ROK VENKOVA 2017
Červenec 2017
Vážení čtenáři,
čtyřicítku podnikatelů z malých obcí a devět profesních spolků
představila AMSP ČR jen za červenec několika milionům
čtenářů a televizních diváků v letní kampani Roku venkova
2017. Důsledně kontrolujeme, jak vláda plní usnesení č. 417 k
podpoře obslužnosti venkova a připravujeme se na vrchol letní
sezóny do Českých Budějovic, kde v rámci Země živitelky
oceníme nejlepší podnikatele a cechy. Vychází červencový
Zpravodaj Roku venkova 2017.
Vaše AMSP ČR

Obsah tohoto čísla:
Co se událo v červenci
Odkazy vybraných médií
Co připravujeme na srpen

O ROKU VENKOVA 2017

Realizátor projektu:

Hlavní aktivity projektu:

Generální mediální partner:

Projekt Rok Venkova 2017 si
klade za cíl podpořit rozhodující
skupiny podnikatelů v obcích.
Organizátorem
aktivity
je
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR ve
spolupráci s řemeslnými a
zemědělsko-potravinářskými
profesními spolky a zájmovými
sdruženími
podporujícími
aktivity na venkově. Tyto
subjekty chtějí svými aktivitami
v letošním roce přispět k rozvoji
podnikatelského
ruchu
na
venkově, posílit tím jeho
udržitelnost a v důsledku tak i
vyváženost
a
nezávislost
tuzemské
ekonomiky.
Rok
venkova
získal
záštitu
prezidenta republiky, předsedy
vlády, MZE, MMR, MV a MPO. K
podpoře projektu a spolupráci
se rozhodlo již téměř
40
organizací.

Stránka 1 z 4

Co se událo v červenci?
Představili jsme 24 nejlepších podnikatelů a jejich produktů z malých obcí
Každý den jeden podnikatel z malé obce. Od pondělí do soboty představujeme denně pro
třičtvrtě milionu čtenářů MF DNES produkt a firmu z venkovské lokality. Seriál 50 českých krás
ukazuje na jedné tiskové straně druhého nejčtenějšího deníku v ČR venkovskou lokalitu a typický
produkt malých firem, farem a živností. Tým AMSP ČR jede na plný plyn, denně je v kontaktu
s desítkami provozoven, které mají zájem být součástí seriálu. Výběr těch nejlepších probíhá podle
náročných kritérií, musí se jednat o skutečně malého podnikatele, jehož výrobek nebo služba je
přímo spojena s lokálním prostředím, je vizitkou mikroregionu, příp. se váže na dlouhodobou
podnikatelskou tradici daného místa. Celkem tak přestavíme 53 podnikatelů.
…a ukázali jsme dalších 16 úžasných příběhů firem z venkova
Každý týden v pátek v 18.25 na ČT1 seznamujeme televizní diváky se čtveřicí úchvatných příběhů
malých podnikatelů z obcí. Letní seriál AMSP ČR a České televize Toulavá kamera na venkově
opět láme všechny rekordy a strmě stoupá žebříčkem nejsledovanějších pořadů. Sehraný tým
s protagonisty Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem navázal na aktivitu AMSP ČR z minulého roku,
kdy jsme s pořadem Toulky za cechy a řemesly pokořili všechny rekordy. Letos jsme přidali plyn a
představujeme dvojnásobné množství podnikatelů, celkem jich tedy bude 32. Seriál připravila
AMSP ČR za podpory Komerční banky, společností Makro, PSA Citroën a dále Ministerstva
zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Více: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11854241073-toulava-kamera-na-venkove/dily/

