Místní akční skupina REGIONU POODŘÍ, z.s.
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek, tel.: 556 720 491, e-mail: mas@regionpoodri.cz

Seminář k Operačnímu programu Zaměstnanost,
který se uskutečnil
v úterý 6. října 2015 ve 13:00 hodin na zámku v Bartošovicích
Dne 6. října 2015 uspořádala MAS Regionu Poodří ve spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování u Úřadu vlády ČR seminář k Operačnímu programu
Zaměstnanost. Semináře se zúčastnili
zástupci veřejné správy, neziskového
sektoru i podnikatelské sféry.
V programu vystoupila Eliška
Zemanová, pracovní poradce projektu
„Příležitost dělá zaměstnance“. Projekt
je realizován od 1. 5. 2013 do 30. 11.
2015 v území sociálně vyloučené
lokality
Ostravska,
Karvinska,
Frýdecko-Místecka a Novojičínska,
a to s celkovými náklady ve výši
27.234.900,- Kč. Projekt svou náplní
přímo podporoval činnosti zaměřené
na pomoc se zařazením do pracovního poměru osob, které žijí ve vyloučených
lokalitách. Závěrečná konference v rámci projektu se uskuteční 3. 11. 2015.
Zdislav Zima, ředitel, ÚP MSK – Kontaktní pracoviště Nový Jičín, ve svém
vystoupení „Regionální nezaměstnanost a možnosti jejího řešení“ zaměřil pozornost
na vývoj nezaměstnanosti v časové řadě I. 2014 – VIII. 2015.
Nezaměstnanost v MSK k 31.8.2015: MSK celkem – 8,5%, okres Nový Jičín – 5,3%,
nejvíce okres Karviná – 11,2%. Nezaměstnanost v okrese k 31.8.2015 dle regionů:
Novojičínsko – 5,39%, Bílovecko – 5,24%, Odersko – 6,21%. Nezaměstnanost
v obcích MAS RP k 31.8.2015: nevyšší obec Vražné – 7,27%, nejnižší obec Tísek –
2,72%.
Petr Čáp, koordinátor spolupráce
s kraji a MAS, zástupce Agentury pro
sociální
začleňování,
prezentoval
možnosti MAS v rámci CLLD
v návaznosti na OP Zaměstnanost,
investiční priorita 2.3 – Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje,
specifický
cíl:
Zvýšit
zapojení
lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti
a
sociálního
začleňování ve venkovských oblastech.

Vladimír Kružík, konzultant pro město Odry, zástupce Agentury pro sociální
začleňování,
seznámil
přítomné
s výsledky šetření potřeb území MAS
Regionu Poodří, bylo navázáno na
Strategický
plán
sociálního
začleňování Odry na leta 2015 – 2018.
Cíl: přizpůsobit strategické cíle
v oblasti dotací Místní akční skupiny
Region Poodří na období 2014 – 2020
potřebám obyvatel našeho regionu
Závěrem
jednání
zástupci
Agentury pro sociální začleňování
nastínili
možnosti
realizovaných
projektů v území MAS Region Poodří
v rámci OP Zaměstnanost na období 2014 – 2020.
Bartošovice, 6. října 2015
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