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Vážení přátelé venkova a Celostátní sítě pro venkov 

do rukou se Vám dostává sborník přednášek z akce Možnosti úspěšného podnikání na venkově, 

konané ve dnech 13. – 14. října 2022 ve Varnsdorfu. 

Sborník je financován z evropských dotačních prostředků Programu rozvoje venkova 2014–2020 

(PRV). 
 

Celostátní síť pro venkov (CSV, Síť) je dobrovolné uskupení, které na principu neformálního partnerství 

sdružuje aktivní subjekty působící v udržitelném rozvoji venkovského prostoru a jeho ekonomiky. 

Posláním CSV je sdílet, zprostředkovávat a komunikovat témata a priority PRV, Strategického plánu 

Společné zemědělské politiky 2023–2027 (SP SZP), stejně jako zkušenosti a poznatky plynoucí z jejich 

implementace. Výměna zkušeností a sdílení poznatků probíhá především prostřednictvím seminářů, 

pracovních setkání, exkurzí, workshopů a konferencí. Na prezentačních akcích jsou zájemcům  

k dispozici odborné materiály. 

Síť plní mimo jiné i úlohu „komunikačního mostu“ mezi Evropskou komisí a členským státem. 

Prostřednictvím svých výstupů předává na evropskou úroveň informace o průběhu implementace  

a výsledném působení aktuální dotační politiky. 
 

Oblast rozvoje venkova se v současné době nachází ve významném přelomovém období. Program 

rozvoje venkova 2014–2020 už končí a další evropské dotační prostředky pro rozvoj venkova bude 

možno čerpat v rámci SP SZP, který bude  spuštěn k 1. 1. 2023. 

Zemědělci, potravináři, lesníci a další aktéři rozvoje venkovských oblastí měli možnost čerpat na své 

aktivity evropské dotační prostředky z PRV v celkové výši přes 95 miliard Kč.  

Prostřednictvím PRV bylo možno podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském 

prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a podpořit hospodářský rozvoj v jednotlivých regionech. 
 

Část prostředků z PRV je ve venkovských oblastech investována prostřednictvím metody komunitně 

vedeného místního rozvoje, která je realizována místními akčními skupinami (MAS). V rámci LEADERu  

(Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících 

venkovskou ekonomiku) bude možné čerpat finanční podpory z PRV ještě v roce 2023.  Regionální 

strategie MAS jsou kromě PRV podporovány i z dalších evropských strukturálních a investičních fondů. 

 

Významnou měrou ke zdárnému naplňování cílů PRV přispěly i aktivity Celostátní sítě pro venkov, která 

v letošním roce (2022) slaví 15 let své existence.  

 

Tímto Vám chceme poděkovat za Vaši přízeň a za Vaše aktivity, které podporují rozvoj venkova. 

 

Celostátní síť pro venkov a Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Brno. 

 

Více informací o CSV a jejich realizovaných aktivitách najdete na webových stránkách: 

 

Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Brno:  

www.szif.cz/cs/szif-ro-br 

 

 

 

http://www.szif.cz/cs/szif-ro-br


Český venkov se stává stále atraktivnějším místem pro podnikatele 

Proč podnikání?  

Protože na venkov patří!  

Český venkov je atraktivním místem pro podnikatele. Podle posledních odhadů místní akční skupiny 

podporují téměř 3 tisíce podnikatelů a také s nimi různou formou spolupracují. Podnikat na venkově 

se dá ve všem, když jsou k tomu podmínky. A ty chceme vylepšovat.  

Metoda LEADER je „doma“ v Programu rozvoje venkova. Podporujeme podnikatele z oblasti 

zemědělství při zajištění vhodného vybavení a v oblasti diverzifikace a rozšiřování podnikatelských 

aktivit, podnikatele v cestovním ruchu a v nezemědělských činnostech. Naším zájmem je podporovat i 

malé a střední podniky a pomoct jim s přechodem na digitalizaci a automatizaci. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu nabízí Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, do kterého 

nově MAS vstupují.  

Co může MAS nabídnout? Osobní kontakt a znalost území. Manažer místní akční skupiny ví, že ten 

konkrétní podnikatel potřebuje doplnit svoji dílnu o novou pilu, 3D tiskárnu, obracečku, plotr apod. 

Začínajícímu podnikateli může poradit, kde získat finanční podporu, pomůže s žádostí, poradí na koho 

se obrátit.  

Každá informace, kterou manažer MAS získá a předá do svého území, je k nezaplacení. A tak je pojďme 

společně získávat od povolaných a aplikujme je ve svých územích. Ať nám ten náš venkov prosperuje! 

 

Ing. Eva Hamplová, vedoucí pracovník SCLLD, MAS Český sever, z. s. 

předsedkyně Pracovní skupiny Podnikání, Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt PRV – Název: Snížení energetické náročnosti 

Více podrobností o projektu PRV viz přednáška „Program rozvoje venkova, příklady podpořených projektů 

prostřednictvím MAS Český sever“ 

Fotografie: archiv MAS Český sever, z. s.  

 



Podnikatelský sektor v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje  

Podnikatelský sektor je v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje – z anglického Community-led 

Local Development (dále jen CLLD) obecně méně aktivní než veřejná správa a nestátní neziskové 

organizace (NNO). Celostátní síť pro venkov proto reagovala na poptávku partnerů Sítě. Ve spolupráci 

s Centrem pro komunitní práci střední Morava (CpKP střední Morava) připravila pro zájemce 

dvoudenní seminář spojený s exkurzí, zaměřený na podporu podnikatelů malých a středních 

podnikatelů v rámci realizace CLLD z PRV a SP SZP. 

Cílem dvoudenní akce „Možnosti úspěšného podnikání na venkově“ bylo prezentovat možnosti MAS 
zemědělcům, NNO, samosprávě a dalším subjektům zapojených do implementace CLLD, jak oslovit  
a více povzbudit podnikatele ke spolupráci. 
Seminář se konal v říjnu 2022 ve Varnsdorfu a  byl tematickým pokračováním mezinárodní konference 
CoCoBeLa (více na: https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/publikace-a-dokumenty/cocobela-
partnerstvi-pro-venkov.html), která se konala v roce 2018 v Hranicích. Česká republika tehdy hostila 
zástupce organizací zabývajících se rozvojem venkova i podnikáním ve venkovských oblastech z 
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Makedonie, Srbska, Litvy, Maďarska, Polska, Slovenska a 
Česka. 

