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1 PODKLADY STRATEGICKÉ ČÁSTI ISÚ

Vlastnímu zpracování podkladů pro strategickou část předcházela příprava podkladů pro jednání
odborných  pracovních  skupin,  které  vznikaly  se  zapojením  veřejnosti,  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. 

1.1 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.

PILÍŘ „SPOLEČNOST“, Rámcový obsah: Sociální infrastruktura, vzdělávání, občanská vybavenost, sport,
kultura, volný čas, bydlení apod. 

PILÍŘ  „HOSPODÁŘSTVÍ“,  Rámcový  obsah:  Malé  a  střední  podnikání,  zaměstnanost,  zemědělství  a
lesnictví, cestovní ruch, služby, podnikatelské zóny, řemesla apod.

PILÍŘ  „ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ“,  Rámcový  obsah:  Dopravní  a  technická  infrastruktura,  odpadové
hospodářství, zdroje a úspory energie, ochrana a tvorba krajiny apod.

Podklady  pro  Strategickou  (návrhovou)  část  ISÚ  MAS  Bohumínsko  2014-2020  vznikaly  během
jednání ustanovených odborných pracovních skupin. Pracovní skupiny reagovaly na výsledky veřejných
projednávání, z nichž vyplynuly prioritní oblasti (témata) k rozpracování. 
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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 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.

1.2 PRIORITNÍ OBLASTI,  DLE VÝSLEDKŮ VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ 

Veřejná projednávání probíhala od 15. května do 26. června 2013 postupně ve všech sedmi obcích
MAS. 

Z veřejných jednání byly pořízeny zápisy. 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 č. 1: Přehled prioritních oblastí a jejich uvedení dle veřejných jednání
Prioritní oblast/Téma Priority obce dle veřejných jednání

Bohumín Dětmarovice Dolní
Lutyně

Doubrava Petrovice
u K.

Petřvald Rychvald Celkem

Doprava 1 1 0,5 0 1 1 1 5,5
Podpora spolkového a 
společenského života

0 1 1 0,5 1 1 1 5,5

Podpora podnikání 0 1 1 1 1 1 0 5
Bezpečnost v obci 0,5 1 0,5 0 0,5 1 1 4,5
Sociální oblast 1 1 0 0 1 0,5 0 3,5
Ovzduší 1 0 1 0 0 0 1 3
Rozvoj rekreace 1 0 0 1 0 0 1 3
Dobudování technické 
infrastruktury

0 1 1 0,5 0 0 0 2,5

Vybavenost obcí 0 0 1 1 0,5 0 0 2,5
Protipovodňová 
opatření

1 0 0 0 0 0 0 1

Mezi nejvýznamnější a nejčastěji uváděné prioritní oblasti dle veřejných oblastí tedy patří:

 Doprava
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 Podpora spolkového a společenského života
 Podpora podnikání
 Bezpečnost v obcích

Pracovní skupiny se zabývaly i dalšími uvedenými prioritami.

1.3 PRIORITY, DLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉHO MEZI OBYVATELI

Dotazníkové šetření probíhalo od října 2012 do konce února 2013 na všech územích obcí MAS
Bohumínska.  Průzkumu se zúčastnilo celkem 935 respondentů.

Hlavní cílem dotazníkové šetření bylo zjistit, jaké priority ze 16 vybraných považují respondenti za
nejvýznamnější.  Respondenti  měli  označit  maximálně  10  priorit  z vybraných  okruhů.  Priority,  které
získaly více než 60 % hlasů (10 nejčastěji zmíněných), uvádíme zde:  

Tabulka č. 2: Výsledky dotazníkového šetření MAS Bohumínsko
Výsledky dotazníkového šetření MAS Bohumínsko %
Čistota ovzduší v obcích, zamezení smogu z vytápění uhlím, ochrana před hlukem – především z dopravy 79,0
Bezpečnost v obcích – snižování rizik v dopravě, ochrana před úrazy, požáry a jinými přírodními 
katastrofami, boj s kriminalitou

77,8

Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým rodinám s 
dětmi, boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům

72,4

Spolupráce obcí navzájem v rámci mikroregionů, Místní akční skupiny Bohumínsko i se sousedy v jiných 
regionech i v zahraničí (např. V Polsku)

67,9

Vytváření pracovních míst v obci, pomoc při zahájení a rozvoji podnikání, podpora při nákupu strojů a 
zařízení pro podnikání

67,3

Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež i dospělé, 
zvyků a tradic

64,8

Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany, rozvoj talentu 62,7
Investice do vybavenosti obcí (školy, kulturní a sportovní zařízení, sociální a zdravotní zařízení) 60,8
Ochrana zeleně v obcích, přírody a krajiny, volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost přírody a její pestrost 60,4
Investice do sítí (místní komunikace, vodovody, kanalizace, čističky, nakládání s odpady, elektřina, vytápění) 60,3

Uvedené priority se z velké části překrývají se závěry z veřejných projednání, jsou tedy ve vzájemném
souladu. Nad rámec veřejného jednání je možno zmínit tyto uváděné priority:

 Vzájemná spolupráce obcí a přeshraniční spolupráce
 Podpora činnosti škol a školek
 Zeleň a ochrana přírody

1.4 PRIORITY VYPLÝVAJÍCÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI ZÁSTUPCI OBCÍ

V rámci dotazníkového průzkumu, který probíhal mezi starosty obcí, byly zjišťovány taky 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 č. 3: Priority vyplývající z dotazníkového šetření mezi zástupci obcí
Priorita Bohumín Dětmarovice Dolní

Lutyně
Doubrava Petrovice Petřvald Rychvald Celkem

Podpora spolkových a 
volnočasových aktivit

1 1 1 1 1 5

Zlepšení likvidace 
komunálního odpadu

1 1 1 1 4

Zkvalitnění dopravní 
dostupnosti

1 1 1 1 4

Podpora podnikání, 
tvorba nových 
pracovních míst

1 1 1 3

Zvýšení dostupnosti a 
kvality bydlení

1 1 1 3

Zvýšení standardů 
sociální péče

1 1 1 3

Obnova a rozvoj vesnic
a venkovské 
infrastruktury

1 1 1 3

Omezování 
negativních vlivů lidské
činnosti na ŽP

1 1 1 3

Bezpečnost dopravy 1 1 2
Ochrana a tvorba 
kulturní krajiny

1 1

Obnova a rozvoj 
energetické a 
vodohospodářské 
infrastruktury

1 1

Zlepšení dopravní 
obslužnosti

1 1

Výsledky  opět  z velké  části  korelují  s předchozími  výstupy.  Nad  rámec  veřejných  jednání  a
dotazníkového šetření mezi občany vystupují také další možné zájmy:

 zlepšení likvidace komunálního odpadu
 zvýšení dostupnosti kvality bydlení
 omezování vlivů na životní prostředí. 

2 NÁVRH MOŽNÝCH OPATŘENÍ PRO NAPLNĚNÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ

Níže  jsou  uvedeny  návrhy  možných  dílčích  opatření  pro  naplnění  jednotlivých  identifikovaných
prioritních oblastí.  Jednalo  se  pouze o návrh –  tj.  jako  podklad  pro  jednání  pracovních  skupin.  Na
pracovních skupinách bylo určit, které oblasti rozpracuje a jak naformuluje návrh jednotlivých opatření a
na ně navazujících  aktivit.  Možné byly  samozřejmě i  přesuny jednotlivých opatření  mezi  prioritními
oblastmi. Některé návrhy opatření se nacházejí ve více oblastech, na pracovních skupinách bylo jejich
zařazení.  

