Zápis
z jednání PS podnikání a zemědělství pro tvorbu SCLLD MAS HK
Datum: 27.5.2014
Účast: viz prezenční listina
1) Úvod
Jednání zahájil garant PS P. Horák. Seznámil s průběhem prací na tvorbě Strategie CLLD
MAS HK a s cílem tohoto setkání. PS vzala na vědomí stávající návrhy na priority a opatření.
Dále v moderované diskuzi navrhla další pohledy na tuto část strategie.
2) Formální úprava
PS doporučuje s ohledem na charakter území MAS vytvořit samostatnou prioritu pro
zemědělství. Takto bude také počet priorit doplněn na sedm. Sedmička jako symbol štěstí či
plnosti.
3) Současný stav
a) Území MAS je specifické počtem relativně menších sídel (největší dosahuje sotva 2 tisíc
obyvatel). S tím souvisí charakter hospodářského života v území, resp. dominující
zemědělská povaha území doplněná drobnými službami či výrobou drobných řemeslníků.
V území se nacházejí opuštěné (nebo skoro nevyužívané) areály po velkých
zemědělských podnicích nebo zaniklých firem.
b) V zemědělství převažuje rostlinná výroba, a to zejména průmyslová plodina (řepka
olejka).
c) Konkurenceschopnost zemědělství je výrazně negativně ovlivněna:
- Územním plánováním v obcích (takřka žádné plochy pro rozvoj např. živočišné
výroby)
- Nízká tolerance obyvatelstva k průvodním jevům tradičních zemědělských postupů
(hnojení, chov zvířat…)
- Regulace a omezování ze strany veřejné správy (např. zákaz jízdy traktorů přes
vesnici)
d) Malá spolupráce veřejné správy se zemědělci a živnostníky
e) Absence tradičních řemesel vhodných pro uspokojení základních potřeb venkovských
domácností (zámečník, svářeč, švadlena, apod.)
f) Malá příležitost pro místní podnikatele ve veřejných zakázkách
g) Malá informovanost o místních podnikatelích, řemeslnících a jejich produktech
h) Nízká podpora k zachování obchodů se základním sortimentem (potraviny, smíšené
zboží), a tradiční služby (pohostinství,…)
4) Vize
S ohledem na charakter území MAS je vizí zachování, příp. rozvoj příjemných sídel pro život
v prostředí krajiny s dominantní zemědělskou výrobou a s doplňkovými službami a drobnými
řemesly uspokojující potřeby obyvatelstva. Vizí není rozvoj průmyslové výroby. Naše vesnice
poskytují pracovní sílu pro továrny ve městech. Naši obyvatelé respektují dojíždění do
zaměstnání a neočekávají rozšíření pracovních příležitostí přímo ve vesnici.
5) Prostředky k dosažení vize
a) Podpora konkurenceschopnosti udržitelného zemědělství (intenzifikace, moderní
technologie, obnova mechanizace,…)
b) Podpora nadstavby zemědělské prvovýroby ( zpracování masa, mléka,….)
c) Podpora regionálních produktů

Podpora „prodeje ze dvora“
„síťování“
Regenerace opuštěných areálů (brownfield)
Podpora podmínek pro základní řemesla (stolář, zámečník,…), a to:
- Zázemí (strojní vybavení, dílna,…)
- Odbyt (zakázky od obyvatel i veřejné správy)
Heslo: „Základní řemesla v každé obci“
h) Vzájemná informovanost (síťování)
i) Podpora propagace místních řemeslníků či prodejců zemědělských produktů (společné
letáky, reklama na obecním webu, seznam řemeslníků a služeb)
j) Veřejné (sociální) podnikání, např. ve formě „Technických služeb obce“
k) Zvyšování kvalifikace podnikatelů, jejich gramotnost v marketingu území MAS
l) Podpora základních služeb (obchod, pohostinství,..)
m) Podpora zachování lesních porostů, zejména pozornost geniu loci území: lesu Království
(dopracovat SLMO, p.Lengál)
d)
e)
f)
g)

2/3

3/3