Ve Varnsdorfu zazněly prezentace zaměřené na formu pomoci podnikatelům na venkově a možnosti 

hledání partnerů pro spolupráci s cílem propojení tuzemských i mezinárodních producentů  

a odběratelů. Přednášky byly zaměřeny na možnosti partnerství podnikatelů, propojování 

podnikatelských subjektů, aktivity hospodářských komor, spolupráce při realizaci Strategie 

komunitního rozvoje, byly uvedeny i příklady propojování nositelů regionální značky. Zástupci 

Ministerstva průmyslu a obchodu prezentovali připravované dotační možnosti podpory malého  

a středního podnikání v Operačním programu Technologie a konkurenceschopnost při realizaci 

programu prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje. Do programu byla dále zařazena 

prezentace na téma finanční nástroje k podnikání, formy a možnosti podpor podnikatelských projektů 

nebo chytré investice do podnikání, podpora malých a středních podnikatelů v inovačním centru.  

Další diskutovanou oblastí byla přeshraniční spolupráce podnikatelů, možnosti využití v CLLD, a také co 

brání podnikání v pohraničí. Jednou z možností, jak místní podnikatele více zaujmout pro mezinárodní 

spolupráci, je sdílet informace o možnostech exportu, výměně byznysového know-how, využití 

pracovního trhu partnera, či zakládání společných firem.  

Velmi důležitou oblastí je osvětová činnost a proškolení manažerů MAS, jejich spolupráce  

s agenturami, které se podpoře podnikání věnují – např. Czechtrade, Czechinvest a další.  

 

V programu také zazněly příklady úspěšných projektů zaměřených zejména na malé  

a střední podniky, podpořených z PRV. Účastníci byli seznámeni s možnostmi účinné marketingové 

komunikace i s podporou tzv. „chytrých“ investic.  

Závěrečná diskuse shrnula základní kroky pro zlepšení podmínek pro podnikatelský sektor na venkově, 

a jak mohou MAS pomoci podnikatelům ve svém regionu. Seminář byl účastníky velmi pozitivně 

hodnocen.  

Mgr. Ing. Roman Haken, CpKP střední Morava   

 

https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/publikace-a-dokumenty/cocobela-partnerstvi-pro-venkov.html
https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/publikace-a-dokumenty/cocobela-partnerstvi-pro-venkov.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Seminář ve Varnsdorfu, říjen 2022, Možnosti úspěšného podnikání na venkově 

Fotografie: archiv SZIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exkurze do sociálního podniku „MANA“ 

Fotografie: archiv SZIF 

 



Program dvoudenního semináře, Varnsdorf,  13. – 14. října 2022 

Možnosti úspěšného podnikání na venkově 

 

13. října  
 

10:00–11:30 hod. dopolední blok  

• Zahájení, úvodní slovo 
Ing. Eva Hamplová, předsedkyně pracovní skupiny Podnikání, Národní síť Místních akčních skupin 
České republiky, z. s. 
Ing. Dagmar Adámková, koordinátor, Celostátní síť pro venkov, RO SZIF Brno 
Mgr. Ing. Roman Haken, ředitel, Centrum pro komunitní práci střední Morava 
 

• Podpora podnikatelů na venkově z PRV, Společné zemědělské politiky 
Ing. Lucie Chlupáčová, Oddělení projektových opatření II, Ministerstvo zemědělství 

• Partnerství podnikatelů, propojování podnikatelských subjektů, aktivity hospodářských 
komor, spolupráce při realizaci Strategie komunitního rozvoje 

       Jiří Štajner, ředitel, Okresní hospodářská komora Děčín 

• Regionální produkce – regionální značka, propojování nositelů regionální značky „ČESKOSASKÉ 
ŠVÝCASRSKO regionální produkt“, vznik klastru regionálních výrobců, podpora v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  

       Mgr. Dana Štefáčková, projektová manažerka, MAS Český sever  

 

12:00 hod.  

• Exkurze do podniku NOBILIS TILIA s. r. o., Vlčí Hora 139, 407 46 Krásná Lípa  
Filozofie podnikání na venkově, podpora podnikatelského subjektu při rozšíření provozu  
Ing. Martin Růžička, ředitel společnosti; Ing. Miroslava Richter, projektová manažerka 

 
15:15 hod.  

• MANA čokoládovna Krásná Lípa, sociální podnik,  Křinické náměstí 255/5, 40746 Krásná Lípa 
Představení sociálního podniku Čokoládovna MANA, zaměstnávání osob s postižením. 

              Bc. Miroslav Řebíček, ředitel společnosti CEDR, komunitní spolek 

              Ing. Pavlína Šafusová, ředitelka společnosti CEDROVATKA, sociální družstvo  

 

17:15 hod. 

• Podpora malého a středního podnikání v Operačním programu Technologie  
a konkurenceschopnost, realizace programu přes Komunitně vedený místní rozvoj 
Ing. Jan Skalník, DiS., vedoucí oddělení Průmyslu 4.0, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

20:00 hod. 

• Realizované projekty s podporou Programu rozvoje venkova  
Josef Šusta, majitel společnosti Pivovar Kocour Varnsdorf s. r. o. 

        Ing. Eva Hamplová, projektová manažerka, MAS Český sever 

 
 

14. října 
 

9:00–11:00 hod. dopolední blok  

• Přeshraniční spolupráce podnikatelů, spolupráce českých a německých podnikatelů, Klastr 
podnikání v Německu. Možnosti využití v CLLD. 
Ing. Jiří Zahradník, Hospodářská komora Žitava 



 

• Co brání podnikání v pohraničí, výstupy česko-německého projektu spojeného s analýzou 
příležitostí a překážek v podnikání v příhraničí. 
Ing. Mgr. Marek Hartych, projektový manažer, MAS Český sever, Ing. Leonie Liemich, projektová 
manažerka, Hochschule Zittau/Görlitz.  