2.1 DOPRAVA
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 Realizace obchvatů  silnice  I/67 mimo zastavěné území,  snížení  dopravní  zátěže  a  znečištění
hlukem a emisemi. (podpora ze strany obcí)

 Vybudování spojky D11 (R65 - Rychvald - Bohumín)
 Řešení problémových míst (závad) na dopravních komunikacích - přechody, značení, ostrůvky,

úpravy křižovatek ...
 Zajistit dodržování rychlosti (měření, zpomalovací zařízení)
 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou a zefektivnění MHD
 Opravy místních komunikací 
 Budování a rekonstrukce chodníků
 Zajistit  návaznost  cyklistických  stezek  a  odvedení  cyklistické  dopravy  mimo  hlavní  silniční

komunikace.  

2.2 PODPORA SPOLKOVÉHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

 Podpora spolkové činnosti
 Zachování podpory kulturního života
 Rozvoj česko - polské spolupráce
 Podpora nových zájmových činností
 Zapojení problémových lidí do společenského života 
 Zachování podpory kulturním, sportovním a dalším společenským akcí ze strany obcí
 Údržba,  obnova  a  budování  nových  kulturních  a  sportovních  zařízení  v obcích  a  jejich

multifunkční využití

2.3 PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI

 Využívání dnes nevyužívaných areálů (brownfields) a dalších ploch pro podnikání
 Příprava nových vhodných ploch pro výrobu s ohledem na životní prostředí
 Zajištění  vhodných  rekvalifikací  pro  lidi  bez  zaměstnání  a  zajištění  vhodného  průběžného

vzdělávání, především s ohledem na uplatnění na trhu práce
 Efektivnější dlouhodobá spolupráce mezi školami a zaměstnavateli
 Rozvoj česko - polské spolupráce
 Informovanost o místním podnikání
 Příprava pozemků a budov pro podnikání 
 Nabídka obecních prostor do pronájmu
 Ochrana zemědělské a lesní půdy a podpora navazujícího podnikání
 Podpora drobného podnikání (řemesla, opravny, služby…)
 Nalezení  přijatelného kompromisu mezi  zájmy na  rozvoj  těžby  nerostných surovin,  životním

prostředím a rozvojem měst a obcí v okolí míst, kde má těžba probíhat
 Podpora zaměstnání na částečný úvazek a brigád (např. alternativa pro matky s  dětmi, studenty

apod.)  

2.4 BEZPEČNOST V OBCI

 Posílení bezpečnosti provozu na silničních komunikacích
 Posílení policie
 Rozvoj kamerových systémů
 Zapojení problémových lidí do společenského života
 Prevence sociálního vyloučení

2.5 SOCIÁLNÍ OBLAST
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 Budování sítě sociálních a zdravotnických služeb s ohledem na očekávané stárnutí populace
 Zřízení a rozšíření kapacit domovů s pečovatelskou službou a domova pro seniory
 Zapojení problémových lidí do společenského života 
 Řešení sociálně vyloučených lokalit
 Podpora terénní pečovatelské služby

2.6 OVZDUŠÍ

 Realizace  energetických  úspor  na  soukromých  i  veřejných  objektech  a  využití  vhodných
obnovitelných zdrojů elektrické energie

 Modernizace spalovacích zařízení v domácnostech a veřejných budovách
 Odvedení dopravy mimo hustě osídlenou zástavbu (např. I/67)
 Osvěta a vzdělávání veřejnosti – informační kampaně

2.7 ROZVOJ REKREACE

 Posílit možnosti rozvoje cestovního ruchu a rekreace např. využitím vodních ploch a řeky Olše
 Zkvalitnění  cyklistické dopravy,  propojení  cyklistických tras a oddělení  cyklistické dopravy od

silniční
 Větší spolupráce s Polskem při rozvoji cestovního ruchu
 Najít vhodné využití ploch vzniklých těžbou nerostných surovin – zeleň, přírodní území, rekreační

plochy
 Využití vodních ploch k rekreaci
 Lepší využití potenciálu Dinoparku
 Budování naučných stezek, případně hippostezek

2.8 DOBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

 Modernizace a dobudování kanalizací se zakončením na čistírnách odpadních vod
 Zajistit protipovodňovou ochranu místních částí obcí Petrovice u Karviné, Doubrava, Bohumín,

Rychvald a Dolní Lutyně
 Dokončení plynofikace v okrajových částech obcí

2.9 VYBAVENOST OBCÍ

 Revitalizace veřejných prostranství
 Budování sportovišť a dětských hřišť
 Podpora rozvoje škol
 Zajištění občanské vybavenosti i v okrajových částí obcí
 V oblasti  mateřského a základního školství reagovat na předpokládaný nárůst počtu mladých

obyvatel – zajistit dostatečné kapacity
 Vymezení vhodných ploch pro novou bytovou výstavbu

2.10 KVALITNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

 Najít vhodné využití ploch vzniklých těžbou nerostných surovin – zeleň, přírodní území, rekreační
plochy

 Využít vodní plochy k rekreaci, sportu a ochraně přírody
 Zajistit ochranu před hlukovým znečištěním – především u silnice I/67, ale i další lokality

8



MAS Bohuminsko  Integrovaná strategie území (ISÚ) MAS Bohumínsko 2014 – 2020,  Strategická část 

 Zajistit  vyšší  míru  separace a využití  odpadů –  výstavba sběrných dvorů,  podpora domácího
kompostování apod.

 Nahradit staré kotle na vytápění novými, zateplit objekty a snížit tak spotřebu paliv a emise do
ovzduší

3 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.

POSLÁNÍ

MAS Bohumínsko: 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. Hranici 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.

4 STRATEGICKÝ PILÍŘ HOSPODÁŘSTVÍ

Pracovní skupiny formulovaly na svých zasedáních problémové okruhy, strategické cíle a návrhy
opatření včetně podporovaných aktivit. 
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Podklady  byly  sestaveny  z  podnětů  diskuse  na  schůzce  pracovní  skupiny  Hospodářství,  která
proběhla dne 29. 8. 2013.

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, vylidňování, 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, nabídkou kvalitních a rychle dostupných informací  apod.  Na podporu výše uvedených
oblastí  by  mohly  směřovat  i  finanční  podpory  z  evropských  fondů,  jak  je  připravováno  v  příštím
plánovacím období 2014-2020.

Cílem strategického pilíře Hospodářství v rámci ISU je stanovit problémové okruhy a strategické cíle
v oblasti udržení nebo zlepšení sociálně ekonomické úrovně a stanovit opatření, která budou aktivně
napomáhat k tvorbě nových pracovních příležitostí.

4.1 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 1 PORADENSKÉ SLUŽBY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO PODNIKÁNÍ 

Strategický cíl 1 Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců 

Odůvodnění
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.)

Opatření Podpořit  vybrané  rekvalifikační  kurzy  pro  lidi  bez  zaměstnání,  především  s
ohledem na uplatnění na trhu práce.

Odůvodnění   Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.

Podporované aktivity 
 Analýza potřeb rekvalifikačních kurzů mezi zaměstnavateli

 Spolupráce  s  ÚP  na  přípravě  programu  rekvalifikačních  kurzů  dle  požadavků
zaměstnavatelů.

 Realizace rekvalifikačních kurzů.
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Opatření Podpořit  spolupráci  mezi  zaměstnavateli  a  školami  při  dalším  profesním
vzdělávání dospělých.

