
ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY – (EKONOMIKA, 

VZDĚLÁVÁNÍ  A CESTOVNÍ  RUCH) 

 

 

Termín schůzky:   1. února 2016, v 16:00 hod. 

Místo konání: Rostěnice – Zvonovice 109 

                        v budově Obecního úřadu 

 

Přítomni: Ludmila Kolářová, Renata Jaklová, Roman Petřík, Břetislav Usnul 

 

Paní Ludmila Kolářová zahájila jednání pracovní skupiny v 16:00 hod a předložila přítomným 

seznam kontaktů na zemědělské podnikatele včetně formy odeslání. Kontakty byly získány od 

žadatelů a řízenými rozhovory s lídry z území, z dostupných databází a potencionálními 

žadateli. O spolupráci při distribuci byl požádán pan ředitel Agentury pro zemědělství a 

venkov ve Vyškově. Také informovala pracovní skupinu o konzultaci struktury letáku, ta jím 

byla odsouhlasena. Část letáků bude zanechána v Agentuře pro zemědělství a venkov ve 

Vyškově pro případné zájemce k odebrání. Letáky byly rozeslány do území jak poštou tak e-

mailem. Dále byla manažerkou MAS paní Kolářovou představena analytická část dokumentu 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2020 PRO VYŠKOVSKO. Konkrétně 

struktura analytické části týkající se ekonomiky v území (Struktura ekonomiky - Výzkum, 

vývoj, inovace – Zemědělství, potravinářství, lesnictví – Cestovní ruch – Výkonnost 

ekonomiky – Trh práce). V této souvislosti, byli pracovní skupině, oznámeny výsledky ze 

šetření rozeslaných letáků – DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE. Z území bylo získáno od 

oslovených zemědělců celkem 15 záměrů a další potřebná data do analytické části. 

Předpokládaná výše na realizaci získaných záměrů činní 15 350 000,- Kč. Na základě 

získaných podnětů z území a na základě analýzy se pracovní skupina shodla na tom, že je 

nutné zaměřit se na: 

 

- podporu drobných živnostníků působících na venkově z důvodu zabezpečení 

pracovních míst v místě bydliště obyvatel 

- podpora vzdělávání zemědělců (chybné osevní plány, zadržování vody v krajině, 

vodní eroze půdy) 

- podpora používání nových technologií a strojů přispívajících ke zkvalitnění 

obhospodařování půdy včetně podpory inovací 

- podpora malých regionálních řetězců včetně rozšíření povědomí občanů z území o 

regionálních potravinách 

- podpora technologií dřevozpracujících podniků, obnova lesní infrastruktury, podpora 

lesnické mechanizace 

- podpora ubytovacích a stravovacích služeb v území 

 

Termín dalšího jednání nebyl stanoven. V závěru manažerka MAS poděkovala přítomným za 

spolupráci a za účast. 

 

Jednání bylo ukončeno paní Kolářovou v 18:30 hod. 

 

Zapsala:  

Renata Jaklová 

 

 


