Celostátní síť pro venkov a Centrum pro komunitní práci střední Morava
Vás srdečně zvou na dvoudenní seminář s exkurzí

Možnosti úspěšného podnikání na venkově
Dvoudenní akce je realizovaná pro místní akční skupiny (MAS), zemědělce, neziskové organizace,
samosprávu a další subjekty zapojené do implementace
Komunitně vedeného místního rozvoje - Community‐led Local Development (CLLD).
Seminář je zaměřen na podporu podnikatelů (zemědělské subjekty, malí a střední podnikatelé,
spolupráce v rámci krátkých dodavatelských řetězců) v rámci realizace CLLD z Programu rozvoje
venkova, Společné zemědělské politiky (SZP).
Do programu semináře budou zařazeny přednášky na téma formy pomoci podnikatelům na
venkově se zaměřením nejen na zemědělství, možnosti využití podpor EU, národních,
vlastních, finančních nástrojů, úvěrů a záruk.
Účastníci budou seznámeni s možnostmi účinné marketingové komunikace i s podporou
tzv. „chytrých“ investic.
V programu zazní příklady úspěšných podpůrných projektů ze zdrojů EU zaměřených zejména
na malé a střední podniky Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV).
.

13. - 14. října 2022
Pivovar Kocour Varnsdorf s. r. o., Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor, občerstvení,
ubytování, lektoři a průvodci, doprava, fotodokumentace, organizační zajištění.
Změna programu vyhrazena.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na emailu: roman.haken@cpkp.cz
nejpozději do 7. října 2022, do 12:00 hod.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46ES zveřejněny na www.szif.cz.

Program:

13. října
9:30 hod. Registrace
10:00–11:30 hod. Dopolední blok (v průběhu programu coffee break)


Zahájení, úvodní slovo
Ing. Eva Hamplová, předsedkyně pracovní skupiny Podnikání, Národní síť Místních akčních
skupin České republiky, z. s.
Ing. Dagmar Adámková, koordinátor Celostátní sítě pro venkov, RO SZIF Brno
Mgr. Ing. Roman Haken, ředitel, Centrum pro komunitní práci střední Morava



Podpora podnikatelů na venkově z PRV, Společné zemědělské politiky
Ing. Lucie Chlupáčová, Oddělení projektových opatření II, Ministerstvo zemědělství



Partnerství podnikatelů, propojování podnikatelských subjektů, aktivity hospodářských
komor, spolupráce při realizaci Strategie komunitního rozvoje
Jiří Štajner, ředitel, Okresní hospodářská komora Děčín



Regionální produkce – regionální značka, propojování nositelů regionální značky
Českosaské Švýcarsko regionální produkt, vznik klastru regionálních výrobců, podpora
v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Mgr. Dana Štefáčková, projektová manažerka, MAS Český sever

o

Modernizace a dovybavení šicí dílny, operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PRV)

11:30 hod. Odjezd na exkurzi
12:00 hod.
 Exkurze do podniku Nobilis Tilia s. r. o., Vlčí Hora 139, 407 46 Krásná Lípa
Filozofie podnikání na venkově, podpora podnikatelského subjektu při rozšíření provozu
Ing. Martin Růžička, ředitel společnosti; Ing. Miroslava Richter, projektová manažerka
o
o

Podpora investic na rozvoj výroby aromaterapeutické kosmetiky Nobilis Tilia, operace: 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PRV)
Nemovitosti Nobilis Tilia, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

14:30 hod. Oběd – Pivovar Falkenstejn s. r. o., Křinické nám. 7/12, 407 46 Krásná Lípa
15:15 hod.
 Sociální podnik „MANA“, představení sociálního podniku Čokoládovna MANA,
zaměstnávání osob s postižením.
Bc. Miroslav Řebíček, ředitel společnosti CEDR, komunitní spolek
Ing. Pavlína Šafusová, ředitelka společnosti CEDROVATKA, sociální družstvo
16:45 hod. Ubytování – Pivovar Kocour, Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf
17:00 hod. Coffee break
17:15 hod.
 Podpora malého a středního podnikání v Operačním programu Technologie
a konkurenceschopnost, realizace programu přes Komunitně vedený místní rozvoj
Ing. Jan Skalník, DiS., vedoucí oddělení Průmyslu 4.0, Ministerstvo průmyslu a obchodu

19:30 hod. Večeře
20:00 hod.
 Realizované projekty s podporou Programu rozvoje venkova
Josef Šusta, majitel společnosti Pivovar Kocour Varnsdorf s. r. o.
Ing. Eva Hamplová, projektová manažerka, MAS Český sever
o
o
o

Ubytovací zařízení v Pivovaru Kocour, opatření: 4.1.2 Realizace místní rozvojové strategie,
PRV 2007–2013
Rekonstrukce rekreační chaty č. 6 – Kytlice, operace: 19.2.1 Podpora provádění operací
v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PRV)
Rozšíření služeb ubytovacího zařízení Kamenná Horka 15 v Krásné Lípě, operace: 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PRV)

14. října
9:00–11:00 hod. Dopolední blok (v průběhu programu coffee break)
 Přeshraniční spolupráce podnikatelů, spolupráce českých a německých podnikatelů, Klastr
podnikání v Německu. Možnosti využití v CLLD.
Ing. Jiří Zahradník, Hospodářská komora Žitava


Co brání podnikání v pohraničí, výstupy Česko-německého projektu spojeného s analýzou
příležitostí a překážek v podnikání v příhraničí.
Ing. Mgr. Marek Hartych, projektový manažer, MAS Český sever, Ing. Leonie Liemich,
projektová manažerka, Hochschule Zittau/Görlitz.

o

Podpora setkávání a společného plánování aktérů pro inovační prostředí na Šluknovsku
a v Horní Lužici, projekt Euroregionu Nisa-Nysa-Naisse (ERN).



Finanční nástroje k podnikání, formy a možnosti podpory podnikatelských projektů
a finanční nástroje v novém programovém období.
Ing. Michaela Formánková, ředitelka pobočky Národní rozvojové banky

12:00 hod. Oběd
13:00–15:00 hod. Odpolední blok
 Chytré investice do podnikání – příklady, praxe, podpora malých a středních podnikatelů
v Inovačním centru a formou asistenčních voucherů. Inspirace pro využití v CLLD.
Jan Wedlich, ředitel podnikatelského inkubátoru, Inovační centrum Ústeckého kraje


Shrnutí průběhu semináře. Závěrečná diskuse.
Jaké kroky jsou třeba pro zlepšení podmínek pro podnikatelský sektor na venkově.
Jak může MAS pomoci podnikatelskému prostředí ve svém regionu.
Mgr. Ing. Roman Haken, ředitel, Centrum pro komunitní práci střední Morava
Ing. Eva Hamplová, projektová manažerka, MAS Český sever

15:00 hod. Ukončení dvoudenního semináře, odjezd účastníků
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Dagmar Adámková
koordinátor Celostátní sítě pro venkov
RO SZIF Brno

Mgr. Ing. Roman Haken
ředitel
CpKP střední Morava