Odůvodnění   Na jedné straně je to vysoká nezaměstnanost specifických skupin obyvatel (mladé ženy    
s dětmi, ženy v předdůchodovém věku, mladí lidé, lidé s nízkou kvalifikací) a na straně  
druhé, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, které požaduje trh.

Podporované aktivity 
 Příprava vzdělávacích programů ve spolupráci mezi zaměstnavateli a školami

 Podpora  zavádění  nových  vzdělávacích  programů  zejména  na  odborných
středních školách

 Příprava podnikových lektorů a instruktorů 

 Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání 

 Podpora odborné praxe a stáží v podnicích 

Strategický cíl 2 Zvýšit přístup drobných a středních podnikatelů k financím

Odůvodnění  
Dostupnost  finančních zdrojů  je  klíčovou otázkou úspěšnosti  mnoha projektů.  Existuje
řada dotačních programů ať ze strukturálních fondů EU, tak případně přes Úřady práce,
ministerstvo životního prostředí, kde ovšem zejména pro malé projekty často náklady na
přípravu žádostí převyšují  případný efekt ze získané dotace. Bylo by smysluplné nalézt
formu a pravidla pro přiměřenou podporu malých a středních podnikatelů a tak rozšířit
okruh úspěšných žadatelů. 

Opatření       Připravit program vytvoření rozvojového fondu malých půjček (nalézt řešení na
podporu malých začínajících projektů 500 - 1000 tis Kč). 

Odůvodnění   Zejména pro mladé a začínající podnikatele schází finanční zdroje na podnikání. 

Podporované aktivity

 Analýza prostředí z hlediska zdrojů, rizik 

 Příprava pravidel fondu

 Spolupráce s finančními ústavy na realizaci fondu

Strategický cíl 3 Prezentovat region jako vhodné místo na podnikání

Odůvodnění Jednou z možností, jak prezentovat region jako vhodné místo pro podnikání, je propagace
vybraných  řemesel,  postavená  mimo  jiné  na  drobné  zemědělské  výrobě.  Smyslem  je
propagovat místní zemědělce či řemeslníky a motivovat lidi k podnikání. 

Opatření Podpora místních tradic drobného podnikání a zemědělské produkce.

Odůvodnění   V regionu existuje řada tradičních odvětví, zejména na bázi řemesel a zemědělské 
výroby 

Podporované aktivity

 Společná propagace a marketing malých podniků a řemesel.
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 Přímá podpora investičních projektů drobných podnikatelů s důrazem na využití
místních zdrojů a tradičních řemesel (včetně podpory nákupu  služeb spojených s
rozvojem podniku).

 Organizace  specializovaných  výstav  na  podporu  drobného  podnikání  v  rámci
mikroregionu MAS.

 Obnovení tradic obchodního jarmarku (na bázi farmářských trhů, specializovaných
řemeslných výstav apod.).

 Podpora  společné  účasti  drobných  podnikatelů  na  specializovaných  veletrzích
mimo region (Ostrava, Olomouc, České Budějovice apod.).

 Zvyšování konkurenceschopnost malých a středních lesnických, potravinářských a
zemědělských podniků (včetně rybářství).

 Podpora  místní  rozvojové  spolupráce  v  oblasti  zemědělství,  potravinářství,
lesnictví a navazujících činností.

Opatření Využití IT technologií při propagaci regionu.

Odůvodnění    Využití moderních komunikačních technologií a sociálních sítí   

Podporované aktivity

 Aktualizace prezentace na webových stránkách

 Prezentace na sociálních sítích 

 Modernizace respektive rozšiřování stávající  infrastruktury pro vysokorychlostní
přístup k internetu 

 Rozvoj informačních technologií ve školách a vzdělávacích institucích

Strategický cíl 4 Zvýšit informovanost o místním podnikání

Odůvodnění

Podnikatelům i odborné veřejnosti schází informace o různých aktivitách souvisejících
s podnikáním  v  regionu  a  děním  na  veřejných  institucích.  Zlepšení  dané  situace  by
napomohlo provozování nějakého systému shromažďování informací z různých oblastí
podnikatelského  prostředí  a  jejich  předávání  zájemcům  z řad  podnikatelů  i  dalších
občanů  města.  Součástí  by  byly  i  informace  o  veřejných  zakázkách  vyhlašovaných  v
obcích. Naplnění cíle se nabízí přes informační systém provozovaným na netu, ale taky
pravidelnými  schůzkami  mezi  podnikateli  a  zástupci  veřejné  správy.  Schůzky  jsou
vhodnou příležitostí  k navazování pracovních kontaktů, vzájemné výměně informací o
různé konkrétní  problematice související  s podnikáním i  řízením obcí  (územní,  právní,
administrativní, finanční a další otázky).

Dalším nástrojem vzájemné komunikace může být průzkum názorů veřejnosti formou
ankety, kde lze získat významné informace o různých aspektech života v regionu, které
jsou důležité jak pro rozhodování samosprávy, tak pro podnikatelskou sféru  o potřebách
a možnostech rozšíření nebo útlumu různých služeb.
 

Opatření Zlepšení komunikace a přenosu informací mezi veřejnou správou a podnikateli  
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Odůvodnění   Nedostatečný  přenos  informací  mezi  institucemi  veřejné  správy  a  podnikatelským  
sektorem

Podporované aktivity

 Pravidelná setkání veřejné správy a podnikatelů regionu
 Tematicky zaměřené průzkumy názorů veřejnosti
 Rozvoj veřejných informačních center se zpřístupněním na internetu,
 Rozvoj veřejných informačních center o trhu práce,
 Rozvoj komunikačních prostředků úřadů s občany.

4.2 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 2 INOVACE V PODNIKÁNÍ 

Strategický cíl 1 Podporovat inovace v podnikání

Odůvodnění
Inovační firmy jsou charakterizované jako zpravidla malé a střední firmy, přičemž jednou
z jejich hlavních činností je realizovat projekt nového produktu (výrobku, technologie,
služby)  do komerční  zralosti  a  uvést  je  na trh.  Podpora inovativních nápadů a jejich
realizace v praxi je jedním z významných motivačních prvků také v rámci vzdělávání a
motivace mladých lidí.

Opatření Spolupráce zaměstnavatelů a všech stupňů škol

Odůvodnění Zařazení  opatření  rozšíření  spolupráce  mezi  zaměstnavateli  a  odbornými  školami  je
odrazem  přetrvávajícího  nesouladu  mezi  aktuální  nabídkou  profesních  znalostí  a
dovedností  absolventů  a  konkrétní  poptávkou  místních  firem  vytvářejících  pracovní
místa. Trh práce zřetelně pociťuje nedostatek kvalitních profesně zdatných absolventů
využitelných  v malých  a  středních  firmách.  Přes  poměrně  rozsáhlou  nabídku
vzdělávacích institucí v regionu se rozcházejí představy na straně podnikatelů s obsahem
učebních osnov učebních oborů, případně rekvalifikačních kurzů.
Popularizace jednotlivých profesí je součástí aktivit sloužících ke zvýšení zájmu mladých
lidí o studium oborů potřebných pro rozvoj výrobních činností a pro pokrytí požadavků
podnikatelské sféry. 

Podporované aktivity

 Podpora programu "Líheň technických talentů na středních školách".

 Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů (MSP včetně fyzických osob
– OSVČ a mladých podnikatelů).

 Podpora  spolupráce  zaměstnavatelů  a  škol  při  přípravě  učebních  osnov
(zařazení nových témat jako je například finanční gramotnost apod.).

