
  

                                                                                                     

 

                                                                            
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 

Pracovní skupina „Zemědělství a podnikání“ 
Zápis z jednání, které proběhlo dne 17.10.2013 od 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu 

v Dobřanech 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 
Program setkání: 

16:00 – 16:15 Úvod, zahájení 
16:15 – 16:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
16:30 – 17:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Zemědělství 

a podnikání“ 
17:30 – 17:45 Závěr jednání pracovní skupiny 
 
Očekávání účastníků: 

– Zjistit možnosti financování 
– Zjistit možnosti podpory zemědělského i nezemědělského podnikání v obci 
– Najít cestu pomoci drobným podnikatelům s administrativou 

– Najít způsob financování pro obnovu zemědělské zahrady 

– Podpora financování podnikatelského záměru spojeného s jízdárnou a podpora aktivit 
zapojujících mládež 

 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS Radbuza prezentoval na jednání 
pracovní skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Obecnou prezentaci k pracovním skupinám je 
možné stáhnout na internetových stránkách MAS Radbuza (www.mas-radbuza.cz) v rubrice 

Strategie území. 

 

Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Zemědělství a podnikání“ 
Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 

„Jaké aktivity by měla MAS Radbuza podporovat či realizovat v tématické oblasti 

Zemědělství a podnikání v období 2014 – 2020?“ 

 

Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 

– Podpora nákupu vybavení, techniky, technologií pro drobné podnikatele 

– Podpora investic do nemovitostí (opravy apod.) 

– Podpora začínajících zemědělců např. při nákupu půdy 

– Oprava a vybavení obecních objektů, které by nabídly prostory pro drobné podnikatele 

– Podpora prodeje ze dvora včetně pomoci s legalizací a certifikací provozoven 

– Získávání informací v oblasti legislativy a hygienických předpisů včetně příkladů 

dobré praxe a zkušeností jiných podnikatelů (včetně exkurzí) 

– Podpora farmářských trhů (pozn. plánuje se v Dobřanech a Chotěšově) 

– Podpora zavádění regionální značky a její podpory (výrobky, služby, atd.) 

– Podpora podnikatelských záměrů navázaných na cykloturistiku 
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– Podpora vzniku infrastruktury (např. parkovacích míst, odpočívek) v oblastech 

s rozvíjejícím se podnikáním 

– Podpora dotačního poradenství a administrativy spojené se zpracováním žádostí 

– Podpora přípravy projektových dokumentací a dotačních žádostí 

– Podpora profesního celoživotního vzdělávání drobných podnikatelských subjektů 

– Vytvoření nabídky (databáze) brigád v území 

– Podpora certifikace lokálních výrobců a jejich produktů 

 

 

Závěr pracovní skupiny 
Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS Radbuza. Termín konference 

bude upřesněn managamentem MAS Radbuza. 

 

Zapsal: 

Václav Kubernát (MAS Radbuza) 

Tomáš Svoboda (CpKP) 