 

• Finanční nástroje k podnikání, formy a možnosti podpory podnikatelských projektů  
a finanční nástroje v novém programovém období. 

       Ing. Michaela Formánková, ředitelka pobočky Národní rozvojové banky 

 

13:00–15:00 hod. odpolední blok 

• Chytré investice do podnikání – příklady, praxe, podpora malých a středních podnikatelů 
v Inovačním centru a formou asistenčních voucherů. Inspirace pro využití v CLLD. 
Jan Wedlich, ředitel podnikatelského inkubátoru, Inovační centrum Ústeckého kraje  

• Shrnutí průběhu semináře. Závěrečná diskuse. 
Jaké kroky jsou třeba pro zlepšení podmínek pro podnikatelský sektor na venkově.  
Jak může MAS pomoci podnikatelskému prostředí ve svém regionu. 
Mgr. Ing. Roman Haken, ředitel, Centrum pro komunitní práci střední Morava 

Ing. Eva Hamplová, projektová manažerka, MAS Český sever 

 
15:00 hod.  Ukončení semináře 
 



Podnikání na venkově – podpora z PRV 

Příklady podpořených projektů prostřednictvím MAS Český sever, z. s. 
Fotografie: archiv MAS Český sever, z. s. 
 

Projekty byly prezentovány v rámci programu dvoudenního semináře „Možnosti úspěšného podnikání 

na venkově“, realizovaného ve dnech 13. – 14. října 2022 ve  Varnsdorfu.  

 

 
Rekonstrukce ubytovacího a stravovacího zařízení Kocour 

registrační číslo: 10/009/41200/125/000341 

příjemce dotace: Pivovar Kocour Varnsdorf 

proplacená dotace 750 000 Kč 

 
Realizace projektu byla v roce 2013. 

S podporou  PRV  žadatel  vybudoval malokapacitní  ubytovací 

zařízení v rekonstruovaném objektu bývalé továrny. Součástí 

projektu bylo pořízení moderní  technologie pro práci v nové 

kuchyni a vznik 2 pracovních míst na pozici kuchař a servírka.  

 

Kemp Kocour 

registrační číslo: 13/019/41200/125/002469 

příjemce dotace: Pivovar Kocour Varnsdorf 

proplacená dotace 202 595 Kč 

 
Realizace projektu byla ukončena v roce 2015. 

S podporou PRV žadatel pořídil mobilní sociální zařízení 

včetně sprchových boxů, vybudoval venkovní stravovací 

zařízení s grilem, byly realizovány drobné terénní a parkové 

úpravy pozemku pro kempování (srovnání terénu, zatravnění  

a výsadba zeleně), a dále se vybavily půjčovny sportovních                                                                          

potřeb pro ubytované hosty.  

 

Rekonstrukce rekreační chaty č. 5 – Kytlice 

registrační číslo: 20/006/19210/342/171003335 

příjemce dotace: Vintage & family s. r. o., Kytlice 

proplacená dotace 223 414 Kč 
Realizace projektu byla ukončena v roce 2020. 

S podporou PRV žadatel kompletně zrekonstruoval jednu         

z chat včetně výměny střešní krytiny. V interiéru vznikl nový 

jídelní kout s malou kuchyňskou linkou. Chata po své opravě 

splňuje současné nároky na ubytování rodin i dalších turistů    

z ČR i ze zahraničí. 



 

Rozšíření služeb ubytovacího zařízení Kamenná Horka v Krásné Lípě 

registrační číslo: 18/003/19210/342/171/001097 

příjemce dotace: Bohemian Cottage s. r. o., Krásná Lípa 

proplacená dotace 127 440 Kč 

 
Realizace projektu ukončena v roce 2020. 

S podporou PRV žadatel rozšířil ubytovací služby pensionu 

o nabídku wellness služeb. Pořídil vířivku, která přispěla      

k prodloužení sezóny tohoto ubytovacího zařízení na 

celoroční provoz.  

 

ČOV pro rekreační chaty Kytlice 

registrační číslo: 18/003/19210/342/171/001097 

příjemce dotace: Bohemian Cottage s. r. o., Krásná Lípa 

proplacená dotace 127 440 Kč 

 
Realizace projektu dokončena v roce 2022. 

S podporou PRV žadatel zrealizoval čistírnu odpadních vod 

a novou kanalizaci vedoucí ke všem rekreačním chatám       

a areálu. Stavba výrazně přispěla ke zkvalitnění ubytovacích 

služeb a má současně příznivý dopad na životní prostředí. 

 

Snížení energetické náročnosti 

registrační číslo: 21/007/19210/342/171/002761 

příjemce dotace: Bohemian Cottage s. r. o., Krásná Lípa 

proplacená dotace 212 648 Kč 

 
Realizace projektu dokončena v roce 2022. 

S podporou PRV žadatel pořídil tepelné čerpadlo (vzduch/voda)     

a provedl výměnu 12 starých oken za nová. Snížily se náklady       

na vytápění objektu, investice má také příznivý dopad na životní 

prostředí.  

 

 

 

 

 



P o m á h á m e č e s k é m u z e m ě d ě l s t v í



Celostátní síť pro venkov v roce 2022

• Webové stránky SZIF: www.szif.cz/cs/venkov

nově můžete CSV sledovat i na FB: www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov

• Webové stránky MZe: www.eagri.cz/public/web/mze/venkov/

• Evropská síť pro venkov: www.enrd.ec.europa.eu/

RO SZIF Brno, CSV NUTS 2 Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina
Ing. Dagmar Adámková Ing. Lucie Sýsová

dagmar.adamkova@szif.cz lucie.sysova@szif.cz

T: 724 619 213 T: 731 689 810

http://www.szif.cz/cs/venkov
http://www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov
http://www.eagri.cz/public/web/mze/venkov/
https://enrd.ec.europa.eu/
mailto:dagmar.adamkova@szif.cz
mailto:lucie.sysova@szif.cz


