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

Škola obnovy venkova, o.p.s.
ve spolupráci s Místní akční skupinou CÍNOVECKO o.p.s.
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Podpora podnikání na českém venkově v roce 2011

• Význam malého a středního podnikání na venkově v ČR a EU
• Současná ekonomická situace a budoucí vývoj - Strategie Evropa
2020
• Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 a podpora podnikání na
venkově
- Opatření III.1.1. Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy (pro
fyzické i právnické osoby s více než 10 zaměstnanci)
- Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu
- Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
(mikropodniky do 10 zaměstnanců, začínající podnikatelé)
• Příležitosti pro venkovské podnikatele v oblasti výroby energie
z alternativních zdrojů (bioplyn, energetické plodiny, zpracování
biomasy)
• Příklady dobré praxe z ČR a zahraničí (význam metody LEADER
pro rozvoj podnikání na venkově)
• Diskuse, konzultace konkrétních podnikatelských záměrů posluchačů
který se uskuteční

dne 2. března 2011
v budově Městského úřadu DUBÍ Ruská,264/128

Seminář je organizován v rámci projektu „Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme“,
realizovaného v rámci PRV, osa IV.opatření IV.2.1., záměr b) mezinárodní projekty spolupráce. Vedlejší
opatření I.3.1- Další odborné vzdělávání a informační činnost
Příspěvek EU: 80 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR: 20% veřejných zdrojů.

Seminář je organizován jako jednodenní a je zaměřen na aktuální informace o možnostech
podnikání ve venkovských oblastech a využití podpůrných prostředků ČR a EU včetně
příkladů dobré praxe.
Hlavním cílem tohoto semináře je informovat potenciální žadatele o podmínkách stanovených
pro rozvoj malého a středního podnikání na venkově, o příležitostech v rámci vybraných
činností – agroturistika, výroba energie z alternativních zdrojů. Doplňujícími informacemi
budou příklady dobré praxe u nás i v zahraničí a význam metody Leader pro rozvoj podnikání
na venkově.
Seminář je určen pro:
•

zemědělské podnikatele a začínající podnikatele, zástupce právnických osob
podnikajících v zemědělství (v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony, v platném znění),

•

fyzické nebo právnické osoby zpracovávající zemědělské produkty a výrobky, splňující
definici mikro, malého a středního podniku,

•

nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace
a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob,

Přednášející: Ing. Emil Machálek, CSc., dlouholetý manažer projektů podporovaných
z Programu rozvoje venkova ČR

Program semináře
9.00 – 9.30
9.30 – 9.40

Registrace účastníků
Zahájení semináře

I. VZDĚLÁVACÍ BLOK
09.45 – 12:00
Úvod
Rozvoj malého a středního podnikání na venkova v ČR a EU
Program rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 a podpora podnikání na venkově
12:00 - 12:30
Diskuse
12:30 – 13:00

Přestávka

II. VZDĚLÁVACÍ BLOK
13:00 – 16:15
Opatření III.1.1. Diversifikace činností nezemědělské povahy
Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu
Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Příklady dobré praxe z ČR i zahraničí, význam metody Leader pro rozvoj podnikání na
venkově
16:15 – 17:00

Diskuse, zhodnocení a závěr

Přihlášky na seminář:
telefonicky: 606 12 20 68
e-mailem: kudrna@rra.cz
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Přihláška:
Pozn.: údaje nutné pro vydání certifikátu
Pro fyzickou osobu:
Jméno a příjmení:………………………………………………IČ:…………………………….
Datum a místo narození: …………………………….bytem:…………………………………..
Pro právnickou osobu:
Název společnosti: ……………………………………………………………………………
se sídlem:………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
IČ: ……………………………….

Pozn.: 1 – Městský úřad Dubí
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