé obce. Srovnání mezi roky 

2012 a 2008 mezi jednotlivými obcemi MAS a za MAS Bohumínsko jako celkem je provedeno u výměry 

v území (úbytek zemědělských ploch a nárůst vodních ploch), obyvatelstva (pokles v Bohumíně, stárnutí 

obyvatel) a údajů z registru ekonomických subjektů (např. úbytek zemědělských podniků). Níže je 

uveden funkční odkaz k dohledání úložiště této tabulkové části (na webu www.mas-bohuminsko.cz). 

 

Dokument je v samostatné příloze. 

  

Studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady - analytická část 

 

Analytická část studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky 

v obcích MAS Bohumínsko byla zpracována v červnu 2013 společností EKO-KOM, a.s. a projednána v 

pracovní skupině životní prostředí. Níže je uveden funkční odkaz k dohledání úložiště této tabulkové části 

(na webu www.mas-bohuminsko.cz). 

 

Dokument je v samostatné příloze.  

 

 

 

http://www.masbohuminsko.cz/foto/web/14/soubory/sclld-bohuminska-20142020-2-14.xls
http://www.masbohuminsko.cz/foto/web/14/soubory/sclld-bohuminska-20142020-3-14.XLS
http://mas-bohuminsko.cz/foto/web/14/soubory/sclld-bohuminska-20142020-4-11.pdf