Celostátní síť pro venkov

Rozhovory s úspěšnými   žadateli 
podpor  PRV 2014–2020

www.szif.cz/cs/mapa_projektu/

www.szif.cz/cs/venkov

http://www.szif.cz/cs/mapa_projektu/


Informační materiály CSV RO SZIF Brno 

www.szif.cz/cs/publikace_csv/ 

www.eagri.cz/public/web/mze/venkov/publi
kace-a-dokumenty/

http://www.szif.cz/cs/publikace_csv
http://www.eagri.cz/public/web/mze/venkov/publikace-a-dokumenty/


Tematické pracovní skupiny

❖ TPS Ovocné stromy v krajině s vazbou na KDŘ

Výstupy:
• Praktická příručka Ovocné stromy pro krajinu
• Metodické listy
• 15 tematických plakátu
• semináře

• exkurze

❖ TPS Sociální zemědělství –návrh systému opatření 
pro podmínky v ČR

❖ TPS KDŘ a KPZ
www.szif.cz/cs/tematicke-pracovni-skupiny/

3 videopořady: 
Jak se sází a ošetřuje ovocný 
strom v krajině (díl 1., 
youtu.be/KdKcbprjBy4), 
Jak se sází a ošetřuje ovocný 
strom v krajině (díl 2.,      
youtu.be/-gKVpXw5v18),  
Jak se sází a ošetřuje ovocný 
strom v krajině (díl 3., 
youtu.be/LPeVWBb0Sbo

https://youtu.be/KdKcbprjBy4
https://youtu.be/-gKVpXw5v18
https://youtu.be/LPeVWBb0Sbo


Tematické pracovní skupiny

❖ TPS Sociální zemědělství – návrh systému opatření  pro podmínky ČR



Celostátní síť pro venkov v roce 2022 SZIF RO Brno

• Workcampy s vazbou na agroturistiku – cyklus: Dovednosti pro 

rozvoj venkova – workshop a exkurze; 2,5 denní akce

• SMART 21 – Možnosti podpor pro neziskové organizace působící 

ve venkovském prostoru – 2 denní seminář

• Možnosti úspěšného podnikání na venkově – dvoudenní seminář

• Činnost TPS KDŘ a KPZ – analýza KDŘ pro potřeby veřejné správy, 

informační plakáty, webináře, kulatý stůl

• Místní akční skupiny podporují venkov v Jihomoravském kraji 

– příkladné projekty podpořené PRV 2014–2020, stolní kalendář 2023                                                 



PRV 2014–2020 návaznost na SP SZP

• vzhledem ke značné výši nedočerpaných prostředků zejména v rámci 
rozpočtu 1.1.1 se předpokládají další výzvy z PRV 2014–2020

• Řídící orgán PRV plánuje vypsat min. ještě dvě další kola v roce 
2023 z rozpočtu PRV 2014–2020

• na operace 1.1.1 a 1.2.1 z PRV bude v SP SZP navazovat intervence 
„Podpora vzdělávání“ viz návrh SP SZP na webu

• vyhlášení výzvy z rozpočtu nové intervence SP SZP „Podpora 
vzdělávání“ je plánováno na rok 2024, a to v podobě kontinuální 
výzvy 

Gestor operace na MZe: 
Ing. Veronika Llupi Vlasáková

veronika.llupivlasakova@mze.cz
221 812 360

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

mailto:veronika.llupivlasakova@mze.cz


SZP pro období 2023–2027

www.eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/



DĚKUJI ZA POZORNOST.

Dagmar Adámková

Státní zemědělský intervenční fond

dagmar.adamkova@szif.cz

T:  724 619 213

mailto:dagmar.adamkova@szif.cz


PODPORA PODNIKATELŮ NA 

VENKOVĚ Z PRV/SP SZP
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PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ, VČ. POTRAVINÁŘSTVÍ

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
• operace byla určena pro zemědělské podnikatele

• členění na záměry podle velikosti projektu, dle žadatele a dle sektorového zaměření projektu

• podporovány byly ustájovací prostory a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné
výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých
kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení strojů (speciálních i běžných), mobilního oplocení,
nádrže, či budování peletáren

• Příjem se již neplánuje, podpořeno zatím 6 600 zemědělců za cca 10,6 mld. Kč, aktuálně závazkováno
přes 15 mld. Kč



PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ, VČ. POTRAVINÁŘSTVÍ

Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

• operace byla určena pro zemědělské podnikatele a výrobce potravin
nebo krmiv

• dělení projektů do záměrů dle typu a velikosti žadatele –
zemědělec/zpracovatelský podnik, MSP

• podpora byla určena na zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů (tedy produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU),
výjimka záměr c) pro výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných
výrobků (v rámci některých kol)

• podporovány byly investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro
finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice
související s uváděním vlastních produktů na trh, včetně výstavby a
rekonstrukce prodejen a vybavení prodejen, dopravní prostředky

• příjem se již neplánuje, podpořeno zatím 1260 žadatelů za cca 2,8 mld. Kč,
aktuálně závazkováno přes 5 mld. Kč



PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ, VČ. POTRAVINÁŘSTVÍ

Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
• operace byla určena pouze pro mladé začínající zemědělce ve věku od 18 do 40 let, kteří jsou mikro

nebo malým podnikem, dosáhli minimální zemědělské kvalifikace a zahajují zemědělskou činnost poprvé
jako vedoucí podniku

• dotace ve výši 45 tis. EUR byla rozdělena do dvou splátek

• podpora byla poskytována na realizaci podnikatelského plánu, zaměřeného například na nákup, výstavbu
či rekonstrukci zemědělských nemovitostí, pořízení technologií, strojů, osiv, sadby, prostředků na
ochranu rostlin, na investice pro zpracování vlastních produktů a uvádění na trh

• příjem se již neplánuje, podpořeno zatím 1196 mladých zemědělců za cca 1,2 mld. Kč (závazky 1,5 mld.)
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PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – LESNICKÉ PODNIKÁNÍ

Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
• operace je určena pro držitele lesa, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně

sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními
školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými
obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí

• podpora je zaměřena na investice do lesní techniky (včetně koně a vleku za koně) pro obnovu, výchovu
a těžbu lesních porostů, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje, technologie, zařízení a stavby
pro lesní školkařskou činnost nebo mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví, mobilní sklady

• v rámci 15. kola probíhá příjem, aktuálně podpořeno přes 1250 žadatelů za 696 mil. Kč (závazky 716
mil.)

Operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
• operace je určena pro fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví,

které jsou mikro nebo malým podnikem, a pro obce a právnické osoby zřízené/založené obcemi
či dobrovolné svazky obcí

• podpora se zaměřuje především na investice do technologického vybavení dřevozpracujícího provozu,
podpořeny mohou být také související stavební úpravy a mokré sklady dříví

• v rámci 15. kola probíhá příjem, aktuálně podpořeno přes 90 žadatelů za 122 mil. Kč (závazky 125 mil.)



PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

• operace je určena pro zemědělské podnikatele

• operace se dělí na záměry dle území, záměr pro výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

• cílem operace jsou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů
zemědělských podnikatelů, případně vytváření nových pracovních míst, a to podporou vybraných ekonomických
činností

• jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu, tzn. podporována byla výroba potravinářských výrobků,
nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd.;
podpořeny byly též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a maloobchodní činnost

• příjem v rámci 15. kola (záměr c), 12 mil. Kč), podpořeno přes 800 žadatelů za 938 mil. Kč (závazky 1,3 mld.)

Operace 6.4.2 Podpora agroturistiky

• operace byla určena pro zemědělské podnikatele

• v rámci operace byly podporovány investice na diverzifikaci činností v oblasti agroturistiky pro malokapacitní
ubytovací zařízení, stravovací zařízení a další budovy turistické infrastruktury včetně vybavení

• příjem se neplánuje, podpořeno přes 130 žadatelů za 306 mil. Kč (závazky 453 mil. Kč)



PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – SPOLUPRÁCE

Operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
• cílem je podpořit fungování operačních skupin a poskytnout podporu na přímé výdaje

související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví
zemědělství a potravinářství

Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií v zemědělské prvovýrobě

• operace je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě

• podpora je poskytována jako celková částka pokrývající provozní výdaje spolupráce i

přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku žadatele

Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh

• operace je zaměřena na rozvoj inovací v potravinářství při zpracování zemědělských

produktů a jejich uvádění na trh (týká se annexových výrobků)

• podpora je poskytována jako celková částka pokrývající provozní výdaje spolupráce i

přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku žadatele



PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – SPOLUPRÁCE

Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

• podpora spolupráce mikropodniků - zemědělský podnikatel, výrobce potravin, držitel lesa

• cílem bylo efektivní využití zdrojů a dosažení úspor při společném sdílení zařízení a zdrojů - pořízení konkrétní
technologie či stroje, modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor, případně jiné stavební práce

• podpora byla poskytována na výdaje na spolupráci (tvorba podnikatelského plánu) a na společné investice

Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých

dodavatelských řetězců a místních trhů

• podpora spolupráce, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

• formou takovéto spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná
organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej)

• podporováno bylo vybavení prodejny, stánků, tržiště, dopravní prostředky, pojízdné prodejny, stavební výdaje,
hardware a software v souvislosti s e-shopem a na propagaci

• podpora byla poskytována na výdaje na spolupráci (tvorba podnikatelského plánu) a na společné investice



PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – LEADER (CLLD)

Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně

vedeného místního rozvoje

• jedná se o podporu projektů realizovaných žadateli/příjemci dotace, které naplňují cíle strategie příslušné MAS,
jsou vybrány danou MAS a jsou v souladu s vymezením opatření Programového rámce (Fiche)

• příjemci: Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizované Fiche)

• celková alokace s přechodným obdobím: 5,5 mld. Kč; konkrétní výše alokace na jednotlivé Fiche závisí na MAS

• Fiche podporující podnikání na venkově:

• Investice do zemědělských podniků

• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

• Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

• Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

• Sdílení zařízení a zdrojů

• Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů



PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – LEADER (CLLD)

Fiche Vybrané MAS (v mil. 

Kč)

Podepsané Dohody (v 

mil. Kč)

Proplaceno (v mil. Kč)

čl. 17.1.a Zemědělské podnikání 4 701 projektů za 1 850 3 798 projektů za 1 523 3 294 projektů za 1 314

čl. 17.1.b Zpracování zemědělských 

produktů

836 projektů za 302 583 projektů za 216 436 projektů za 160

čl.19.1.b Nezemědělské podnikání 3 939 projektů za 1 363 2 689 projektů za 905 2 111 projektů za 715

čl. 26 Lesnické podnikání 533 projektů za 163 437 projektů za 123 394 projektů za 110

Čl. 35 Spolupráce 14 projektů za 8 10 projektů za 5 10 projektů za 5



PODPORA PODNIKATELŮ Z PRV – PŘÍKLADY PROJEKTŮ

Porodna prasnic na farmě Osek u Přeštic – Vysoká a.s. (4.1.1)
- modernizace haly porodny prasat o kapacitě 52 ustájovacích míst – nové technologie ustájení

Na Farmě 2 – Karel Horák (4.2.1)
- rozšíření prostor stávající bourárny, modernizace prodejny, nákup specializovaných aut, marketing

Pěstování ovoce a okrasných rostlin – Včelí farma pod Medníkem s.r.o. (6.1.1)
- nákup pozemku, pořízení traktoru a specializované technologie pro práci v sadu, výsadba hrušní

Agroturistika – nová provozovna – Ing. Pavel Moulis (6.4.2)
- Vybudování apartmánu s kapacitou 8-10 lůžek, pořízení konvektomatu a modernizace jízdárny

Lesnická technika Kinský dal Borgo – UKT, drtič a půdní fréza- Kinský dal Borgo, a.s. (8.6.1)
- Pořízení univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou, lesní a půdní fréza

Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic – Josef Sklenář (16.1.1)
- Alternativní chov prasat založený na skupinovém připouštění kojících prasnic, spolupráce s Výzkumným ústavem živočišné výroby

Vývoj nových receptur a hodnocení kvality mlýnských produktů – ADÉLKA a.s. (16.2.2)
- Vývoj nových produktů (pšeničná mouka a žitná mouka pro přípravu celozrnného a vícezrnného chleba a celozrnných těstovin) a jejich

uvedení na trh, spolupráce s VŠCHT

Vybavení pedikérského salonu – Lenka Svobodová (19.2.1 - MAS PODBRDSKO, z.s.)
- Technické vybavení do nového salónu, který se specializuje na suchou zdravotní pedikúru