Stránka 2 z 4

Mobilizujeme k nakupování lokálních potravina surovin
.. pokračujeme ve strhujícím tempu dále a burcujeme k nakupování lokálních potravin a
regionálních surovin. Startuje kampaň „…a teď česky“, která ukazuje, že produkty našeho venkova
mají nezaměnitelný charakter, kvalitu, jasný původ a že za jejich výrobou stojí lokální podnikatelé,
kteří nabízejí generacemi prověřené receptury a čerstvé výrobky. Až do konce roku
představujeme zákazníkům naše pekaře, rybáře, ovocnáře, zelináře, lahůdkáře, zpracovatele
masa, cukráře, vinaře nebo producenty regionálního piva. Akci AMSP ČR částečně podpořilo
Ministerstvo zemědělství, skvělou práci odvádí v kampani nejvýznamnější profesní spolky.
Více : https://atedcesky.cz/

Nezastavíme se ani v srpnu
Jaká bude role pošty v malých obcích?
V těchto dnech připravujeme s nezávislou agenturou Ipsos nejrozsáhlejší průzkum zaměřený na
využívání pošty v malých obcích. AMSP ČR aktivně spolupracuje v zapojování malých podnikatelů
do projektu Pošta partner, kdy v malé vesnici přebírá živnostník aktivitu malé pošty. Jak jsou
obyvatelé těchto lokalit se službami Pošta partner spokojeni? Co od této služby očekávají? Je cesta
spojit přepážku podnikatele Pošta partnerem s malým koloniálem? To vše budeme prezentovat
v nejbližších týdnech.
Malé pivovary jako nedílná součást venkova
Více jak čtyři stovky malých rodinných pivovarů v České republice začínají plnit důležitou úlohu
v turistickém ruchu. Vyhledávají turisté cíleně lokality, kde se nachází místní malé pivovary? Kolik
jsou připraveni utratit za půllitr zlatého moku z rodinného pivovaru? Jaké druhy piv vyhledávají? To
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vše sdělíme během několika dní, neboť právě v těchto dnech vyhodnocujeme další průzkum Roku
venkova 2017, který připravila opět agentura Ipsos.
Připravujeme ocenění nejlepších podnikatelů v malých obcích
Současně se začínáme připravovat na jeden z vrcholů Roku a venkova 2017, který proběhne
v pátek 25. 8.2017 na Agrosalónu Země živitelka v Českých Budějovicích. Za účasti ministra
zemědělství, protagonistů Toulavé kamery Ivety Toušlové a Josefa Maršála nebo představitelů
profesích cechů budou všichni podnikatelé prázdninových toulek oceněni za mimořádný přínos
regionu – srdečně Vás tímto zveme v pátek 25. 8. 2017 od 15 h do Pivovarské zahrady Výstaviště
v Českých Budějovicích!
Vyhlásíme nejlepší počiny profesních spolků na venkově
Země živitelka bude letos v barvách Roku venkova 2017. Mimo nejlepších podnikatelů oceňujeme
i nejlepší profesní spolky, které přispívají k udržení podnikání v malých obcích. Ocenění za nejlepší
počin zemědělsko-potravinářských cechů, asociací a svazů předáme rovněž 25.8.2017, a to v 15 h
na podiu v Pivovarské zahradě. Ocenění uděluje AMSP ČR již řadu let, a to ve spolupráci
s Komerční bankou, a jeho součástí po celou dobu jsou finanční ceny.
Oznámíme, jak plní vláda sliby ohledně podpory venkova
Konec srpna bude i ve znamení vyhodnocení slibů vlády, která u příležitosti Roku venkova 2017
přijala dne 5. 6. 2017 usnesení č. 417 k podpoře obslužnosti venkova. Tento akt se stává základem
pro systematickou pomoc obcím, a to napříč jednotlivými resorty. Do 31.8.2017 dostali resortní
ministři úkoly, které budeme pečlivě hlídat.
…a pokračujeme v mediálních kampaních
V srpnu představíme dalších 26 podnikatelů v seriálu 50 českých krás a 16 příběhů malých firem
z obcí v Toulavé kameře na venkově. V kampani „….a teď česky“ zviditelníme profesní spolky
pekařů, zpracovatelů masa, rybářů, ovocnářů, zelinářů, vinařů, pivovarníků, cukrářů nebo
například lahůdkářů.
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