
 

 
 
 
 

 

Zápis z pracovního setkání místních aktérů Pobeskydí 

„Podpora zaměstnanosti prostřednictvím MAS“ 

konaného ve školící místnosti VPZ v  Třanovicích  

 dne 3. června 2016  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

Seznámení přítomných s možnou podporou ze strany MAS a  diskuse nad zaměřením společných 

projektů. 

Zahájení 

Přítomné přivítala Ing. Krystyna Nováková. Upozornila přítomné na financování tohoto setkání. Na 

úvod odprezentovala požadavky příslušného ministerstva, témata uvedená ve Strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí a parametry možných projektů (možného projektu). 

Zejména upozornila, že na toto oblast MAS vyčlenila cca 2 mil. Kč a zavázala se k podpoře 15 

účastníkům s bagatelní podporou tj. 40 hod. 

Následující diskuse 

 Ředitel ÚP FM  

o Obecně nízká nezaměstnanost v okrese FM do 5% -  Vyšší v okr KA. Nejvyšší 

nezaměstnanost v obci Horní Suchá přes 10% 

o Neexistence definovatelné skupiny – zatím (dokud se nerozhodne o existenci OKD) 

o Očekává se nový nárůst nezaměstnanosti v horizontu 2 – 3 let 

o ÚP očekává od MAS vytvoření podmínek pro to, aby lidé neodcházeli z regionu  

o Pasport živností – návrh pro činnost MAS – zmapování potřeb obcí, obyvatel, 

místních podnikatelů aj subjektů (formou dotazníku pro starosty obcí) – poptávka po 

nových či rozšíření stávajících živností – kapacita, spádovost 

 Starosta Třanovice  

o  problém neinformovanosti – obce nevědí, kdo z občanů je nezaměstnaný (také to 

vytváří vhodné podmínky pro šedou a černou ekonomiku – čili práci „načerno“) 

o Obec by měla určité potřeby a nabízí pracovní místa - setkává se ale s nedostatkem 

vhodných lidí VPP 
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o Vytvořit podmínky pro podnikání – podpora ze strany obce praktická pomoc – např. 

poskytnutí prostoru s nízkým  - zvýhodněným nájmem… 

 Ředitel ÚP Havířov  

o Deklaruje poskytnutí jmenných seznamů v obcích – bez bližších osobních údajů 

 Ředitelka KAPA, o. p.s. 

o možnost zaměstnání přes projekt – dotaz na překrytí funkcí s ÚP – ÚP je partnerem – 

vždy a pracovní místa se pojmenují jinak než VPP nebo Společensky účelná pracovní 

místa 

o popis CS – očekává ze strany obcí 

o návrh – počkat s výzvou a navýšit alokaci na 4 mil? 

o Běžné služby pro domácnosti – jako náplň pro nové živnosti?? 

 Starostka Nižní Lhoty 

o Otázka – MAS sestavit dotazník potřebnosti pro všechny starosty z MAS – potřebnost 

služeb – chybějících, pracovních míst atd…., analogicky i dotazník pro 

zaměstnavatele, který bude distribuován prostřednictvím starostů 

 Lišková 

o Možnost provazovat projekty s podporou ÚP (například z projektu poradenství 

diagnostika – výstup rekvalifikaci zaplatí ÚP – případně podpoří prac místo na 0,5 

nebo i 1 rok) následně zajistit podporu v plném zaměstnání v rámci projektu…. 

o Zakotvit do partnerské smlouvy? 

Závěry 

Přítomni se shodli, že není možné jednoznačně definovat cílovou skupinu či skupiny možného 

projektu a také, že situace na trhu práce zatím nevyžaduje akutní podporu nezaměstnaných. Velká 

část současně nezaměstnaných není ochotna pracovat a jejich zájem o zapojení do projektu není 

reálný. Možnosti je zaměřit se na nezaměstnané či další cílové skupiny (jejich podporu dotace 

umožňuji), kteří mají zájem pracovat a to i formou podnikání. Výše alokace neumožňuje nabídnout i 

podporu zaměstnavatelů při zaměstnání účastníků. Přítomni upozornili, že bez této motivace 

zaměstnavatelé nebudou mít zájem se do projektu zapojit. 

Z jednání vzešlo jednoznačné doporučení výzvu tento rok nevyhlašovat. Podporu soustředit na 

aktivní nezaměstnané se snahou začít podnikat, propojení aktuálních potřeb obcí a zaměstnavatelů 

s podporou a přípravou nezaměstnaných (či dalších cílových skupin). Otevřít diskusi nad navýšením 

alokace. 

MAS Pobeskydí zajistí sestavení dotazníků pro obce a zaměstnavatele a jejich distribuce na obce. 

Ředitelka MAS Pobeskydí doporučí orgánům MAS pozdější vyhlášení výzvy. 

 

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková     Ověřila: Mgr. Silvie Lišková 