PODPORA PODNIKATELŮ ZE SP SZP

nařízení k SP SZP č. 2021/2115, vyhlášeno 6. 12. 2021

28. 1. 2022 předalo MZE Evropské komisi návrh SP SZP

26. 4. 2022 MZe obdrželo 340 připomínek od EK

SEA hodnocení – MŽP vydalo finální stanovisko

předložení finálního znění SP SZP ke schválení EK říjen 2022

harmonogram výzev:

• 1. kolo – jaro/léto (předběžně květen – červen 2023)

• II. kolo – podzim (říjen 2023)



PODPORA PODNIKATELŮ ZE SP SZP

Intervence 33.73 - Investice do zemědělských podniků

žadatelem zemědělec či skupina zemědělců

podporovány budou stavby a technologie sloužící pro živočišnou výrobu, stavby a technologie sloužící
pro rostlinnou a školkařskou výrobu, nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a
náklady spojené s přípravou a realizací projektu

dotace bude ve výši 40 % způsobilých výdajů, navýšení o 10% pro mladé začínající nebo ekologické
zemědělce

maximální výše dotace 30 000 000 Kč, rozpočet 408 mil. EUR, plánuje se podpořit 7 192 projektů

Intervence 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů

žadatelem zemědělec, výrobce potravin a krmiv splňující definici MSP (u stanovených investic i velký
podnik)

podporovány budou investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, investice pro finální úpravu, balení
a označování produktů, investice do skladování, investice související s uváděním produktů na trh

dotace bude ve výši 30 % způsobilých výdajů, navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce a malé
podniky

maximální výše dotace 30 000 000 Kč, rozpočet 200 mil. EUR, plánuje se podpořit 2 381 projektů



PODPORA PODNIKATELŮ ZE SP SZP

Intervence 35.73 -Technologické investice v lesním hospodářství

podporovány budou investice do technologií pro hospodaření v lese - pro držitele lesa i dodavatele
lesnických služeb, investice do lesních školek a investice do technologií pro základní zpracování dřeva v
pilařských provozovnách

dotace ve výši 50 % způsobilých výdajů

Intervence 45.73 Investice do nezemědělských činností

žadatelem zemědělec splňující definici MSP

podpora bude zaměřena na investice do staveb a technologií souvisejících s diverzifikací

dotace ve výši 60 % způsobilých výdajů

Intervence 49.75 - Zahájení činnosti mladého zemědělce

jednorázová částka na realizaci podnikatelského plánu mladého začínajícího zemědělce ve výši 58 000
EUR, tj. 1 500 000 Kč, resp. 78 000 EUR (2 030 000 Kč) v případě, že podnikatelský plán bude zahrnovat
zpracování vlastní produkce

plánujeme podpořit více než 1 700 začínajících zemědělců (rozpočet 114 mil. EUR)



PODPORA PODNIKATELŮ ZE SP SZP

Intervence 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů

podporováno bude pokrytí provozních výdajů spolupráce s možností úhrady pouze nezbytně nutných
investičních výdajů souvisejících s podstatou spolupráce

dotace ve výši 60 % způsobilých výdajů

Intervence 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP

vyhlášena výzva pro výběr brokerů na nové období

cílem je podpořit aktivity 75 operačních skupin, alokace 15 mil. EUR



PODPORA PODNIKATELŮ ZE SP SZP

Intervence 52.77 LEADER

180 MAS se standardizací a schválenou

koncepční částí strategie

předpokládaný příjem Programových rámců

strategií SP SZP – březen 2023

předpokládaná alokace cca 201 mil. EUR,

rozdělení alokace mezi jednotlivé MAS k

diskuzi

první příjem žádostí pro konečné žadatele se

předpokládá na začátku roku 2024



PODPORA PODNIKATELŮ ZE SP SZP

Intervence 52.77 LEADER

V rámci SP SZP se předpokládá podpora těchto aktivit:

zemědělství a lesnictví, včetně precizního a udržitelného zemědělství, zemědělská
infrastruktura

zpracování produktů a jejich uvádění na trh, zkrácení dodavatelského řetězce místních
podniků

nezemědělské podnikání včetně řemeslné výroby a cestovního ruchu

neproduktivní investice (infrastruktura) v krajině, např. naučné stezky a odpočinková místa

kulturní a přírodní dědictví – zejména drobné památky

občanská vybavenost – drobná infrastruktura a základní služby ve venkovských oblastech

spolková (volnočasová) a kulturní činnost, komunitní centra

obecní knihovny

spolupráce MAS



DĚKUJI

ZA POZORNOST

lucie.chlupacova@mze.cz, 221 812 283

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com

mailto:Lucie.chlupacova@mze.cz


Analýza vývoje počtu pracovních míst 
na českém venkově od roku 1990

Vladan Hruška

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Katedra geografie

vladan.hruska@ujep.cz

Seminář Možnosti úspěšného podnikání na venkově, Varnsdorf, 13. října 2022



Úvod
• Typické výroky s ohledem na vývoj 

venkovských ekonomik
• po roce 1989 zmizelo z venkova mnoho pracovních míst
• potřebujeme nová pracovní místa na venkově
• podpora zemědělství jako klíč k rozvoji venkova

• Cíl prezentace?
• analýza vývoje obsazených pracovních míst (OPM) po roce 

1989
• implikace pro plánování venkova



Proměny ekonomiky venkova
• Přisuzována centrální role zemědělství

• ústup významu zemědělství (podíl na zaměstnanosti a HDP)
• rok 1990 - 10 % ekonomicky aktivních zaměstnaných,
• rok 2001 – 3,5 %,
• rok 2011 – 2,4 %. 

• význam přetrvává jen z pohledu identity venkova a využití 
půdy

• „odtržení“ od místních komunit – malý význam pro lokální 
ekonomiky







Proměny ekonomiky venkova
• ...ale na venkově byla a jsou lokalizována jiná odvětví!