 Podpora inovací a technologického rozvoje malých a středních podniků.
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 Podpora motivace zaměstnavatelů k vytváření krátkodobých pracovních míst na
umístění studentských stáží (obdobné programu absolvent podporovaný Úřady
práce nebo Stáže pro mladé podporovaný MPSV).

 Motivace ke spolupráci rodičů a učitelů na základních školách k vedení žáků při
volbě povolání k technickým oborům a řemeslu.

4.3 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 3 PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA

Strategický cíl 1 Vytvářet vhodné podmínky k podnikání 

Odůvodnění
Součástí místní podpory podnikání výrobního charakteru a služeb je nabídka pozemků a
budov vhodných k podnikání. V posledních letech se výrazně nabídka rozšířila, ovšem
cena ne vždy odpovídá kvalitě. Nutnou podmínkou budoucí úspěšnosti využití je soulad
využití s územními plány obcí,  atraktivní cena a jasné vlastnické vztahy (nejlépe obecní
vlastnictví).  Dalšími  předpoklady jsou připravené inženýrské sítě  k  pozemku,  stabilita
území,  dobré  přírodní  prostředí  okolí,  dopravní  přístup  z  hlavních  silničních  nebo
železničních komunikací  apod.  V případě znalostí  o  volných nebytových prostorách a
podmínkách využití se zvyšuje pravděpodobnost získání nových podnikatelských aktivit.

Opatření       Příprava nemovitostí (pozemků a nebytových prostor) na podnikání

Podporované aktivity

 Analýza  vhodných  nemovitostí  (pozemků a  objektů  k  prodeji  či  pronájmu)  k
podnikání v každé jednotlivé obci

 Shromažďování informací o veškerých připravovaných investicích v regionu MAS
Bohumínsko a pravidelné aktualizace databáze  (Součástí systému bude přehled
o volných nemovitostech - pozemcích i objektech - vhodných k podnikání nejen
v obecním vlastnictví včetně výše nájmů či prodejních cen)

 Příprava  nových  pozemků  anebo  průmyslových  areálů  a  prostor vybavených
inženýrskými  sítěmi  pro  podnikání  

 Výstavba,  rozšíření  či  rekonstrukce  dopravní  a  technické  infrastruktury  pro
plochy a objekty určené pro podnikání

 Marketing připravených ploch a objektů pro podnikání.

Strategický cíl 2 Využít brownfields v území MAS

Odůvodnění
Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo
v minulosti zastavěném území, která není efektivně využívaná a která je zanedbaná a
případně  i  kontaminovaná.  Brownfield  vznikl  obvykle  jako  pozůstatek  průmyslové,
zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Řešením je buď obnovením jejich původní funkce,
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nebo nahrazením novým typem využití.  Zhodnocením takových lokalit dochází k řadě
pozitivních aspektů, počínaje zlepšením životního prostředí a odstraněním případných
ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti města nebo regionu až
po nárůst ekonomických a podnikatelských aktivit v regenerované oblasti a vznik nových
pracovních míst. Nezanedbatelný efekt je také v ochraně půdního fondu. Problémů je
ovšem řada, z nejdůležitějších jsou často nevyjasněné majetkoprávní vztahy a nezájem
vlastníků na řešení. 

Opatření     Realizovat  asanace  a  revitalizaci  brownfield  lokalit  pro  nové  podnikatelské
aktivity.

Odůvodnění  Podle  dříve  provedeného  průzkumu  agenturou  Czechinvest  je  polovina  lokalit  
brownfield  v obcích a na venkově. 

Podporované aktivity

 Provézt analýzu nevyužitých brownfield lokalit v každé jednotlivé obci

 Motivace  zájemce  o  využití  bývalých  a  zchátralých  zemědělských  usedlostí  na
podnikání v zemědělské a související výrobě (využít stávající módní vlnu zájmu o
farmářské výrobky prodávané přímo ze dvora nebo na farmářských trzích).

 Rekonstrukce dočasně nevyužívaných objektů pro podnikání.

 Obnova a rekonstrukce objektů a infrastruktury starých průmyslových areálů.

Strategický cíl 3 Podporovat vznik podnikatelských inkubátorů

Odůvodnění 

Projekt  tzv.  inkubátoru  na  podporu  malých  a  začínajících  podnikatelů  spočívá  v
provozování  objektu  s  nebytovými  prostorami,  ve  kterém  lze  formou  příznivě
strukturovaného nájmu a služeb vytvořit podmínky pro firmy vybrané na základě předem
daných kritérií.  Cílem je nabídnout začínajícím a malým firmám nebytové prostory pro
výrobu a služby, kancelářské prostory,  administrativní a informační servis,  poradenství,
pomoc při zakládání firem a zpracování podnikatelských záměrů apod. Přínosem je snížení
rizik neúspěchu začínajícího podnikatele, podpora vzniku nových pracovních míst i účelné
využití  volných  nemovitostí.  Součástí  projektu  může  být  i  nabídka  různých  služeb
podnikatelům v objektu a rovněž školící kurzy pro zájemce o podnikání.

Dle  možností  jednotlivých obcí  lze  do nabídky  nemovitosti  na  provozování  inkubátoru
zařadit malý objekt, ale i velký areál. Od velikosti pak odvisí způsob provozování, kdy to
může  být  ekonomicky  zajímavé  pro  soukromý  subjekt  nebo  realizovatelné  pouze  s
dotačními subvencemi ze strany příslušné obce.

Opatření     Podpořit vznik inkubátorů pro malé, začínající a inovativní podnikatele 

Podporované aktivity

 Analýza vhodných objektů nebo nevyužitých areálů na vytvoření podnikatelského
inkubátoru

 Podpora místní  produkce řemesel  a  potravinářství,  tradiční  výrobky a služby v
cestovním ruchu

 Projekty rekonstrukce objektů na podnikatelské inkubátory
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4.4 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 4 BYDLENÍ

Strategický cíl 1 Podporovat sociální bydlení

Odůvodnění 

Podpora  plánování  sociální  bytové  politiky  v  obcích  je  důležitou  oblastí  politiky  obce.
Podpora  rozvoje  sociálního  a  dostupného  bydlení  působí  jako  prevence  prostorového
vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví.

Opatření       Podpora projektů sociálního bydlení.

Podporované aktivity

 Provést  analýzu  vhodných  pozemků  a  lokalit  pro  přípravu  výstavby  bytových
domů resp. rodinných domků.

 Příprava a výstavba infrastruktury.

Strategický cíl 2 Podporovat ekologického topení

Odůvodnění 

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.

Opatření       Energetické úspory bytových domů

Podporované aktivity 

 Podpora dotačních programů na výměnu kotle šetrnějšího k životnímu prostředí 

 Investice  do energetických úspor,  které  sníží  provozní  náklady a zvýší  kvalitu
bydlení.

4.5 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 5 REKREACE A TURISTIKA

Strategický cíl 1 Rozvíjet podmínky pro podnikání v oblasti turistiky

Odůvodnění 

Území  MAS  Bohumínsko  má  předpoklady  pro  rozvoj  turistického  ruchu.  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.
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Opatření Příprava projektů na základě místních tradic.

Podporované aktivity 

 Analýza  vhodného  využití  ploch,  které  jsou  uvolněné  po  těžbě  nerostných
surovin – zeleň, přírodní území, rekreační plochy

 Zmapování využitelnost vodních ploch a řeky Olše a vyhodnotit jejich potenciál
na využití k různým formám rekreace

 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.

 Výstavba občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace v obcích.

