ROK VENKOVA 2017
Březen 2017
Vážení čtenáři,
Rok venkova má za sebou první čtvrtinu. Březen byl ve
znamení několika tiskových konferencí, otevřeli jsme témata
venkovských koloniálů, vlivu rekreační plavby na podnikatele
v malých obcích nebo úlohy ČMZRB při podpoře firem
v postižených regionech. Sedláci představili Desatero
záchrany českého venkova, protlačili jsme do Akčního plánu
podpory MSP vůbec poprvé venkovské podnikatele
a pokračujeme v podpoře podnikání jednotlivých diecézí.
A dobrá zpráva na závěr: Největší veletrh v ČR Země živitelka
bude letos v barvách Roku venkova. To vše v březnovém
vydání Zpravodaje Roku venkova 2017.
Vaše AMSP ČR

Realizátor projektu:

Hlavní aktivity projektu:

Generální mediální partner:

Obsah tohoto čísla:
Co se událo v březnu
Odkazy vybraných médií
Co připravujeme na duben

O ROKU VENKOVA 2017
Projekt Rok Venkova 2017 si
klade za cíl podpořit rozhodující
skupiny podnikatelů v obcích.
Organizátorem
aktivity
je
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR ve
spolupráci
s
řemeslnými
a zemědělsko-potravinářskými
profesními spolky a zájmovými
sdruženími
podporujícími
aktivity na venkově. Tyto
subjekty chtějí svými aktivitami
v letošním roce přispět k rozvoji
podnikatelského
ruchu
na
venkově, posílit tím jeho
udržitelnost a v důsledku tak
i vyváženost
a
nezávislost
tuzemské
ekonomiky.
Rok
venkova
získal
záštitu
prezidenta republiky, předsedy
vlády, MZE, MMR, MV a MPO.
K podpoře
projektu
a spolupráci se rozhodlo již
téměř 40 organizací.
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Co se událo v březnu?
Medializujeme témata spojená s podnikáním na venkově
Jak udržet malé obchody na venkově? Má smysl je dotovat nebo je správná cesta snížit byrokracii
a nechat volnou soutěž? Je koloniál na vsi ještě byznys nebo již služba? Dává smysl spojit vesnický
obchod s poštou? Které obce by měly šanci dotovat malý koloniál a z jakých prostředků? Stojí za
to nabídnout živnostníkům v ohrožených obcích do 500 obyvatel vyšší výdajový paušál? Jak sladit
podporu ČMZRB a PGRLF? AMSP ČR se nebojí vyostřit diskusi k tomu, jak přistupovat k malému
podnikání v obcích. Cílem je otevřeně diskutovat o tom, jak udržet na venkově obchodníky,
hospody, řemeslníky a farmáře a jak jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj. Prakticky každý týden
připravujeme s našimi partnery nová témata, organizujeme tiskové konference, předkládáme
analýzy. 2.března proběhla další tisková konference Roku venkova s ministrem zemědělství
M. Jurečkou, předsedou AMSP ČR K.Havlíčkem, 1. místopředsedou Spolku pro obnovu venkova
E. Kavalou a předsedou Asociace českého tradičního obchodu Z. Juračkou.
Více:
Česká televize: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328udalosti/217411000100307/obsah/528704-podpora-podnikatelu-na-venkove
MF DNES: http://ekonomika.idnes.cz/podpora-venkova-vylidnovani-asociace-opatreni-fls/ekonomika.aspx?c=A170302_193149_ekonomika_ozr
Hospodářské noviny: http://byznys.ihned.cz/c1-65645350-vesnicti-obchodnici-se-dockaji-stejne-podporyjako-zemedelci-pomoci-by-mohl-i-bezplatny-internet

Rekreační plavba zachraňuje provozovny v přilehlých obcích
České vodní toky a nádrže ožívají a spolu s nimi i okolní obce. V roce 2015 vstoupila v platnost
vyhláška, která uvolnila plavbu plavidel se spalovacími motory na několika vodních nádržích
a vodních tocích, čímž se zvýšil podnikatelský a turistický ruch v jejich okolí. První bilance hovoří
o tom, že se nenaplnily černé scénáře a že se zásadně nezvýšila nehodovost, a to přesto, že došlo
na hlavních tocích k nárůstu provozu o třetinu. Asociace malých a středních podniků a živnostníků
ČR (AMSP ČR) společně s Asociací lodního průmyslu (APL) předkládají u příležitosti Roku venkova
2017 aktuální informace, jak změnila rekreační plavba život v přilehlém okolí. Tisková konference
proběhla 10.3. v pražských Letňanech, u příležitosti veletrhu For Boat.
Více: http://www.amsp.cz/rekreacni-plavba-zachranuje-provozovny-v-prilehlych-obcich

