TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze bylo podepsáno memorandum Venkov jako místo pro rozvoj podnikání
Praha, 7. srpna 2012 - Předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ing. František Winter,
předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřich Danda a předseda
představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Havlíček,
Ph.D., MBA podepsali memorandum Venkov jako místo pro rozvoj podnikání. Jeho cílem je
zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj venkovského prostoru. Podle signatářů memoranda je
proto nutné, aby na rozvoj obcí zejména v oblasti občanské vybavenosti, podpory služeb a
rozvoje podnikatelských aktivit zemědělského či nezemědělského charakteru na venkově
směřovalo nejméně 50 % prostředků z budoucího Programu rozvoje venkova (2014–2020).
Současně požadují, aby se sjednotily a zjednodušily žádosti o finanční prostředky z fondů EU a
aby bylo DPH uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU pro všechny
subjekty, které nemají nárok na odpočet DPH.
„S pohledu rozvoje aktivit drobných podnikatelů je třeba podpořit v následujícím plánovacím období
EU projekty, které by umožnily obnovit a zmodernizovat technické zařízení ve školách vyučujících
odborné předměty a řemesla. V současné době se pro výuku používají staré metody a mnohdy i velmi
zastaralé stroje nebo stroje úplně chybí. Bez těchto návyků a zkušeností s novými stroji se absolvent
nemůže uplatnit na trhu práce“ řekl předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. „Nezapomínejme, že řemeslníci a drobní zemědělci
jsou velmi důležití z pohledu rozvoje infrastruktury a udržení sociálního prostředí v mikroregionech. Ve
venkovském prostoru je třeba více propagovat úspěchy drobných řemeslníků a živnostníků tak, aby se
staly vzorem pro začínající podnikatele, pro mladé lidi i rodiče. K tomu je třeba zlepšit propagaci
cechů, která je ve srovnání s okolními zeměmi žalostná, a provázat je s aktivitami místních akčních
skupin.“ deklaroval stanovisko asociace.
V rámci přípravy programovacího období 2014–2020 je třeba vyčlenit větší prostředky na podporu
drobného podnikání, služeb, cestovního ruchu a vzdělávacích akcí sloužících k propagaci regionů,
tradičních řemesel a výrobků, a to i z ostatních programů, které v uplynulém období provázely
problémy s účelností a transparentností vynaložených prostředků.“ řekl Bedřich Danda, předseda
představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. „Jsme si společně vědomi potřeby partnerství
a spolupráce s ohledem na nezbytnost vymezení priorit pro příští programovací období. Sdružení
podnikatelů a živnostníků ČR vítá iniciativy pro vytvoření dalšího rozvoje řemesel a učňovského
školství na našem venkově, a proto jsme přistoupili k podepsání Memoranda. Úroveň učňovského
školství se dostala za posledních 20 let na kritický bod, který může mít fatální důsledky pro naši
ekonomiku v současném globálním světě, a může dojít k nevratnému stavu, kdy se mladí lidé v
blízkém budoucnu nedostanou k základním informacím a zkušenostem v řemeslech.“ pokračoval.
Podle předsedy Národní sítě Místních akčních skupin Ing. Františka Wintera by měli o rozvoji
venkovských regionů rozhodovat hlavně ti, kteří tam žijí. „Právě proto se snažíme diskutovat se všemi
zájmovými skupinami, které na venkově pracují. Podpis memoranda je stvrzením spolupráce
s organizacemi, které zastupují podnikatelský sektor. Slibujeme si od toho užší propojení našich
pracovních týmů a rychlejší předávání informací, které povede ke společnému cíli, kterým je rozvoj
venkova,“ dodal František Winter. Budeme také rádi, pokud se k tomuto Memorandu, a potažmo také
ke spolupráci, přidají další podnikatelské asociace, svazy a komory.
Podle signatářů memoranda prokázala metoda Leader v minulosti svou akceschopnost a adresnost.
Na rozdíl od ostatních programů není zmítána skandály z neprůhledného hospodaření, či neúčelného
nebo nadhodnoceného čerpání finančních prostředků. Podporují partnerství a spolupráci mezi
podnikateli, samosprávou a dalšími subjekty, jak je to běžné při distribuci prostředků pro rozvoj
venkova metodou Leader. Jednotlivé organizace při tom vzájemně konzultují své postoje a hledají
stanoviska, která pak společně prosazují. Pro podporu metody Leader je třeba ve spolupráci s
Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vytvořit zdroje
pro předfinancování schválených projektů a tím umožnit podnikatelům snadnější přístup k financování
projektů a usnadnit tak čerpání finančních zdrojů z EU.

