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 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 současně 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. 

Popis integrovaného a inovativního přístupu napříč programovými rámci  

Integrovaný přístup napříč programovými rámci se projevuje tak, jako celá strategie zejména v oblasti 

spolupráce a koordinace a dále je uplatněna:  

- územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, zpravidla širším 

dopadem,  

- věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které 

zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně,  

- finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých specifických cílů 

jednoho operačního programu, případně z různých operačních programů,  

 

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 školách (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.  

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 
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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. 
 

Obrázek 1: Grafické znázornění cílů strategie a programových rámců dle okruhu (priority) Hospodářství  

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Obrázek 2: Grafické znázornění cílů strategie a programových rámců dle okruhu (priority) Společnost 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Obrázek 3: Grafické znázornění cílů strategie a programových rámců dle okruhu (priority) Životní prostředí 

 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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 1.1  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 byla stanovena pro MAS 

Bohumínsko ve výši 69,441 mil. Kč. 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 

formulovány opatření v rámci SCLLD mimo programový rámec. 
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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 4: Opatření definovaná pro Programový rámec IROP 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 1.2  PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ  

Předběžná indikovaná alokace pro Programový rámec OPZ v rámci 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:  
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 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 5: Opatření definovaná pro Programový rámec OPZ 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 1.3  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); 
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 Fiche 5 Sdílení zařízení a strojů (Článek 35, odstavec 2., 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 2017 a 2018.  

 

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 dotazníkové 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) Zemědělská infrastruktura 
V územích, kde jsou dokončené pozemkové úpravy, nebyla ze strany zájmové skupiny podnikatelů 

v zemědělství zaznamenána poptávka po investicích do zemědělské infrastruktury. Potřeba rekonstrukce 

polních cest  byla dotazníkovým šetřením zjištěna na území Dolní Lutyně v oblasti, kde ale nebyly 

provedeny, ani se neplánují pozemkové úpravy. Na území Bohumína v k.ú. Kopytova je registrována 

poptávka po rekonstrukci mostku přes vodní tok Lutyňka, který šířkovými parametry nevyhovuje 

průjezdům zemědělské techniky. 

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 

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 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 
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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 IROP vč. podporovaných fichí. 

 

Obrázek 6: Fiche definované pro Programový rámec IROP 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 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. 