Jak zachránit český venkov? Sedláci nabízejí řešení
Další tisková konference k tématu venkova proběhla jen o pár dní později, a to14. 3. Desatero
malých a středních farmářů představil dlouholetý partner AMSP ČR a člen platformy Roku
venkova, Asociace soukromých zemědělců. Tisková konference začala jasným sdělením, že
žádná politická strana dosud nevytvořila ucelenou a jasnou představu o podobě našeho
zemědělství a venkova, se kterou by se mohli soukromí sedláci identifikovat a která by také byla
dlouhodobě životaschopná. Předložené Desatero ale nemíří pouze ke státním činitelům, ale je
určeno široké veřejnosti k pochopení nezastupitelné role sedláků na venkově v širších souvislostech
včetně jejich vlivu na budoucí podobu a charakter naší země.
Celé Desatero ASZ: http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/jde-jeste-zachranit-cesky-venkov-sedlaci-nabizejireseni.html
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AMSP ČR prosadila podporu podnikání na venkově do akčního plánu podpory MSP
Akční plán podpory MSP, který každoročně připravuje MPO ve spolupráci s AMSP ČR a dalších
zástupců podnikatelů díky Roku venkova poprvé obsahuje i koncepci podpory malých firem
v obcích. AMSP ČR prosadila vytvoření Akční karty č.7 - Podpora podnikání na venkově, která
obsahuje základní cíle platformy Roku venkova. Připravované nástroje podpory jsou směřovány
zejména do obcí s nízkým stupněm rozvinutí.
Akční karta podpory podnikání na venkově: viz příloha

Letošní Země živitelka bude v barvách Roku venkova
Největší tuzemský veletrh Země živitelka bude letos úzce spjatý s největší podnikatelskou akcí
Rokem venkova. Platforma podporující podnikatele v obcích se mezi 24.8.-29.8. přesune do
Českých Budějovic, kde oceníme nejlepší zemědělsko-potravinářských cechy, vyhlásíme
příkladné podnikatele na venkově, představíme seriál České televize a AMSP ČR Toulky českým
venkovem, zveřejníme výsledky průzkumu na vnímaní lokáních potravin a produktů a uspořádáme
několik setkání s novináři. V těchto dnech dojednáváme s Výstavištěm České Budějovice poslední
detaily a můžeme prozradit, že Země živitelka bude letos pojata opravdu akčně….

Spolupráce s Českou biskupskou konferencí zahájena
Katolická církev je přirozenou součástí podnikání na venkově a AMSP ČR její podnikatelské aktivity
podporuje. Malé penziony, správa lesů, pronájem nemovitostí, drobná výroba a služby, tradiční
řemesla, restaurace a turismus jsou základem infrastruktury venkova a jednotlivým diecézím
v těchto činnostech nebývale roste aktivita. I proto zahájila před rokem AMSP ČR úzkou spolupráci
s Českou biskupskou konferencí a v těchto dnech připravujeme kompletní informační servis pro
malé podnikání jednotlivých diecézí. Spolupráce byla v minulých dnech zahájena
s Arcibiskupstvím pražským a Biskupstvím litoměřickým.

Co nás čeká v dubnu?
Velká tisková konference “Kam kráčí naši nábytkáři?“
Truhláři a čalouníci jsou tradiční řemeslné profese spojené s venkovem, které ovšem postupně mizí
z trhu. AMSP ČR společně s dlouholetými členy Klastrem českých nábytkářů a Cechem čalouníků
a dekoratérů proto připravuji aktuální data o oboru a průzkum mezi výrobci, truhláři a čalouníky.
Vše bude zveřejněno na velké tiskové konferenci v rámci zahájení Stavebních veletrhů a Mobitex,
a to 26/4 na brněnském výstavišti BVV.
Chystáme průzkum k poštovním službám na venkově
Jaká bude úloha malé pošty v obcích? Sloučí se s malým koloniálem? Česká pošta rozjela velký
projekt Pošta partner, v rámci kterého vzniká řada podnikatelských příležitostí a současně se udržuje
základní služba v nejmenších obcích. Jak vnímají obyvatelé obcí tuto službu budeme vědět již
v příštích týdnech.
Řemeslné cechy a jejich podpora
Vliv řemeslných cechů nebývale roste, k čemuž přispěl zejména Rok řemesel 2016. Ani v rámci Roku
venkova ale nezůstávají řemeslníci stranou, neboť jsou přirozenou součástí malých obcí. AMSP ČR
proto připravuje další setkání všech hlavních tuzemských cechů. Současně dále podporuje
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jednotlivé profesní spolky, v dubnu to budou zejména cechy, prezentující se na Mobitexu
a Stavebních veletrzích v Brně. Opět se účastníme 20.ročníku soutěže našeho dlouholetého
partnera, Cechu topenářů a instalatérů UČEŇ INSTALATÉR 2017.
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