ROK VENKOVA 2017
Září 2017
Vážení čtenáři,
aktérům Roku venkova 2017 se podařil další důležitý krok.
Vláda dala zelenou programu podpory podnikání
v nerozvinutých
obcích,
kterou
bude
zajišťovat
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Poslední
detaily a výše podpory se ladila na resortu zemědělství
v uplynulých dnech. Rok venkova 2017 se dostává do poslední
čtvrtiny a AMSP ČR nezahálela ani v září. Slavnostní setkání na
Dni podnikatelů ČR, velké tažení za poštovními podnikateli
v malých obcích, nekončící mediální smršť pro zviditelnění
živnostníků na vesnicích a řada akcí v regionech. Právě
vychází zářijový Zpravodaj Roku venkova 2017.
Vaše AMSP ČR
Realizátor projektu:

Hlavní aktivity projektu:

Generální mediální partner:

Podporovatelé:

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

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 září?
Rok venkova 2017 krůček od legislativního úspěchu
Celoroční legislativní tlak aktérů Roku venkova 2017 sklidil úspěch. Mimo toho, že vláda
v červnu přijala usnesení o podpoře venkova, se AMSP ČR ve spolupráci s resortem
zemědělství a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) podařilo prosadit
specifickou podpora venkovských podnikatelů právě prostřednictvím ČMZRB. Vláda totiž
schválila na základě aktivity Ministerstva zemědělství několik měsíců připravovaný
program ČMZRB „VENKOV“ pro podporu malého a středního podnikání ve
znevýhodněných venkovských oblastech. V uplynulých dnech proběhlo za účasti ministra
zemědělství, náměstků MPO, MMR, šéfa ČMZRB a místopředsedů AMSP ČR a HK ČR
poslední jednání, kde se diskutoval prováděcí mechanismus a finální částka, která do
podpory ze státního rozpočtu půjde. Materiál má AMSP ČR k dispozici a poté, co vláda
definitivně odsouhlasí konečnou částku, vše zveřejní a rovněž spustí aktivitu pro zapojení
malých firem a živnostníků do programu. Jsme krůček od úspěchu, kterým by se konečně
sjednotily podmínky a podporu v podnikání na venkově by tak mohly čerpat nejen
podnikatelé v zemědělství, ale i všichni ostatní podnikatelé v nerozvinutých obcích.
Aktéři Roku venkova 2017 se setkali na Dni podnikatelů ČR
Hlavní letošní setkání malých a středních podnikatelů proběhlo v pražském hotelu
Ambassador. Již patnáctý Den podnikatelů ČR přivítal více jak 500 hostů, včetně všech
důležitých aktérů Roku venkova 2017. Mezi nimi byli hosté z řad Asociace soukromého
zemědělství, cechů a dalších spolupracujících spolků. Celodenní akce měla strhující
tempo, projednávala se hlavní tuzemská i mezinárodní témata, diskutovalo se s profesními
spolky, politiky, oceňovaly se nejlepší firmy a probíhala řada setkání. Rok venkova 2017 se
jako hlavní podnikatelská aktivita letošního roku prolínal celou akcí, v Ambassadoru měl
dokonce i svůj vlastní stánek vč. promo vozu Citroën, kde se všichni účastníci Dne
podnikatelů ČR mohli seznámit s hlavními aktivitami tohoto projektu. V rámci galavečera
předseda AMSP ČR shrnul nejvýznamnější legislativní a mediální počiny Roku venkova
2017, navázal na Rok řemesel 2016 a představil Rok rodinného podnikání 2018. I v něm
budou sehrávat podnikatelé z obcí důležitou roli.
Více: http://amsp.cz/15-den-podnikatelu-cr-stredem-zajmu-v-cesku-i-v-zahranici/
Rok venkova 2017 zapojuje živnostníky z obcí do poštovního podnikání
AMSP ČR uspořádala 11. 9. 2017 tiskovou konferenci, kde společně s NS MAS (Národní sít
Místních akčních skupin) a Českou poštou představila výsledky nezávislého průzkumu
fungování Pošta Partner - ohlasy z řad podnikatelů a veřejnosti. Každý týden vzniknou tři
nové pobočky pošty Partner provozované smluvními partnery České pošty. Dva
podnikatelé z deseti na venkově uvažují o tom, že by si ke svému podnikání přibrali také
provozování pošty Partner, přičemž většina obyvatel tuto službu vítá. Po vzoru Rakouska
nebo Německa se začíná poštovní přepážka propojovat s malým koloniálem nebo jiným
drobným prodejem. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
představuje u příležitosti projektu Rok venkova 2017 nezávislý průzkum toho, jak poštu
Partner vnímají místní obyvatelé, a jak podnikatelé. Šetření prováděla výzkumná agentura
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Ipsos v srpnu 2017 na vzorku 560 respondentů. Celkově funguje k 1. 9. 2017 na principu
pošta Partner již 384 provozoven. Do roku 2025 by jich celkově mohlo být až 2500. To
představuje více než 75 % z celkového počtu pošt a v takovém případě půjde o jednu
z nejdynamičtěji rostoucích živností na venkově. Stejný podíl mimochodem odpovídá
sousednímu Rakousku, přičemž v Německu je ještě vyšší. Z doposud otevřených pošt
Partner jich 54 % provozují přímo obce a 46 % podnikatelé, obvykle OSVČ.
Celý průzkum k dispozici zde: http://amsp.cz/53-pruzkum-amsp-cr-jak-se-osvedcuje-postapartner-v-malych-obcich/

