ROK VENKOVA 2017
Leden 2017
Vážení čtenáři,
Rok venkova 2017 jsme zahájili od podlahy. Během ledna jsme
zaktivovali příslušné resorty a připravujeme podporu speciálních
záruk, úrokových dotací a měkkých úvěrů pro podnikatele
v obcích. Speciální programy zahajujeme v téměř dvou tisících
ohrožených obcích, další podpora se chystá ve třech
podnikatelsky nejslabších krajích. Tvrdě jsme se postavili proti
dalšímu zpoplatňování silnic nižších tříd, které by přineslo zvýšení
nákladů malým podnikatelům na venkově. Chystáme scénář
Toulek českým venkovem a mobilizujeme ve všech médiích
k opatřením
mířícím
k zachování
podnikatelského
ruchu
v regionech. Těší nás obrovský zájem, každým dnem získáváme
další podporovatele. Vychází lednový Zpravodaj Roku venkova.
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O ROKU VENKOVA 2017

Vaše AMSP ČR

Realizátor projektu:

Hlavní aktivity projektu

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, které podporují 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
2017 získal záštitu prezidenta
republiky, předsedy vlády, MZE,
MMR, MV a MPO. K podpoře
projektu a spolupráci se rozhodlo
více jak 40 organizací.

Generální mediální partner:
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Co se událo v lednu?
Rok venkova 2017 zahájen
Zatím největší aktivitu na podporu podnikání v obcích se rozhodly podpořit již desítky
organizací. Během ledna jsme získali záštitu prezidenta republiky, předsedy vlády, ministrů
zemědělství, průmyslu a obchodu, místního rozvoje a vnitra. Do celonárodní aktivity se
zapojily nejdůležitější profesní spolky, rozhodující asociace, svazy a neziskové organizace.
Velký zájem je i o komerční partnerství, díky němuž můžeme financovat desítky akcí
v regionech. Prakticky každý den nyní prezentují zástupci AMSP ČR hlavní aktivity, cíle a
ambice Roku venkova 2017. Začaly pracovat týmy zaměřující se na začínající podnikatele
na venkově, rodinné venkovské firmy a farmy, lokální pěstitele a producenty, řemeslníky
v obcích a malé obchodní a gastro provozovny.
Veškeré informace budeme průběžně zveřejňovat na nově spuštěném portálu:
www.rokvenkova.cz

Připravujeme finanční nástroje pro podporu podnikatelů v obcích
Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZE) a Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou (ČMZRB) připravujeme speciální záruky, úrokové dotace a zvýhodněné úvěry pro
venkovské firmy. Zatímco podnikatelé v zemědělství mohou dnes využívat programy
PGRLF, drobní podnikatelé v jiných oborech, například provozovatelé obchodů, malých
restaurací, řemeslných dílen nebo malých producentů, kteří působí na venkově, na
programy PGRLF nedosáhnou. Po dohodě MZE a ČMZRB, a na základě návrhů AMSP ČR,
připravujeme nyní podobné formy podpory i pro tyto subjekty. Program ČMZRB by se týkal
2546 obcí - http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/02/Podpora-obcíČMZRB.xlsx
Více: http://www.amsp.cz/22-1-2017-ceska-televize-amsp-cr-zahajuje-rok-venkova-a
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Zahajujeme podporu ve znevýhodněných obcích a v ohrožených krajích
Další formu podpory připravujeme pro tzv. ohrožené obce do 500 obyvatel, kterých je
1849 - http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/02/Podpora-obcí-sociálnípojištění.xlsx . V těchto dnech předkládá na vládu ministr Marian Jurečka návrh AMSP ČR
a resortu zemědělství týkající se podpory zaměstnanců firem v obcích v tzv.
znevýhodněných oblastech, a to na bázi 500 Kč dotace měsíčně na sociální odvody.
Podporu ve výši 6 tisíc Kč ročně by tak získal každý zaměstnanec firmy v ohrožené obci.
Současně se rozjíždí velké aktivita pro podporu podnikatelů ve třech tzv. ohrožených
krajích. Jedná se o Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj a Ústecký kraj. Jedná se o zatím
největší vládní podporu krajů s nižší podnikatelskou výkonností, která bude v několika
dalších letech poskytnuta na rozvoj podnikatelského prostředí. AMSP ČR již připravuje
společně s partnery Roku venkova 2017 celou řadu návrhů.
Více: http://www.amsp.cz/10-1-2017-cesky-rozhlas-karel-havlicek-v-diskusi-s-hejtmanem

