
                                                                                                      
 

Pracovní skupina „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“ 

Zápis z jednání, které proběhlo dne 28. 3. 2013 od 10:00 v prostorách obecního úřadu 

v Lázních Kynžvart 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 

Program setkání: 

  9:00 –   9:15 Úvod, zahájení 

  9:15 –   9:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

  9:30 – 10:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Rozvoj 

pracovních příležitostí a podnikání“ 

10:30 – 10:45 Závěr jednání pracovní skupiny 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS 21 prezentoval na jednání pracovní 

skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Prezentaci k tomuto bodu je možné stáhnout na 

internetových stránkách MAS 21 (www.mas21.cz) v rubrice Strategie 2014 – 2020. 

 

Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Rozvoj pracovních příležitostí a 

podnikání“ 

Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 

Jaké aktivity by měla MAS 21 podporovat či realizovat v tématické oblasti Rozvoj pracovních 

příležitostí a podnikání v období 2014 – 2020? 

 

Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 

– Podpora budování zpracovatelen zemědělských produktů (moštárny, malé 

porážky/bourárny, mlékárny) 

– Budování zázemí pro údržbu zemědělských strojů 

– Obnova strojního parku podnikatelů 

– Podpora fungování „trhu“ pro místní producenty 

– Budování tržišť – prodej drobného zvířectva (produktů) 

– Internetové stránky – databáze, pokrývající drobné podnikatele nabízejících služby 

v regionu 

– Podpora pro tvorbu a údržbu internetových prezentací pro jednotlivé drobné 

podnikatele 

– Podpora budování hipostezek  - hipostanice 

– Marketingové značení (regionální značka) 

– Podpora budování alternativních zdrojů energie – výroba peletek, využití vodních 

zdrojů 

– Podpora energetické soběstačnosti podnikatelů 

– Obnova původních sadů – zakládání nových sadů 

– Obnova  (zajištění nových) chovů 

– Podpora udržitelnosti včelařství (vzdělávání – kurzy, metodiky; investice do 

zahájení podnikání) 

– Doprovodná nabídka aktivit pro turisty (k ubytovacím kapacitám) 

– Podpora agroturistiky 

– Spolupráce podnikatelů s dalšími subjekty (obce, NNO…) 

– Exkurze pro školy na farmách či v jiných tradičních dílnách či provozech 

– Podpora vzdělávání – workshopy, vedoucí k rozšíření činností podnikatelů 

(budování moštáren, pivovarů …) 

http://www.mas21.cz/


                                                                                                      
 

– Podpora místního odbytu (ze dvora, na trhu), vč. osvěty odběratelů + databáze 

producentů a jejich nabídky 

– Podpora začínajících podnikatelů 

– Podpora rozšíření nabídky řemesel v regionu (vazba na přiměřenou občanskou 

vybavenost – trvale nedostatečná) 

– Databáze nabídky brigád / sezónní práce/ veřejně-prospěšné práce 

 

Závěr pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS 21. Termín konference bude 

upřesněn managamentem MAS 21. 

 

Zapsal: 

Daniel Leon (CpKP) 

Tomáš Svoboda (CpKP) 