 Výstavba  či  obnova  ubytovacích  a  stravovacích  kapacit  podmiňujících  rozvoj
cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Strategický cíl 2 Vytvářet infrastrukturu pro cykloturistiku

Odůvodnění 
V  území  je  vybudována  páteřní  síť  cyklostezek.  Z  hlediska  bezpečnosti  dopravy  na
silnicích oddělit provoz cyklistů v centrech měst a obcí.

Opatření Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců, cyklistů a motorové dopravy.

Podporované 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 a naučných stezek
včetně doplňkových zařízení.

 Budování nových naučných stezek, případně hippostezek

Strategický cíl 3 Podporovat marketing a propagaci v rozvoji turistiky

Odůvodnění 

Území  MAS  Bohumínsko  má  řadu  atraktivit  pro  turisty,  které  ovšem  často  nejsou
provázány. Při lepší propagaci je předpoklad zvýšení návštěvnosti.
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Opatření Podpora propagace turistických atraktivit v regionu.

Podporované aktivity 

 Tematicky  zaměřené  balíčky  přírodních  a  technických  zajímavostí  pro
krátkodobý i delší pobyt v území s cílem zvýšení návštěvnosti turisty.

 Podpora  informačních  center  zejména  s  poskytováním  informací  na  celém
česko-polském příhraničí.

 Spolupráce v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko při rozvoji cestovního ruchu.

 Poradenství  pro  malé  a  střední  podniky,  podnikající  v  oblastech  cestovního
ruchu.

 Využití potenciálu areálu Dinoparku v Doubravě.

 Podpora  podnikatelů  nabízejících  regionální  produkty  cíleně  zaměřené  na
průmyslovou a nákupní turistiku, na občanskou vybavenost.

4.6 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 6 ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE

Strategický cíl 1 Posilovat přeshraniční partnerství podnikatelů i regionů 

Odůvodnění  

V  rámci  setkání  s  veřejností  byla  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 Těšínského Slezska a Silesia. 

Opatření Podpora česko-polského partnerství.

Podporované aktivity 

 Motivace  k  většímu  zapojení  na  využití  programu  přeshraniční  spolupráce  v
rámci Euroregionu Těšínské Slezsko.

 Podpora  komerčních  projektů  na  bázi  spolupráce  českých  a  polských
podnikatelů. 

 Podpora podnikatelů nabízejících regionální ucelené produkty cestovního ruchu
využívající přeshraniční aktivity.

4.7 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 7 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Strategický cíl 1 Podporovat vznik a rozvoj komunálních sociálních podniků

Odůvodnění 
Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku
usilují  o  dosažení  sociálních  cílů.  Sociální  firma  má  tak  při  svém  podnikání  za  cíl
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zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu, a to zejména osoby se
zdravotním postižením nebo jinou diskriminací na pracovním trhu. Každý zaměstnanec
obdrží  za  svou  práci  tržní  mzdu  a  kde  práce  je  vykonávána  stejným  způsobem  od
pracovníků  s postižením  jako  od  pracovníků  bez  handicapu.  Případný  zisk  je  zpětně
investován  ve  firmě.  S  rozvojem  sociálního  podnikáním  úzce  souvisí  společensky
odpovědné zadávání zakázek. 

Opatření Podpora sociálního podnikání

Podporované aktivity

 Analýza  existujících firem podnikajících v této oblasti 

 Příprava  manuálu  s  popisem  procesu  vzniku  sociální  firmy  v  návaznosti  na
platnost nového občanského zákoníku.

 Zapojení  osob  ohrožených  sociálním  vyloučením  do  prevence  a  do
rozhodovacích  procesů  na  místní  úrovni,  zejména  v oblasti  sociálního
začleňování.

 Podpora projektů,  které vytváří  pracovní místa  na částečný úvazek a brigády
jako příležitost pro matky s dětmi, studenty apod.  

5 STRATEGICKÝ PILÍŘ SPOLEČNOST

Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST byly projednány 6. srpna 2013
v Petrovicích u Karviné. 

Tento  strategický  pilíř  je  souborem  velmi  rozsáhlých  problémových  okruhů  a  to:  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 výsledku  dotazníkového šetření
realizovaného na území MAS Bohumínsko a výstupů z veřejných setkání v jednotlivých obcích. Hlavním
cílem tohoto pilíře je u obyvatel na území MAS Bohumínsko umožnit zamezení sociálního vyloučení u
osob, které jsou tímto jevem ohroženy, zachovat a rozvíjet kvalitní systém předškolního, základního i
celoživotního vzdělávání a rozvoj kulturního a společenského života obyvatel na daném území. 

5.1 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 1 KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Strategický cíl 1 Podporovat spolkové činnosti

Odůvodnění
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.

Opatření Podpora existujících spolků rozvoj na území MAS a jejich rozvoj 
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Odůvodnění Cílem je zachování kvalitní činnosti stávajících spolků a jejich rozvoj.

Podporované aktivity

 Aktivity směřující k partnerství existujících spolků.
 Aktivity zaměřené na rozšiřování a omlazování členské základny.
 Aktivity zaměřené na zvyšování informovanosti o činnosti existujících spolků.
 Aktivity směřující k zachování kulturního dědictví a tradic.
 Aktivity zaměřené na kulturní rozvoj obyvatel na území MAS Bohumínsko.
 Aktivity zaměřené na spolupráci existujících spolků.
 Aktivity zaměřené na podporu běžného provozu spolků a obnovu technického

vybavení.

Opatření Podpora nově vznikajících spolků na území MAS a jejich rozvoj

Odůvodnění
Cílem  je  podpořit  ty  nově  vzniklé  spolky,  jejichž  potřeba  činnosti  byla  na  území
zaznamenána a je doložitelná.

Podporované aktivity
 Aktivity  zaměřené  na  nové  činnosti,  jejichž  potřebnost  byla  na  území  MAS

zaznamenána a je prokazatelná.
 Aktivity směřované k partnerství s již existujícími spolky.

5.2 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 2 VZDĚLÁVÁNÍ

Strategický  cíl  1  Rozvíjet  celoživotního  učení  a  rovný  přístup  ke  kvalitnímu
vzdělávání

Odůvodnění
Pro  možný  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. 

Opatření Podpora inkluzívního vzdělávání v oblasti předškolního a základního vzdělávání

Odůvodnění V minulém programovém období byl zaznamenán nárůst dětí se specifickými potřebami
a  byly  zahájeny  aktivity  zaměřené  na  tuto  cílovou  skupinu.  Pro  další  možný  rozvoj
vzdělávacího systému je nezbytná podpora této cílové skupiny.

Podporované aktivity
 Aktivity zaměřené na zlepšování sociálního klimatu ve školách.
 Aktivity zaměřené na zvyšování kvality budoucích pedagogů.
 Aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogů.
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 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.

Opatření Podpora environmentálního vzdělávání v oblasti předškolního a  základního 
vzdělávání

Odůvodnění Vzhledem  k poloze  MAS  Bohumínsko,  kde  velkou  roli  hraje  zhoršená  kvalita  životní
prostředí, je nutné budování pozitivního vztahu k životnímu prostředí od raného věku
dětí.

Podporované aktivy
 Aktivity zaměřené na budování pozitivních postojů k životnímu prostředí u dětí a

mládeže.
 Propagační a informační kampaně v oblasti separace odpadů.

Opatření Podpora celoživotního vzdělávání a spolupráce škol

Odůvodnění 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.

Podporované aktivy
 Využívání potenciálu škol pro vzdělávání dospělých.
 Podpora spolupráce škol v rámci MAS.

Opatření Podpora zvyšování kvality ve vzdělávání

Odůvodnění: 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.

