Dňa 14. 9. 2016 zasadala Vláda SR v Rožňave, kde prerokovala a schválila Akčný plán okresu Rožňava.
Hlavným cieľom Akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Rožňava podporou
vytvorenia 1 345 pracovných miest do roku 2020 a to nasmerovaním aktivít do nasledovných
hlavných oblastí:


vytváranie nových pracovných príležitostí prostredníctvom rozvoja regionálnej ekonomiky a
zefektívnenia existujúcich a nových nástrojov na zvýšenie zamestnanosti v okrese Rožňava,



vytvorenie štruktúr riadenia regionálneho rozvoja a skvalitnenie manažmentu a marketingu
okresu s cieľom zvýšenia investícií, ako aj nárastu využívania fondov a dotácií v okrese
Rožňava na investovanie do zlepšenia infraštruktúry, sociálno-ekonomického rozvoja a
skvalitnenia života obyvateľov okresu,



podpora integrácie vzdelávacích, tréningových aktivít ako aj poradenstva podľa požiadaviek
trhu práce a priorít okresu v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, vrátane
marginalizovaných skupín,



zlepšenie podmienok podnikateľských aktivít v oblasti malého a stredného podnikania (MSP)
vrátane podpory poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja cestovného ruchu v
rámci okresu, ako aj regiónu Gemer a Malohont s orientáciou na vytváranie pracovných
príležitostí a zamestnávanie znevýhodnených skupín.

Výška regionálneho príspevku schváleného pre náš okres do roku 2020 predstavuje 4 665 000 €.
Celková odhadovaná finančná investícia pre okres na nasledujúce štyri roky je 109 miliónov €, z toho
verejné zdroje vo výške 65 miliónov €.
Mestu Dobšiná bol schválený regionálny príspevok v celkovej výške 640 000 €.
Na základe potreby dobudovať nové priestorové kapacity pre predškolskú výchovu v materských
školách, ako aj pre základné vzdelávanie s cieľmi zlepšenia vzdelanostnej úrovne sociálne vylúčených
komunít mesto získalo regionálny príspevok 250 000 € na realizáciu nadstavby Základnej školy,
v rámci ktorej bude vybudovaných nových 5 tried, WC pre žiakov, kabinet, zázemie pre upratovačku a
prechodová chodba. Realizácia projektu je naplánovaná na rok 2017.
Ďalším projektovým zámerom zahrnutým v Akčnom pláne je zriadenie subjektu sociálnej ekonomiky
– mestského sociálneho podniku, ktorého cieľom bude vytvorenie nových pracovných miest so
zameraním na stolársku výrobu, murárske, stavebné práce, lesné hospodárstvo a prenájom
hnuteľných vecí. Na zriadenie podniku bol schválený regionálny príspevok vo výške 190 000 €.
Koncom roka 2016 bola vytvorená nová spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom „DOBSCHAU
s. r. o.“, ktorá v roku 2017 získa štatút subjektu sociálnej ekonomiky a zaháji svoju činnosť.
V budúcnosti sa uvažuje aj o rozšírení činnosti podniku o spracovanie dendromasy.
Pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa v roku 2018 zriadi Tréningové centrum, ktoré
bude vykonávať prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností a rekvalifikovať uchádzačov
o zamestnanie v spolupráci s ÚPSVR SR s dôrazom na získavanie praktických zručností. Činnosť
tréningového centra bude organizovaná subjektom sociálnej ekonomiky v spolupráci so strednou
odbornou školou. Subjekt sociálnej ekonomiky zabezpečuje praktický výcvik a stredná odborná škola
zabezpečuje teoretickú prípravu ďalšieho vzdelávania. V rámci tejto aktivity bolo naplánované
vytvorenie tréningového centra pri mestskom sociálnom podniku v Dobšinej, na zriadenie ktorého
bol schválený regionálny príspevok vo výške 200 000 €.

V Akčnom pláne okresu Rožňava sú v rámci nášho mesta zahrnuté aj nasledovné projektové zámery:


Rekonštrukcia zdravotného strediska s cieľom vytvoriť moderné, kvalitné prostredie pre
chýbajúcich lekárov v meste a blízkom okolí (vytvorenie centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti – v štádiu riešenia);



Výstavba bytov nižšieho štandardu z dôvodu vysokého podielu občanov zo sociálne
znevýhodneného prostredia (prevažne MRK) v meste (schválená dotácia z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
základe oznámenia o priznaní podpory zo dňa 21. 10. 2016);



Zber, zvoz a 100 %-né triedenie komunálneho odpadu pomocou triediacej linky a následný
vývoz zbytkového komunálneho odpadu a separovaných komodít priamo spracovateľom;



Výstavba Materskej školy (schválený NFP v rámci OP Ľudské zdroje na základe rozhodnutia
o schválení žiadosti o NFP zo dňa 02. 03. 2017).