• lesnictví, těžba, lehký průmysl, služby (turismus)
• v diskuzi o tom, jak se mění venkov, tato odvětví nejsou zastoupena



Metodika šetření
• Definice venkovských obcí (pod 3 000 obyvatel)
• Výpočet počtu obsazených pracovních míst (OPM)

• data ze Sčítání lidu, domu a bytů – 1991, 2001, 2011 a (2021)

• počet ekonomicky aktivních zaměstnaných v obci + počet dojíždějících 
do obce – počet vyjíždějících z obce

• agregace dat na úroveň správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
(POÚ)

• porovnání mezi jednotlivými roky = vývoj



Vývoj počtu OPM na venkově dle 
krajů
• Jen venkovské obce = obce s méně než 3 000 obyvateli

Zdroj: ČSÚ, SLDB 1991, 2001, 2011; vlastní úprava dat a výpočty



Změna počtu OPM mezi 1991-2011

• Co je to venkov?

Hruška, V., & Píša, J. (2019). Winning and losing rural localities of the post-socialist economic 
restructuring: case study of Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 68(4), 373-389.



Změna počtu OPM mezi 2001-2011

• Co je to venkov?

Hruška, V., & Píša, J. (2019). Winning and losing rural localities of the post-socialist economic 
restructuring: case study of Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 68(4), 373-389.



• Odlišná úspěšnost ekonomické transformace z pohledů 
krajů:
• vítězové: venkov SČK, ZLK, JMK a MSK (více obsazených 

pracovních míst – OPM)
• poražení: venkov KVK, ÚK, VYS, JČK

• Důvody propadu:
• závislost na rizikových odvětvích v transformaci – zemědělství, 

těžba, textilní, sklářský průmysl

• Důvody růstu?

Proměny ekonomiky českého venkova po 
roce 1991 - kraje 



• Růst počtu OPM se koncentroval do zázemí velkých 
měst:
• 2x až 5x více OPM než v roce 1991:

• Praha - SO POÚ Unhošť, Úvaly, Kamenice, Říčany, Černošice, Hostivice
• Ostrava - SO POÚ Havířov, Ostrava, Hlučín
• Brno - SO POÚ Rousínov
• Plzeň - SO POÚ Stod

• Ale nejen tam:
• více než 1,5x více OPM než v roce 1991:

• SO POÚ Kopřivnice, Příbor, Třemošná, Nejdek, Jablunkov, Bělá pod 
Bezdězem aj.

Proměny ekonomiky českého venkova po 
roce 1991 - POÚ



• Velká role nadnárodních společností a PZI
• Průmyslové podniky a zóny

• Žebrák, Chotěšov, Volduchy

• Logistické parky:
• Modletice, Jirny, Vestec

• Automobilová výroba:
• Nošovice a Nižní Lhoty, Ovčáry, Kvasiny

• Kombinace více faktorů:
• Čestlice, Mošnov

• Malé a střední podniky v průmyslu, rozvoj stavebnictví 
(výstavba infrastruktury a rodinné domy), služby (turismus, 
maloobchod), práce z domu...

Proměny ekonomiky českého venkova po 
roce 1991 - obce 



• Reindustrializace venkova, venkovská industrializace, 
urbánně-rurální posun v průmyslu...

• North (1998) – vysvětlující hypotézy :
• 1. Hypotéza omezení polohou

• městské oblasti nenabízejí prostor pro další expanzi podniků

• 2. Hypotéza produkčních nákladů
• levnější nemovitosti i pracovní síla na venkově

• 3. Hypotéza rezidenční preference
• přistěhování bohatých obyvatel z měst a následný rozvoj vlastních 

podnikatelských aktivit

Proměny ekonomiky českého venkova po 
roce 1991 - důvody



• Transformace ekonomiky vytvořila různé typy venkovů
• Vítězové

• globálně integrované venkovská území (služby a průmysl)
• lokální podnikatelské ekonomiky (zázemí Prahy)

• Poražení
• post-produkční zemědělské venkovské oblasti
• deindustrializované venkovské oblasti

• ...které potřebují jiné nástroje rozvoje, resp. jejich intenzitu

• Podpora zemědělství ekonomiku venkova nezachrání
• ale význam pro identitu místa
• stejně tak i turismus
• ...nutná multisektorální podpora

Závěr



• Dojížďka za prací do měst je a bude přirozeným 
jevem
• odpor místních komunit vůči novým podnikatelským 

záměrům
• „rozumný“ podíl vyjíždějících
• role práce z domu?

• Potřeba kvalifikovaných pracovních míst
• zabrání odlivu kvalifikovaných obyvatel z venkova
• v přilehlých městech
• přes práci z domu

Závěr



Děkuji za pozornost.

Vladan Hruška

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Katedra geografie

vladan.hruska@ujep.cz



Michal Manhart, Roman Haken

Broadband Competence Office ČR

1

Podnikání na venkově 
- co je jedna z podpůrných 
infrastruktur ?



• Medializace nutnosti výstavby sítí
• Koordinace
• Propagace, odstraňování existujících 

překážek
a investiční náročnosti.

• Hledání cest jak urychlit procesy přípravy 
a následné výstavbu sítí

• Odborný partner pro místní samosprávy
• BCO jako mediátor komunikace mezi 

zainteresovanými 
subjekty

• BCO je nezávislé a technologicky
neutrální – Etický kodex pracovníka BCO. 

Proč - Broadband Competence Office ČR

2

• Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou 
schválený vládou ČR 1.3.2021

• Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro 
podporu plánování a výstavby sítí elektronických 
komunikací

• Přímá výměna zkušeností mezi evropskými sítěmi 
kanceláří BCO 

• Toolbox - EU vydalo doporučení, připravované ve 
spolupráci se všemi státy EU.. 