Podporované aktivy
 Zavádění moderních systémů a inovací do výuky.
 Podpora individuálního přístupu k žákům.
 Programy zaměřené na práci s motivací dítěte.
 Podpora  přírodovědných  a  technických  oborů  již  od  předškolního

vzdělávání.
 Aktivity  zaměřené  na  zvyšování  kvality  technického  a  učňovského

vzdělávání.
 Úprava  školních  vzdělávacích  programů  dle  aktuálních  potřeb  území

MAS Bohumínsko.
 Podpora kompetencí pro vedení škol pro vedoucí pracovníky.

Opatření Podpora zájmového a neformálního vzdělávání a prevence rizikového 
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chování

Odůvodnění
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. 

Podporované aktivity
 Podpora aktivit zaměřených 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.

5.3 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 3 ZAMĚSTNANOST

Strategický cíl 1 Zvýšit přístup k zaměstnání

  Odůvodnění 
Stále se zvyšující nezaměstnanost obyvatel MAS Bohumínsko je stěžejním problémem,
jehož  zmírnění  je  předmětem  jednotlivých  strategických  cílů.  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 a zdravotnických služeb pro cílové skupiny.

Opatření Podpora sociálního podnikání

Odůvodnění 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.

Podporované aktivity
 Vznik nových sociálních podniků.
 Podpora stávajících sociálních podniků.
 Podpora  transformace  malých  a  středních  podnikatelů  na  sociální

podniky.
 Podpora NNO poskytujících poradenský a jiný servis v oblasti sociálního

podnikání.

Opatření Podpora přístupu k zaměstnání a rovnost mužů a žen na pracovním trhu
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Odůvodnění Nedostatek  kvalifikovaných  pracovníků  uplatnitelných  na  trhu  a  zároveň  vysoká
nezaměstnanost specifických skupin obyvatel  (mladé ženy s dětmi,  mladí  lidé,  ženy a
muži v předdůchodovém věku)

Podporované aktivity
 Rekvalifikace,  podpora  vytváření  nových  pracovních  míst  včetně

podpory začínajících OSVČ.
 Podpora vhodných rekvalifikací s ohledem na uplatnění na trhu práce.
 Podpora aktivit zaměřujících se na uvádění do souladu rodinný život a

zaměstnání.
 Zvýšení relevance počátečního a dalšího vzdělávání k požadavkům trhu

práce.
 Podpora dalšího profesního vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné

závislé osoby, včetně osob na mateřské a rodičovské dovolené.
 Zprostředkování zaměstnání, pomoc při vyhledávání zaměstnávání pro

nezaměstnané, vyhledávání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele,
poradenské a informační činnosti.

Strategický cíl 2 Podporovat sociální začleňování a bojovat s chudobou

Odůvodnění Oblast podpory je zaměřena převážně na osoby sociálně vyloučené či sociálním
vyloučením ohrožené, a to v širším kontextu než jen z pohledu nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti. Dále je v tomto opatření přihlíženo na zvyšující se počet
seniorů  na  území  MAS  Bohumínsko  a  hledání  možností  pro  zabránění  jejich
sociálního vyloučení a jejich setrvání v domácím prostředí.

Opatření Podpora zdravotních a sociálních služeb

Odůvodnění Nárůst  počtu  osob  ohrožených  sociálním  vyloučením  na  území  MAS  Bohumínsko
v přímém důsledku vývoje nezaměstnanosti.

Podporované aktivity
 Podpora  aktivit  a  programů  zaměřených  na  zamezení  a  prevenci

sociálního vyloučení.
 Podpora aktivit a programů zaměřených na setrvání seniorů v domácím

prostředí.
 Podpora aktivit a programů zaměřených na práci s rodinou jako celkem
 Rozvoj nových model sociálních služeb obecného zájmu.
 Budování sítě sociálně-zdravotnických služeb na území MAS Bohumínsko
 Podpora preventivních zdravotních programů.
 Rozvoj a rozšiřování systému kvality, standardizace činností v sociálních

službách na území MAS včetně vzdělávání pracovníků.

Opatření Sociální inovace

Odůvodnění Cílem  tohoto  opatření  je  dosažení  sociálního  začleňování  prostřednictvím  nástrojů
sociálních inovací, odzkoušených v zahraničí či podložených jasnými podklady, které pro
řešení této problematiky využívají speciální přístupy

Podporované aktivity
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 Podpora zavádění nových programů v oblasti sociálních inovací.

 Podpora kapacit pro vytváření inovačních inkubátorů.

5.4 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 4 PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA
– POLSKÁ REPUBLIKA

Strategický cíl 1 Podporovat zahraniční a přeshraniční spolupráci

Odůvodnění
Vzhledem k poloze území MAS Bohumínsko, které sousedí s Polskou republikou, budou
v rámci  programového  období  2014  –  2020  podporovány  aktivity,  které  umožňují
výměnu a čerpání nových poznatků v následujících strategických oblastech:

  Kultura a společenský život
  Vzdělávání
  Zaměstnanost

Podporované aktivity
  Sdílení příkladů dobré praxe.
  Společné přeshraniční programy a aktivity.
  Informační kampaně a vzájemná propagace území.

6 STRATEGICKÝ PILÍŘ 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,  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.

6.1 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 1 KVALITA OVZDUŠÍ 

Strategický cíl 1 Zlepšovat  kvalitu ovzduší na území MAS a v pohraničí

Odůvodnění Zhoršená kvalita ovzduší pro polétavý prach a benzo(a)pyren - slabá stránka
(viz analýza území).
Vliv lokálních topenišť (nejvyšší koncentrace lokálních topenišť na km2 v ČR
je v ORP Bohumín a Orlová  (viz SLDB 2011).
Vliv dopravy na ovzduší - hustá dopravní síť v území (viz analýza území).
Vliv průmyslu a zdrojů emisí také z malého a středního podnikání.
Vliv průmyslu a lokálních topenišť z Polska na české pohraničí (projekt 
AIR-SILESIA, prezentován v červnu 2013).
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). 
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Opatření Maximální využívání existující plynofikace území

Odůvodnění Vysoká míra plynofikace území, silná stránka (analýza území).
Plyn v MAS Bohumínsko zaveden do 67,96 % rodinných domů, plyn používá
k ústřednímu vytápění jen 60,83 % rodinných domů (SLDB 2011). 

Podporované aktivity
 Organizování energetických aukcí na dodávku plynu na širším území.
 Podpora výměny plynových kotlů za účinnější (např. atmosferický 

za kondenzační).
 Osvěta a vzdělávání veřejnosti, informační kampaně.

Opatření Výměny  stávajících stacionárních zdrojů za bezemisní nebo nízkoemisní

Odůvodnění Nárůst počtu domácností vytápěných tuhými palivy (SLDB 2011).
Významný vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší.

Podporované aktivity
 Podpora výměny kotlů na tuhá paliva emisní třídy 3 nebo vyšší ČSN EN 

303-5 s automatickým dávkováním paliva.
 Podpora výměny kotlů na tuhá paliva za nízkoemisní alternativní (např.

peletky).
 Poskytování  "kotlíkových  dotací"  do  česko-polského  pohraničí  na

plynové.
 kotle  atmosferické  nebo  kondenzační  do  tepelného  výkonu  50kW

(zejména domácnosti a objekty k podnikání jako náhrada za kotle na
tuhá paliva).

 Osvěta a vzdělávání veřejnosti, informační kampaně.

Opatření Pořízení technologií ke snížení emisí a změny technologických postupů
za účelem snížení emisí

Odůvodnění Omezování také vlivů z podnikání na kvalitu ovzduší.

