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Edice venkov
Edice venkov se zařadila do vydavatelské činnosti občanského sdružení Centra pro komunitní práci (CpKP)
v roce 2008. Jednotlivé publikace této edice jsou zaměřeny na různé oblasti a metody, které mají vliv na
rozvoj resp. obnovu venkovského prostoru v České republice i v zahraničí.
Edice venkov je určena zástupcům státní správy, krajské i obecní samosprávy, venkovským NNO, manažerům
mikroregionů i místních akčních skupin a venkovským podnikatelům. Pro všechny tyto subjekty se mohou stát
publikace Edice venkov každodenním pomocníkem při řešení problematiky rozvoje jejich obcí a regionů.

V rámci edice dosud vyšlo:
Financování rozvoje venkova

autoři: Petr Pelcl, Robert Zelenka, Tomáš Svoboda, Alena Lehmannová
Publikace poskytuje souhrnný přehled o formách a poskytovatelích podpory pro začínající
i stávající podnikatele na venkově. Naleznete zde informace o obecné podpoře podnikatelům
v nezemědělských oborech, o podpoře určené zemědělcům a ostatních zdrojích, ze kterých
mohou podnikatelské subjekty čerpat.
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Mikropůjčky — Nový nástroj financování projektů na venkově

autoři: Petr Pelcl, Tomáš Svoboda, Jiří Prošek, Lukáš Heger
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Cílem publikace je popsat úvěrové schéma drobných půjček pro podnikatele na venkově. Součástí
textu je i analýza variant financování mikropůjčkového schématu a analýza právních omezení a rizik
při založení a využívání schématu. Zajímavou kapitolou je i shrnutí zkušeností s poskytováním
drobných úvěrů pro financování projektů na venkově z Polska a Slovenska. Úvěrové schéma
je součástí systému podpory zaměstnanosti na venkově, který byl zpracován v rámci projektu
„Podpora zaměstnanosti na venkově“.

Podnikání na venkově

autor: Michal Švagerka
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Publikace je určena jako doprovodný studijní materiál ke stejnojmennému kurzu, který vznikl
v rámci projektu „Podpora zaměstnanosti na venkově“. V šestnácti kapitolách shrnuje potřebné
informace, které jsou základem pro Váš úspěšný vstup do podnikání. Definuje rizika, která jsou se
startem podnikání spojena, a poskytuje doporučení, resp. návody pro řešení vybraných situací.
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Vyhodnocení výzkumu stavu malého,
drobného a středního podnikání na venkově
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autor: Tomáš Svoboda

Publikace poskytuje ucelený obraz podnikání na venkově, který může být inspirací pro všechny
organizace a instituce, které se problematikou venkova zabývají. Zprostředkovává výstupy
výzkumu venkovského prostoru a jeho hlavním účelem bylo zjistit, jaké jsou problémy či perspektivy
malého a středního podnikání na venkově. Výzkum byl jedním z podkladů pro tvorbu uceleného
systému podpory podnikání ve venkovském prostoru. Tento systém spočívá v provázání úvěrového
produktu pro podporu podnikatelských projektů a vzdělávání podnikatelů.

Publikace je možné objednat v Centru pro komunitní práci západní Čechy:
Kontaktní osoba:	Alena Lehmannová, CpKP západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň
Tel./Fax: 377 329 558, e-mail: alena.lehmannova@cpkp.cz

