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ROK VENKOVA 2017 
 

Říjen 2017 
 

Vážení čtenáři, 

Největší letošní podnikatelská akce je ve finále. Štafetový kolík 

podpory podnikání v obcích převzala před cílovou šachovnicí 

velmi aktivní Českomoravská záruční a rozvojová banka, která 

ve spolupráci s AMSP ČR připravila dva nové programy pro 

regionální a venkovské podnikatele – rozšířenou záruku a 

zvýhodněné úvěrování. Pokračuje velké tour zaměřené na 

setkávání rodinných firem v malých obcích, neustáváme 

v medializaci a neúnavně burcujeme k nákupu lokálních 

produktů. Vychází předposlední číslo Zpravodaje Roku 

venkova 2017. 

 

Vaše AMSP ČR 

 

Realizátor projektu: 

 

 

Hlavní aktivity projektu: 

               

Generální mediální partner:             Podporovatelé: 

 

 

Obsah tohoto čísla: 

Co se událo v říjnu 

Co připravujeme na 

listopad 

  

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. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYpO3lqcnOAhWF7xQKHRXsBSgQjRwIBw&url=http://www.amsp.cz/fandimeremeslu&psig=AFQjCNGTUqD3lA-qHGu0xxNhRKA3cY6Bcg&ust=1471553388345769
http://www.svou-cestou.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinjq3_qcnOAhVGWBQKHYHWA-gQjRwIBw&url=http://www.amsp.cz/projekt-maly-obchod&psig=AFQjCNEEQcTOMa4GtpRGZ70cKBSs_QG60g&ust=1471553466776751
https://atedcesky.cz/
http://www.rodinnafirma.net/cz/
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Co se událo v říjnu? 

Venkov a mimopražské regiony se dočkaly záruk! 

 

Na základě dlouhodobého tlaku zástupců podnikatelů v čele s Asociací malých a 

středních podniků a živnostníků ČR se Českomoravská záruční a rozvojová banka a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu dohodly v Roce venkova 2017 na rozšíření programu 

Záruka. Pro mimopražské malé podnikatele tak začínají od 1.11.2017 až do roku 2023  platit 

stejné podmínky jako pro ty z hlavního města! Záruky se vztahují jak k provozním, tak 

investičním úvěrům. Jedná se o dlouho očekávaný finanční nástroj pro malé podnikatele 

z mimopražských regionů. 

 

Více: http://amsp.cz/snaha-amsp-cr-prinesla-vysledek-cmzrb-rozsiruje-od-1-11-2017-

zaruky-pro-mimoprazske-podnikatele/ 

 

Projekt ČMZRB – VENKOV na světě, čeká se na detaily 

 

Další požadavek aktérů Roku venkova 2017 byl přijat v uplynulých týdnech vládou. Ta 

dala zelenou programu ČMZRB pro podporu malých podnikatelů v tzv. nerozvinutých 

obcích. Jeho detailní zpracování již máme k dispozici, přičemž o jeho konečném znění 

musí ještě opětovně rozhodnout vláda. Cílem programu je zvýšit rozsah podnikatelských 

aktivit malých a středních podnikatelů v méně hospodářsky rozvinutých venkovských 

oblastech, a to usnadněním přístupu k financování podnikatelských projektů pro zahájení 

nebo další rozvoj podnikání. Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a ve 

formě finančního příspěvku (poskytnutého společně se zvýhodněným úvěrem). Na jeden 

projekt může být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr. Finanční příspěvek může být 

poskytnut k více bankovním úvěrům, které spolufinancují stejný projekt příjemce podpory. 

 

http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/11/Program-VENKOV-ČMZRB-2017.pdf 

 

Svaz měst a obcí v Roce venkova mimořádně aktivní 

Jedna z nejdůležitějších organizací tuzemského venkova Svaz měst a obcí  jede na plný 

plyn a za účasti zástupců AMSP ČR připravil v říjnu v rámci projektu Center společných 

služeb obcí (CSS) a Dobrovolných svazků obcí (DSO) dvoudenní setkání 120 zástupců 

vesnic, v rámci kterého AMSP ČR připravila workshop Podpora lokální ekonomiky a 

podnikání. AMSP ČR ve spolupráci s ČMZRB se zástupci DSO diskutovali především 

specifika podnikání na venkově s ohledem na osobní zkušenosti členů DSO a tedy i lokální 

specifika. ČMZRB představila své finanční nástroje, kterými podporuje podnikatele i na 

venkově. Tato část se setkala s úspěchem i proto, že ČMZRB mezi zúčastněnými před tímto 

workshopem nikdo neznal. 