Podporované aktivity
 Snižování  energetické  náročnosti  podnikatelských  technologií  se

zaměřením zejména na drobné a střední podnikání.

Opatření Snižování energetické náročnosti budov

Odůvodnění Nespotřebovaná energie neznečisťuje životní prostředí.

Podporované aktivity
 Zateplování  a  snižování  energetické  náročnosti  obytných  budov,

veřejných budov, průmyslových areálů a podnikatelských objektů.

Opatření Ochrana před emisemi a hlukem z dopravy

Odůvodnění Vliv dopravy na prašnost a hlukové zatížení vlivem husté silniční 
dopravní sítě v území.

Podporované aktivity
 Budování ochranné zeleně podél silnic (také viz opatření dále).
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 Podpora projekční přípravy obchvatu I/67, tzv. severovýchodní spojka 
(také viz problémový okruh doprava).

 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.

Opatření Rozšiřování  a  rekonstrukce  systémů  centralizovaného  zásobování
teplem 

Odůvodnění Centrum Bohumína napojeno na CZT z Elektrárny Dětmarovice  (silná stránka -
viz analýza).

Podporované aktivity
 Budování nových rozvodů CZT k patám budov.
 Rekonstrukce systémů CZT.
 Budování vnitřních  rozvodů tepla v obytných budovách v návaznosti

na CZT.

Opatření Výsadba a regenerace izolační zeleně 

Odůvodnění Vliv  dopravy  na  prašnost,  hustá  silniční  dopravní  síť  v  území,  množství
průmyslových areálů v území. Zeleň pohlcuje prach.

Podporované aktivity
 Výsadba ochranné zeleně podél silnic.
 Výsadba ochranné zeleně podél průmyslových areálů.
 Regenerace stávající zeleně podél silnic či průmyslových areálů.

6.2 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 2 KVALITA VODY A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Strategický cíl 1 Zlepšovat  kvalitu vody 

Odůvodnění Vypouštění splaškových vod z domácností do povrchových je slabou  stránkou
území (viz analýza území).

Opatření Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizačních řádů

Odůvodnění Území není dostatečně odkanalizováno z hlediska splaškových vod (viz
analýza území). 

Podporované aktivity
 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).

Opatření Výstavba místních a domovních čistíren odpadních vod (ČOV) 

Odůvodnění V území jsou jen centrální ČOV, která pojímají jen část území (viz analýzy
území, dotazník starostů).
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Podporované aktivity
 Výstavba místních ČOV.
 Výstavba domovních ČOV.

Strategický cíl 2 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině

Odůvodnění Část území v povodí Odry, Olše a jejich přítoků není stále dostatečně  
chráněno před povodněmi (viz analýza území).

Opatření Zprůtočnění koryt vodních toků a odvodňovacích příkopů a přilehlých
niv v intravilánu obcí, zlepšení přirozených rozlivů.

Odůvodnění Využití přírodě blízkých opatření a zkapacitnění koryt je efektivní opatření.

Podporované aktivity
 Údržba koryt vodních toků a odvodňovacích příkopů včetně opatření

ke snížení zanášení (např. oplůtky, koryta).
 Budování nových odvodňovacích příkopů a rozlivových území.

Opatření Výstavba poldrů 

Odůvodnění Využití přírodě blízkých opatření.

Podporované aktivity
 Příprava a realizace výstavby poldrů.

Opatření Hospodaření se srážkovými vodami ve smyslu jejich zadržení v krajině a jejich
dalšího využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků 

Odůvodnění Kumulace srážkových vod v území a jejich špatný odtok (viz analýza
území). 

Podporované aktivity
 Výstavba  retenčních  nádrží  a  dešťové  kanalizace  zatrubněné  i

v otevřených příkopech.

Opatření Obnova  a  rekonstrukce,  případně  modernizace  vodních  děl  sloužících
povodňové ochraně pro vodní díla určených kategorií 

Odůvodnění Fyzické a morální zastarávání stávajících vodních děl. 

Podporované aktivity
 Obnova a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl.

Strategický cíl 3 Podpořit preventivní protipovodňová opatření  

Odůvodnění Část území v povodí Odry, Olše a jejich přítoků není stále dostatečně  
chráněno před povodněmi (viz analýza území). Hustota osídlení vyžaduje
preventivní opatření.
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Opatření Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných  protipovodňových
opatření 

Odůvodnění Chybí připravenost projektů.

Podporované aktivity
 Analýza  odtokových  poměrů  a  zpracování  projektové  dokumentace

protipovodňových opatření.

Opatření Budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních
a výstražných systémů na lokální úrovni 

Odůvodnění V území chybí dostatečná informovanost a systém varování obyvatelstva
na lokální úrovni. 

Podporované aktivity
 Budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních

a výstražných systémů.
 Zpracování digitálních povodňových plánů.

Opatření Vybavení složek záchranných systémů

Odůvodnění Hustota osídlení vyžaduje rozšiřování vybavení a modernizace složek IZS.  

Podporované aktivity
 Vybavení a modernizace vybavení složek IZS včetně jednotek

dobrovolných hasičů kategorie JPO III a JPO V. 

6.3 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Strategický cíl 1 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. 
úroveň recyklace

Odůvodnění Rozhodnutí VH MAS zpracovat samostatnou analýzu optimalizace
odpadového hospodářství na území MAS. Nedostatečné výsledky v separaci
odpadů v území ve srovnání s průměrem MSK. Nulová integrace odpadového
hospodářství. Analýza a návrh optimalizace odpadového hospodářství 
v území.

Opatření Výstavba  a  modernizace  zařízení  pro  sběr,  třídění  a  úpravu  odpadů
(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a
sklady  komunálního  odpadu,  systémy  pro  separaci  komunálních
odpadů,  nadzemní  a  podzemní  kontejnery  včetně  související
infrastruktury) 

Odůvodnění Nedostatečné výsledky v separaci odpadů v území ve srovnání s průměrem
MSK. Analýza optimalizace odpadového hospodářství. 

Podporované aktivity
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 Integrovaná  výstavba  systémů  pro  sběr,  svoz  a  separaci  odpadů  a
bioodpadů.

 Budování  integrovaných  sběrných  dvorů  a  třídících  a  dotříďovacích
linek.

Opatření Výstavba  a  modernizace  zařízení  pro  materiálové  využití  odpadů
(kompostárny, bioplynové stanice, mimo zařízení pro energetické využití
odpadů) 

Odůvodnění Nedostatečné výsledky ve sběru a využití bioodpadů v území. 

Podporované aktivity
 Výstavba a modernizace kompostáren v rámci integrovaného systému 

v území.
 Výstavba bioplynových stanice v rámci integrovaného systému v území.

6.4 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 4 PŘÍRODA A KRAJINA

Strategický cíl 1 Zvýšit ochranu a péči o přírodu a krajinu

Odůvodnění Krajinný ráz je narušen vlivem průmyslu a těžby nerostů. V území se nachází
značný počet chráněných území. 

Opatření Posílit biodiverzitu 

Odůvodnění Požadavek veřejnosti k využití potenciálu chráněných území a vodních
ploch k přiměřené rekreaci.

Podporované aktivity 
 Prevence  šíření  a  omezování  výskytu  invazních  druhů  (včetně  jejich

mapování a odstraňování).
 Budování a údržba návštěvnické infrastruktury v chráněných územích.

Opatření Posílit přirozené funkce krajiny 

Odůvodnění Narušení přirozené funkce krajiny vlivem průmyslu a těžby nerostů. 
V územních plánech zakreslené ÚSES nejsou v krajině realizovány. 
Úbytek zemědělských a lesních ploch.