Selská revue žije Rokem venkova 2017
Významným spoluhráčem Rok venkova 2017 je Asociace soukromého zemědělství (ASZ),
neúnavný bojovník za nezávislost venkova a největší podporovatel rodinného farmaření
a malých lokálních producentů. ASZ mnoho let vydává časopis Selská revue, který se stal
v tomto roce skvělou vizitkou Roku venkova 2017. Průběžně informuje na několika stranách
o hlavních aktivitách, přináší rozhovory s hlavními aktéry a zúčastňuje se důležitých akcí.
V posledním čísle najdeme informace, fotografie a reportáž z tažení aktérů Roku venkova
2017 na Agrosalónu Země živitelka.
Ukázka ze zářijového čísla:
http://www.rokvenkova.cz/wpcontent/uploads/2017/10/RV2017_MZe_inzerce_selska_revue_2017_05.pdf

Pokračujeme v masivní podpoře venkovských producentů a pěstitelů
AMSP ČR mobilizuje k nákupům od lokálních producentů. Ani v září jsme nezaháleli a
rozšířili jsme s podporou Ministerstva zemědělství mediální kampaň asociace „…a teď
česky.“ V tuzemských celoplošných i odborných časopisech vychází již dvě verze
celoplošných inzercí, založených na zviditelnění nejen českých, lokálních potravin a
zemědělských produktů, ale rovněž na hlavních profesních spolcích. Pokračujeme tak ve
zviditelňování hlavních potravinářsko-agrárních cechů, asociací a sdružení, aktivních na
platformě Roku venkova 2017, kterými jsou Svaz pekařů a cukrářů v ČR, Ovocnářská unie
ČR, Zelinářská unie ČR, Český svaz zpracovatelů masa, Svaz květinářů a floristů ČR,
Rybářské sdružení ČR, Český svaz pivovarů a sladoven, Asociace výrobců lahůdek, Cech
českých vinařů, Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
Odkazy na inzerce:
https://atedcesky.cz/obsah/uploads/2017/10/Inzerce-a-teď-česky-1.pdf
https://atedcesky.cz/obsah/uploads/2017/10/285x210_A_TED_HEZKY_CESKY_tiskovadata_oprava_02.pdf

Aktivita pivovarníků v Roce venkova 2017 roste
V srpnovém Zpravodaji Roku venkova 2017 jsme informovali o průzkumu a analýze AMSP
ČR k minipivovarům, které začínají dobývat venkov (výsledky průzkumu zde). Aktivní roli
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přitom sehrává další důležitý profesní spolek - Českomoravský svaz minipivovarů, který pro
podporu rodinných pivovarů odvádí již několik let výbornou práci. V září jsme pokračovali
ve spolupráci s hlavním profesním zástupcem tuzemských pivovarníků a rovněž skvělým
členem platforem AMSP ČR Roku venkova 2017 a Moje restaurace - Českým svazem
pivovarů a sladoven (ČSPS). Projednala se vzájemná podpora v otázkách legislativy –
omezení hazardu, protikuřácký zákon, EET, zákon o významné tržní síle, stravenky, sdílená
ekonomika, GDPR, snižování administrativy.

Další zářijové akce Roku venkova 2017
Se stánkem Roku venkova zaměřujícím se především na podporu lokálních výrobků,
pěstitelů a zpracovavatelů jsme se tento měsíc podívali na další akce, a to Kůň 2017, For
Arch, Život na zahradě, Dožínky Letná a také hned v úvodu října Den podnikatelů 2017.

Další akce Roku venkova 2017 pokračují v říjnu
Workshop společně se SMO ČR a ČMZRB o podnikání na venkově
Člen platformy Roku venkova 2017 Svaz měst a obcí (SMO ČR) v rámci svého projektu
Center společných služeb obcí (CSS) a Dobrovolných svazků obcí (DSO) pořádá
24. 10. 2017 komplexní workshop pro do projektu zapojené členy. V rámci workshopu se
budou předávat zkušenosti mezi jednotlivými DSO, ale i mezi DSO a spřátelenými
organizacemi, z nichž jednou bude ASMP ČR a společně s ní i ČMZRB. Tématem této
konkrétní části workshopu bude podnikání na venkově.
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Další akce pro stánek Roku venkova 2017
I když se blíží závěr roku, tak nepolevujeme v našem úsilí při propagování lokálních
produktů, a tak nás budete moci potkat na dalších festival jako jsou For Gastro & Hotel,
Flora Olomouc a další.
Vystupujeme na akcích profesních spolků
Profesní polky připravují podzimní setkávání s podnikateli, na kterých nebudeme chybět.
Těšíme se například do Kutné Hory na setkání X. Cechovní slavnosti, která proběhne v
sobotu 14. 10. 2017 a kterou pořádá důležitý aktér Roku venkova 2017 a všech řemeslných
aktivit AMSP ČR - Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.
Pokračujeme v propagaci lokálních producentů
Čeká nás další smršť mediálních aktivit na podporu podnikání na venkově, neustáváme
v medializaci projektu „…a teď česky,“ chystáme další inzerce v časopisech,
připravujeme nový díl do Selského revue a neustále budeme zásobovat venkovskými
tématy a příběhy Českou televizi a Český rozhlas.

Stránka 5 z 5

