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SCLLD MAS BOHUMÍNSKO

Jednání pracovních skupin leden – duben 2016:

Pracovní skupina Termín setkání Počet 

účastníků

Okruh účastníků

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 19.2.2016 13 Starostové, zástupci obcí

Podnikatelé 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

6.4.2016 8 Nestátní neziskové organizace, 

organizace v sociálních službách



SCLLD MAS BOHUMÍNSKO

Analytická část – výsledky dotazníkového šetření
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ALOKACE PRO MAS BOHUMÍNSKO (2016-2023)
• Integrovaný regionální operační program (IROP): 69,441 mil. Kč

- Bezpečná doprava

- Infrastruktura pro vzdělávání

- Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

• Program rozvoje venkova (PRV): 13,712 mil. Kč

- Investice do zemědělských podniků

- Sdílení zařízení a zdrojů

- Podpora na založení a rozvoj nezemědělských činností

- Neproduktivní investice v lesích

- Zemědělská infrastruktura

- Projekty spolupráce

• Operační program Zaměstnanost (OPZ): 16,380 mil. Kč

- Rozvoj a modernizace sociálních služeb

- Prorodinná opatření

- Zaměstnanost



SCLLD MAS BOHUMÍNSKO

Strategická část – specifické cíle – opatření – programové rámce (Fiche)



SCLLD MAS BOHUMÍNSKO

Programový rámec PRV

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků 

Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

• Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů, příjemci dotace podnikatelské subjekty.

Fiche 3 - Neproduktivní investice v lesích

• Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, aktivity k usměrňování návštěvnosti území a zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa, příjemce dotace vlastník lesa.

Fiche 4 - Zemědělská infrastruktura

• Rekonstrukce a budování zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest, příjemce 
dotace - obec nebo zemědělský podnikatel. 

Fiche 5  - Sdílení zařízení a zdrojů

Fiche 6 – Projekty spolupráce



SCLLD MAS BOHUMÍNSKO

Programový rámec IROP

IROP1 - Bezpečná a udržitelná doprava

• Nové chodníky (téměř všechny obce, potřeba 48 mil. Kč), modernizace-rekonstrukce chodníků 

(Dolní Lutyně).

• Cyklostezky (např. do zaměstnání, Bohumín - ul. Revoluční k Bonatransu), vyhrazené jízdní pruhy 
pro cyklisty.

IROP2 - Infrastruktura pro vzdělávání

• Prostory a učebny pro rozvoj žáků v klíčových kompetencích - cizí jazyky, technické a řemeslné 

dovednosti, přírodní vědy, digitální technologie. 

• Zajištění připojení k internetu a konektivita škol.

• Rozšíření kapacit MŠ.

IROP3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

• Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro kvalitní poskytování sociálních služeb 

(terénní služby, odlehčovací služby).
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Programový rámec OPZ

OPZ1 - Rozvoj a modernizace sociálních služeb
A) sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.

- odlehčovací služby

B) Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách

- asistenti prevence kriminality

C) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo 

prevence sociálního vyloučení

OPZ2 - Prorodinná opatření
A) Dětské skupiny 

B) Zařízení typu školní družiny či kluby, příměstské tábory

OPZ 3 - Podpora zaměstnanosti
A) Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin

Úhrada mzdových nákladů – př. mistři VPP

B) Podpora flexibilních forem zaměstnání

- vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek

- sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě



DĚKUJI ZA POZORNOST.