Kontakty pro média:
Národní síť Místních akčních skupin ČR (koordinátor podpisu memoranda)
Václav Pošmurný – 604 890 190 – posmurny@email.cz
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
Miroslava Pilařová – sekretariát – 602 458 032 – pilarova@spzcr.cz
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Eva Svobodová, MBA – generální ředitelka – 733 722 512 – svobodova@amsp.cz

Memorandum
Venkov jako místo pro rozvoj podnikání
Jsme si vědomi potřeby partnerství a spolupráce s ohledem na nezbytnost vymezení priorit
pro příští programovací období.
Metoda Leader prokázala v minulosti svou akceschopnost a adresnost. Na rozdíl od ostatních
programů není zmítána skandály z neprůhledného hospodaření, či neúčelného nebo
nadhodnoceného čerpání finančních prostředků.
Metodu Leader chápeme jako součást distribuce prostředků pro rozvoj venkova
a podporujeme její využití ve všech adekvátních operačních programech a v jejich prioritách,
kde se naplňování cílů operačního programu bude realizovat ve venkovském prostoru, a
projektová témata budou vhodná pro výběr projektů na základě místní znalosti regionu
definované v Integrované strategii rozvoje území.
Společně zlepšujeme zapojení živnostníků, zemědělců a dalších podnikatelských subjektů,
stejně jako regionálních cechů a komor do místních akčních skupin.
Budoucnost venkova vidíme především v rozvoji služeb pro jeho obyvatele a návštěvníky,
v podpoře drobného podnikání na venkově a v podpoře obnovy společenského života s cílem
obnovit mezigenerační soužití obyvatel venkova a návrat mladých lidí na venkov.
V oblasti zemědělského podnikání vidíme priority v rozvoji živočišné výroby, zpracování
produkce přímo farmáři, přidávání hodnoty jednotlivým komoditám, sdružování
zemědělských podnikatelů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a prodeji zemědělských
produktů přímo v regionu, kde se vyrobí, formou zkrácení produkčního řetězce.
V oblasti péče o krajinu vidíme priority ve správných osevních postupech, eliminaci
nešetrného pěstování plodin způsobujících erozi půdy a v tvorbě krajinotvorných opatření
v úzké spolupráci veřejné správy a zemědělských podnikatelů.
Podporujeme řemeslnou výrobu a drobné zemědělství k posílení infrastruktury a obslužnosti
regionů s cílem vstupu do podnikání a sebezaměstnatelnosti (snížení nezaměstnanosti).
Společně prezentujeme zemědělské podnikání a zemědělské profese stejně jako řemeslnou
výrobu u žáků základních škol s cílem znovuobjevení těchto oborů. Společně prezentujeme
úspěchy drobných řemeslníků a živnostníků tak, aby se staly vzorem pro mládež a jejich
rodiče. Jenom tak docílíme toho, že budeme mít v naší zemi kvalitní a inteligentní řemeslníky,
živnostníky a podnikatele.
Podporujeme modernizaci technického vybavení školských zařízení s výukou odborných
technických předmětů.
Vzájemně konzultujeme postoje jednotlivých organizací a hledáme společná stanoviska, která
následně společně prosazujeme.
Zlepšujeme propagaci řemeslných cechů v územích působnosti MAS a podporujeme jejich
návrat k prvorepublikovým hodnotám, jakými jsou čest, poctivost, kvalita, dodržování dohod
a etika podnikání obecně.

Na základě výše uvedeného požadujeme, aby:
1) byla definována společenská objednávka pro zemědělce;
2) byli podporováni pouze ti zemědělci, kteří aktivně hospodaří;
3) na rozvoj obcí zejména v oblasti občanské vybavenosti, podporu služeb na venkově a
rozvoj podnikatelských aktivit na venkově, ať už zemědělského či nezemědělského
charakteru, směřovalo nejméně 50 % prostředků z budoucího Programu rozvoje venkova
(2014–2020);
4) byly na venkově směřovány projekty primárně na zachování, obnovu a využití stávajících
staveb a využití těchto objektů k rozvoji podnikání nebo jako objekty občanské vybavenosti;
5) došlo v budoucím programovacím období 2014–2020 ke sjednocení
a zjednodušení žádostí o finanční prostředky z fondů EU;
6) aby v rámci přípravy programovacího období 2014–2020 byly vyčleněny větší prostředky
na podporu drobného podnikání, služeb, cestovního ruchu a vzdělávacích akcí sloužících
k propagaci regionů, tradičních řemesel a výrobků, a to i z ostatních programů, které
v uplynulém období provázely problémy z účelnosti a transparentnosti vynaložených
prostředků;
7) Pro podporu metody Leader ve spolupráci s MPO a ČMZRB vytvořit zdroje pro
předfinancování schválených projektů a tím umožnit podnikatelům snadnější přístup
k financování projektů a usnadnit tak čerpání finančních zdrojů z EU;
8) DPH bylo uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU
v budoucím programovacím období 2014–2020 pro všechny subjekty,
které nemají nárok na odpočet DPH.
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