Zpoplatnění silnic nižších tříd zvýší růst nákladů podnikatelů na venkově
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR nesouhlasí s návrhem ministerstva
dopravy o zpoplatnění některých silnic 1. třídy výkonovým zpoplatněním. Jakékoliv
rozšiřování mýta do regionů přinese další zátěž pro regionální živnostníky bez výraznějšího
efektu pro stát. S ohledem na právě vyhlášený Rok venkova 2017, který má podporovat
podnikatelský ruch na venkově, by to byl naopak krok proti zájmům tamních malých
podnikatelů.
Více:
http://www.amsp.cz/rozsirovani-myta-zatizi-podnikatele-a-zivnostniky
http://www.amsp.cz/6-1-2017-podnikatel-cz-karel-havlicek-zpoplatneni-silnic
http://www.amsp.cz/10-1-2017-tv-nova-zpoplatneni-silnic-nizsich-driv-nakonec
Připravujeme Toulky českým venkovem na ČT1 a velký seriál s MAFRA
Navazujeme na jeden z nejsledovanějších pořadů minulého léta Toulky za cechy a
řemesly, který AMSP ČR připravila se svými partnery a který na ČT1 zlomil všechny rekordy.
Ve spolupráci s Komerční bankou, společnostmi Makro a Citroën, za podpory Ministerstva
zemědělství připravujeme velký letní seriál Toulky českým venkovem. Zaměříme se na
příběhy lokálních podnikatelů v obcích všech regionů. Hlavními průvodci budou opět
Iveta Toušlová a Josef Maršál. V lednu byla dohodnuta základní osnova a v tuto chvíli se
intenzivně pracuje na scénářích, začínáme oslovovat podnikatele a jednáme se starosty
dotčených obcí. Seriál by měl být opět v exkluzivních vysílacích časech ČT1, bude celý
v obleku Roku venkova 2017 a bude vysílán v červenci a srpnu. Současně připravujeme
velký seriál s MF DNES, v rámci kterého budeme na denní bázi v letních měsících
představovat úspěšné venkovské podnikatele a jejich produkty.
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Připomínka Toulek za cechy a řemesly:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11535906036-toulky-za-cechy-a-remesly/
Odkazy vybraných médií
Další zprávy z Roku venkova 2017:
Česká televize: GŘ AMSP ČR Eva Svobodová k vylidňování obcí a opatření Roku venkova
http://www.amsp.cz/26-1-2017-ceska-televize-ct24-eva-svobodova-vylidnovani-obci
Ecofin TV. Předseda AMSP ČR: Bez malých podnikatelů na venkově se z obcí stanou
skanzeny
http://www.amsp.cz/23-1-2017-ecofin-tv-ve-velkem-rozhovoru-s-karlem-havlickem

Co nás čeká v únoru?
Největší slet tuzemských řemeslníků zapojených v Roce řemesel 2016
Proběhne u příležitosti ukončení hlavní podnikatelské aktivity AMSP ČR roku 2016, a to na
tradičním veletrhu Řemeslo Praha (který je součástí Střechy Praha/Řemeslo Praha/ Solar
Praha/ Purpo Praha), a to ve dnech 9-11. 2. 2017 na PVA Expo Letňany. Připravujeme velký
program, tiskovou i odbornou konferenci, analýzu absolventů řemeslných oborů a budeme
vyhodnocovat nejlepší řemeslné spolky a jejich profesní počiny. Současně s představiteli
vlády vyhlásíme i Rok venkova 2017. Velké shrnutí řemeslných aktivit a trendů připravujeme
pro vydání MF DNES v pátek 10. 2. 2017.

Zahajujeme práci na analýze podnikání na venkově
Po celý únor budeme pracovat na analýze aktuálních dat o podnikatelích na venkově,
která budeme prezentovat společně s dalšími opatřeními na podporu podnikání v obcích
s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou 2. 3. 2017 na speciální tiskové konferenci
k Roku venkova 2017.
Rozjíždíme aktivity pro propojování poštovních provozoven s koloniálem
Rok venkova 2017 je podporovatelem aktivity Pošta partner, programu, který nabízí Česká
pošta malým podnikatelům. Ten nejen umožňuje dostupnost poštovních provozoven
v malých obcích, ale současně motivuje k podnikatelské aktivitě, v rámci které si mohou
živnostníci domluvit provozování pošty. Našim cílem je poskytnout těmto živnostníkům i
podporu v oblasti vytvoření malého koloniálu. V únoru budeme dojednávat detaily
a budeme podnikatele obratem informovat.
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