Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Centrum pro komunitní práci, Spolek pro obnovu venkova Plzeňského
kraje a MAS Aktivios Vás zvou na seminář s názvem

Podnikání na venkově
Seminář se uskuteční dne 4.11.2010 od 10:00 do 17:00 v prostorách
penzionu Haydnův dům v obci Dolní Lukavice

Program:
9:30 – 10:00
10:00 – 10:05
10:05 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

17:00

prezence
zahájení
Společná zemědělská politika EU (současnost i
její perspektivy)
Možnosti prodeje lokálních potravin (bedýnky,
trhy, prodej ze dvora)
Problematika venkovského podnikání
v Bavorsku
přestávka na oběd
Místní výrobek ze západu Čech (certifikace
lokálních výrobců z území MAS Český Západ –
Místní partnerství)
workshop
Exkurze v obci Dolní Lukavice (vítěz oranžové
stuhy krajského kola soutěže Vesnice roku ocenění za spolupráci obce se zemědělským
subjektem)
závěr semináře

Petr Jakobe
Tomáš Popp (občanské
sdružení Envic)
Markus Lemberger
(okresní úřad Cham –
regionální managament)
Miroslava Válová (MAS
Český Západ – Místní
partnerství)
Jan Martínek (Centrum
pro komunitní práci)
Vítězslav Opálko
(starosta obce Dolní
Lukavice)

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, potvrďte, prosím, svou účast do
2.11.2010 na e-mailové adrese administrativa.zc@cpkp.cz nebo telefonicky
na čísle 377 329 558.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Proč se seminář koná?
Zaměstnanost na venkově je jedno z hlavních témat, které se objevuje ve všech
diskusích o perspektivě venkovského prostoru v České republice. Český venkov
prošel v posledních dvaceti letech velkými změnami, které zásadně ovlivnily jeho
ekonomickou strukturu. V průběhu transformace české ekonomiky došlo během
devadesátých let minulého století k výraznému úbytku pracovních příležitostí
v zemědělství, což způsobilo, že toto odvětví přestalo být hlavním nositelem
ekonomických aktivit venkova. I když tato změna nepřinesla výrazné sociální otřesy,
neboť obyvatelé venkova si našli pracovní příležitosti v jiných odvětvích, způsobila
problémy, se kterými se venkovský prostor bude vyrovnávat ještě dlouhou dobu.
Mezi tyto problémy patří zejména úbytek mladých lidí na venkově, nutnost dojíždět
za prací do větších center či nedostatek kvalifikovaných sil. Tyto i další problémy se
snaží složky státní správy i samosprávy řešit prostřednictvím projektů a aktivit, jejichž
cílem je zvýšení kvality podnikatelského prostředí na venkově, zvýšení kvalifikačního
potenciálu venkovských obyvatel nebo také podporou nových perspektivních odvětví.
Cílem tohoto semináře je představit některé z těchto projektů a přispět svým dílem do
diskuse o problematice podnikání na venkově.
Jak bude seminář probíhat?
V rámci semináře se objevují tři základní témata. Prvním je Společná zemědělská
politika Evropské unie, její perspektiva a dopady na činnost zemědělských subjektů.
Toto téma bude ve svém příspěvku řešit zejména Petr Jakobe. Druhým příspěvkem
v tomto tématickém bloku bude prezentace Tomáše Poppa z občanského sdružení
Envic, který představí možnosti ekonomického uplatnění zemědělských podnikatelů
formou prodeje lokálních potravin. Druhým tématem je podpora lokálních výrobců
z venkovských obcí. Toto téma otevře přednáška Markuse Lembergera, který
účastníky seznámí s tím, jak je problematika podnikání na venkově řešena
v Bavorsku. Posledním příspěvkem na téma podpory lokálních výrobců bude
prezentace projektu místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství s názvem
„Místní výrobek ze západu Čech“. Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rozvoj
podnikatelských aktivit prostřednictvím certifikace lokálních výrobců. Posledním
tématem semináře je spolupráce samosprávy a zemědělských podnikatelů. Toto
téma bude představeno na příkladu obce Dolní Lukavice, která právě za tuto
spolupráci získala v krajském kole soutěže Vesnice roku oranžovou stuhu. Součástí
tématu je i exkurze v obci. Součástí semináře bude také workshop, jehož cílem bude
diskutovat překážky rozvoje podnikání na venkově.
Co seminář přinese?
Účastníci semináře budou mít možnost získat inspirativní náměty pro svou další
činnost, a to ať prostřednictvím prezentací jednotlivých řečníků, tak i v diskusích,
které jsou naplánovány po každém bodu programu a v rámci workshopu. Důležitým
aspektem semináře bude možnost setkání zástupců státní správy, samosprávy a
neziskových organizací v mezisektorovém dialogu k problematice podnikání na
venkově.