http://amsp.cz/snaha-amsp-cr-prinesla-vysledek-cmzrb-rozsiruje-od-1-11-2017-zaruky-pro-mimoprazske-podnikatele/
http://amsp.cz/snaha-amsp-cr-prinesla-vysledek-cmzrb-rozsiruje-od-1-11-2017-zaruky-pro-mimoprazske-podnikatele/
http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/11/Program-VENKOV-ČMZRB-2017.pdf
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Neustáváme v inspiraci rodinných firem na venkově 

 

V předvečer zahájení největší tuzemské podnikatelské akce příštích měsíců – Roku 

rodinného podnikání 2018 - pokračujeme v dlouhé tour, v rámci které pořádáme v obcích 

kulaté stoly rodinných firem. Další setkání rodinných podnikatelů proběhlo 26. 10. 

v Řevnicích a dopadlo opět nadmíru úspěšně, ačkoliv matador asociačních kulatých 

stolů, pan Libor Musil, se tentokráte nemohl zúčastnit. Jeho místa moderátora se úspěšně 

zhostil Jiří Belinger, místopředseda AMSP ČR. Tématem bylo opět nástupnictví v rodinných 

firmách, předávání z generace na generaci, coaching a specifika rodinných firem na 

malých obcích, tedy do 3000 obyvatel. Sešlo se deset zástupců rodinných firem napříč 

obory.  

 

Lokání producenti středobodem Roku venkova 

„…a teď česky.“ Tak se nazývá velká kampaň, kterou již druhým rokem mobilizuje AMSP 

ČR za podpory resortu zemědělství k nákupům regionálních potravina surovin. O tom, že 

se vyplácí kupovat lokální výrobky nás v nejčtenějších periodikách systematicky 

přesvědčují zástupci cechu pekařského, cukrářského, ovocnářského, zelinářského, 

lahůdkářského, rybářského, vinařského nebo zástupci pivovarů, zpracovatelů masa a 

uzenin. Další etapa kampaně pokračovala celostránkovými inzercemi i měsíci říjnu.  

Více: www.atedcesky.cz  

 

 

 

http://www.atedcesky.cz/
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Co nás čeká v listopadu? 

 
Medializace Roku venkova neustává 
 

Pokračujeme v celoplošné propagaci lokálních produktů v tematických médiích. 

Představíme další díl Roku venkova v časopise našich partnerů z Asociace soukromého 

zemědělství (ASZ)  Selská revue, a to  k tématu podpory venkova od ČMZRB, připojíme i 

rozhovor s majitelkou firmy FoodIn, která se umístila druhá v soutěži Nastartujte se!, a která 

zároveň propaguje a distribuuje regionální potraviny. I nadále pokračujeme v kampani 

„…a teď česky“ v magazínech Dnes a Víkend.  

 

Podzimní sezóna rodinných firem na venkově pokračuje dalšími zastávkami 

Karavan kulatých stolů rodinných firem Roku venkova 2017 míří do Městce Králové, kde se 

budeme věnovat opět především tématu nástupnictví, které se ukázalo jako zajímavé a 

nosné ve všech regionech, a poté také otázkám, které vyplynou z diskuze mezi účastníky, 

protože kulaté stoly jsou především o předávání zkušeností formou debaty. Příští kulatý stůl 

pořádáme v Lanškrouně v termínu 22. 11. 2017 v prostorách firmy KOMFI spol. s.r.o. 

Následně pak 15. 12. 2017 v Předslavicích ve firmě Liva Předslavice spol. s.r.o. 

 

Žofínském fórum v barvách Roku venkova 

I Praha žije rokem venkova! Tradiční cyklus prestižních Žofínských fór bude pokračovat 

v listopadu setkáním primátorů a starostů měst a obcí ČR s tematickým názvem „Jak 

pomoci malým obcím?“ Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, Karel Havlíček, 

předseda AMSP ČR, František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, Radka Soukupová, 

ředitelka vládní Agentury pro sociální začleňování, Pavla Chadimová, starostka 

Heřmanova - Vesnice roku 2017, Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel 

ČMZRB, a.s. a Jitka Haubová, výkonná ředitelka Korporátního bankovnictví KB, a.s. 

budou diskutovat o nejdůležitějších tématech podpory venkova. 

 

 