Podporované aktivity 
 Zpracování podkladů pro realizaci ÚSES a jejich realizace v krajině.
 Realizace a posílení funkčnosti skladebných částí vymezeného ÚSES. 
 Posílení či obnova ekostabilizačních funkcí VKP rybník a obnova 

vodního režimu krajiny.
 Tvorba a regenerace krajinných prvků, včetně břehových porostů a

historických krajinných struktur.
 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů

ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy 
Natura 2000 

29



MAS Bohuminsko  Integrovaná strategie území (ISÚ) MAS Bohumínsko 2014 – 2020,  Strategická část 

 Zpracování projektů přirozené protierozní ochrany a realizace z nich
vyplývajících protierozních opatření. 

 Zvyšovat ochranu přírody a krajiny při využívání lesních a zemědělských
ploch (včetně rybníků).

Opatření Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Odůvodnění Požadavek veřejnosti na zvyšování kvality bydlení v sídlech. Využití prvků 
sídelní zeleně v souvislosti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Podporované aktivity 
 Zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně

související infrastruktury.
 Realizace opatření k zajištění vhodných stanovištních podmínek 

pro existenci původních druhů organismů v sídlech.

Opatření Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory 

Odůvodnění Požadavek členů pracovní skupiny Životní prostředí s ohledem na existenci
dosud neevidovaných sesuvů v území.

Podporované aktivity 
 Stabilizace a sanace následků svahových nestabilit ohrožujících zdraví,

majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“ 
i mimo tento registr.

6.5 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 5 ENERGETICKÉ ÚSPORY

Strategický cíl 1 Snížit energetickou náročnost budov a veřejného osvětlení

Odůvodnění Podpora veřejnosti k efektivnímu využívání zdrojů a napomáhání eliminaci
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícím
snižováním dopadů změn klimatu.

Opatření Snížit energetickou náročnost u budov 

Odůvodnění Nedostatečný počet zateplených veřejných budov a budov v sektoru bydlení.
Příležitost  k  využití  inovací  v  opatřeních  ke  snižování  energetické  náročnosti
budov.  

Podporované aktivity 
 Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností

obvodového pláště konstrukcí budov. 
 Podpora zateplovacích systémů budov, včetně zrušení tepelných mostů,

instalace  energeticky  kvalitních  otvorových  vyplní  (okna,  dveře),
zajištění dostatečného větrání a podpora rekuperace odpadního tepla.

 Zavádění technologií na využití odpadního tepla.
 Modernizace  otopných  soustav  a  systémů pro  přípravu  teplé  vody v

budovách pro bydlení, včetně větrání a rekuperace tepla.
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 Realizace dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti
budov (např.  úsporné  vnitřní  osvětlení,  regulace,  energetický
management, výměna zdroje tepla, apod.).

 Instalace  solárně-termických  kolektorů  pro  přitápění  nebo  pouze
přípravu teplé vody, tam kde není budova zásobována dálkovým teplem
ze soustavy s více než 50 % podílem obnovitelných zdrojů energie, nebo
vyrobeném v kombinované výrobě elektřiny a tepla.

 Výměna zdroje tepla v budovách za bezemisní nebo nízkoemisní, včetně
rekonstrukce  otopných  a  vzduchotechnických  soustav  (viz  také
problémový okruh kvalita ovzduší)

Opatření Snížit energetickou náročnost u veřejného osvětlení 

Odůvodnění Podpora veřejnosti k efektivnímu využívání zdrojů a napomáhání eliminaci
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícím
snižováním dopadů změn klimatu.

Podporované aktivity 
 Snižování spotřeby elektrické energie modernizací či rekonstrukcí 

soustav veřejného osvětlení.

6.6 PROBLÉMOVÝ OKRUH Č. 6 DOPRAVA

Strategický cíl 1 Zvýšit bezpečnost v silniční dopravě

Odůvodnění Priorita veřejnosti zvyšovat bezpečnost v dopravě, hustota dopravní sítě,
hustota sídel. Požadavek veřejnosti na vznik obchvatu silnice I/67.

Opatření Podporovat přípravu výstavby přeložky silnice I/67

Odůvodnění Priorita veřejnosti z veřejných setkání k přípravě obchvatu silnice I/67.

Podporované aktivity 
 Podpora projekční připravenosti na vybudování obchvatu 

Bohumína-Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic.

Opatření Zvyšovat bezpečnost v křižovatkách a průjezdných úsecích komunikací

Odůvodnění Priorita veřejnosti zvyšovat bezpečnost v dopravě, hustota dopravní sítě,
hustota sídel.

Podporované aktivity 
 Projekční  příprava  opatření  k  odstranění  bodových  závad  na

komunikacích v území (místní komunikace, silnice II. a III. třídy).
 Zkapacitnění komunikací v rozvojových a dopravě problematických

lokalitách v návaznosti na územní plány měst a obcí.
 Pořízení a instalace zařízení na preventivní snížení rychlosti vozidel.
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 Výstavba,  rekonstrukce  nebo  modernizace  místních  komunikací  pro
napojení nových rozvojových ploch (např. nové a stávající průmyslové
zóny, nové plochy pro bydlení). 

 Odstraňování  bodových  závad  na  místních  komunikacích  (např.
křižovatky včetně okružních,  přejezdy,  mosty,  rozšiřování  komunikací,
výhybny). 

 Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací 
pro zvýšení bezpečnosti dopravy či zlepšení dostupnosti části obcí.  

 Výstavba místních komunikací vyvolaná modernizací silniční sítě.

Opatření Zvyšovat bezpečnost chodců

Odůvodnění Priorita veřejnosti zvyšovat bezpečnost chodců, hustota dopravní sítě,
hustota sídel.

Podporované aktivity 
 Příprava a realizace nasvětlených a světelných přechodů.
 Výstavba chodníků a vedení pěší dopravy mimo komunikace.

Strategický cíl 2 Zkvalitňovat cyklistickou dopravu

Odůvodnění Priorita veřejnosti zvyšovat bezpečnost cyklistů, hustota dopravní sítě,
hustota sídel. Priorita veřejnosti ve vztahu k příměstské rekreaci.

Opatření Rozšiřovat  napojení  na  regionální  a  nadregionální  systém  cyklotras  a
cyklostezek

Odůvodnění Priorita  veřejnosti  zvyšovat  bezpečnost  v  dopravě,  včetně  cyklistů,  hustota
dopravy i sídel. Podpora veřejnosti ve vztahu k příměstské rekreaci.

Podporované aktivity 
 Projektová příprava budování cyklistických stezek.
 Výstavba  a  rekonstrukce  cyklostezek  včetně  řešení  kolizních  míst  a

budování potřebné infrastruktury pro cyklodopravu.
 Výstavba a údržba cyklistických stezek, společných stezek pro chodce

a cyklisty a dalších vhodných komunikací pro cyklisty.
 Realizace cyklistických pruhů na místních komunikacích a projektů ke

zvýšení bezpečnosti (např. křížení cyklostezek).
 Příprava a realizace místních cyklotras napojených na stávající regionální

síť.
 Výstavba a modernizace infrastruktury pro cyklisty na regionálních 

a nadregionálních cyklotrasách.

7 SCHVÁLENÍ PODKLADŮ STRATEGICKÉ ČÁSTI ISÚ  
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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. Stále  je možno zasílat jakékoliv
připomínky a náměty k dosud zpracovaným podkladům. 
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