• GBER – změna nařízení z 23.7 2021 změně nařízení 
(EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 
108  - kategorie podpor slučitelných s vnitřním trhem

• Digitální kompas EU
• Investiční podpora



Pr
oj

ek
t

Název projektu BROADBAND COMPETENCE OFFICE ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa sídla: Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15
IČ 476 09 109
Zastoupená Ing. Petr Očko, Ph.D.

z pověření statutárního zástupce doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D.,
MBA

Vedoucí projektu Michal Manhart (vedoucí a tajemník řídícího výboru)
Zástupce vedoucího 
projektu

Martina Musilová

Zahájení projektu 1. ledna 2020

Projekt BCO

Česká republika
www.bconetwork.cz

x

evropská část 
www.bconetwork.eu



Struktura BCO ČR

Územní koordinátor
Liberecký kraj

Územní koordinátor
Plzeňský kraj

Územní koordinátor
Jihočeský kraj

Řídící výbor projektu Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu 
BROADBAND COMPETENCE OFFICE ČESKÁ REPUBLIKA 

Členové řídícího výboru:
• náměstek MPO – sekce 

digitalizace a inovace
• náměstek MPO – sekce 

fondů EU
• zástupce odboru el. PO
• komunikací MPO
• zástupce odboru 

digitalizace a internetu 
Zástupce odboru 
strukturálních fondů 
MPO

• ČTU
• Svaz měst a obcí ČR
• Sdružení Svazu 

místních samospráv ČR
• Asociace krajů ČR
• vedoucí BCO
• 2x zástupci průmyslu

Zástupce vedoucího
Bc. Tomáš Novák

Technický manager 2 
stavební právo
Ing. Jiří Kliner

Administrátor
Mgr. Tomáš Kafka

Územní koordinátor
Středočeský kraj

Územní koordinátor
Jihomoravský kraj

Územní koordinátor
Kraj Vysočina Územní koordinátor

Moravskoslezský kraj

Územní koordinátor
Zlínský kraj

Územní koordinátor
Pardubický kraj

Územní koordinátor
Královehradecký kraj

Územní koordinátor
Ústecký kraj

Územní koordinátor
Olomoucký kraj

Územní koordinátor
Karlovarský kraj

Vedoucí BCO
Michal Manharta mnoho pracovníků 

MPO podporující 
činnost BCO



• Za 24 měsíců Územní koordinátoři uskutečnili více jak 3000 konzultací se zástupci 
místních samospráv i krajů (i přes omezení cestování v rámci COVID19)

Aktivity BCO

5



BCO Územní koordinátoři

6

Tomáš Novák

Josef Minář

Tomáš Krátký
Vladimír 

Matoušek

Andreas Hahn

Gustav Charouzek

David Šebesta

Marek Sovka
Zdeněk Dvořák

Michal Lašťovka

David Šebesta

Roman Haken



Sami to nezvládneme
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Poskytovatelé SEK

Krajské úřady



Jak kontaktovat BCO?
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info@bconetwork.cz
nebo

www.bconetwork.cz
nebo

Michal Manhart 
Vedoucí BCO
607 099 273

michal.manhart@bconetwork.cz

Požadavky na podporu 
směřujte na 
www.bconetwork.cz



9

Jaké jsou subjektivní názory zástupců samospráv 
o sítích elektronických komunikací v nejmenších 

obcích?

Data zjištěna z vlastního průzkumu BCO ve více jak 2000 obcí při jednání se zástupci obcí v bílých 
místech.
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Jaké jsou subjektivní názory zástupců samospráv 
o sítích elektronických komunikací v nejmenších 

obcích?

Data zjištěna z vlastního průzkumu BCO ve více jak 2000 obcí při jednání se zástupci obcí v bílých 
místech.
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Jaké jsou subjektivní názory zástupců samospráv 
o sítích elektronických komunikací v nejmenších 

obcích?

Data zjištěna z vlastního průzkumu BCO ve více jak 2000 obcí při jednání se zástupci obcí v bílých 
místech.



12

Jaké jsou subjektivní názory zástupců samospráv 
o sítích elektronických komunikací v nejmenších 

obcích?

Data zjištěna z vlastního průzkumu BCO ve více jak 2000 obcí při jednání se zástupci obcí v bílých 
místech.

Shrnutí:
1. Potřeba zajistit osvětu o důležitost Územních a 

strategických plánů pro povolovací řízení  při výstavbě 
sítí Elektronických komunikací (EK).

2. Je nezbytně nutné navázat komunikaci obec  x  
operátor.

3. Zvýšit povědomé o legislativním procesu.



Kde najdete BCO?

13

WWW.BCONETWORK.CZ

ČESKÁ A ANGLICKÁ VERZE 
WEBOVÝCH STRÁNEK

Cílem stránek BCO je:
připravit místo, kde si zájemci 
najdou informace spojené s 

problematikou výstavby 
vysokorychlostních sítí?
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Do jakých lokalit se směřují dotační projekty 
výstavby vysokorychlostních sítí

https://www.bconetwork.cz/dotacni-projekty/
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KONTAKTY NA ISP OPERÁTORY

Průběžně sbírány a publikovány na webu
https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/isp-kontakty/

Databáze aktuálně 
obsahuje 244 kontaktů
název, e-mail, telefon, web, 
regionální působnost
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KONTAKTY NA AUTORIZOVANÉ PROJEKTANTY A 
REALIZAČNÍ SPOLEČNOSTI SEK
Průběžně sbírány a publikovány na webu
https://bconetwork.cz/informace-pro-obce/projektanti-kontakty/

Databáze subjektů, se 
bude postupně rozrůstat.
V databázi najdete:
název, e-mail, telefon, web, 
regionální působnost
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PODPŮRNÉ MATERIÁLY PRO OBCE

CO JE BCO?

SOUČASNÝ STAV POKRYTÍ

MOŽNÉ OKRUHY SPOLUPRÁCE 

PŘÍPOLOŽE CHRÁNIČEK K 
VODOVODNÍM A KANALIZAČNÍM SÍTÍMMateriály distribuovány 

koordinátory BCO.
Ke stažení na webu BCO:
https://bconetwork.cz/informace-pro-
obce/materialy-bco/



Na čem nyní nově pracujeme …..

18

• Spolupráce BCO s MŠMT NPI (KIMové, IT Guru) 
podpora posilování konektivit škol

• Podpora při řešení konektivity – co škola potřebuje, rizika v síti …, 
spolupráce s operátory a zřizovateli …., 

jak řešit konektivitu při vzdálené výuce
• Podpora připojování socioekonomických subjektů k VHCN sítím

• ……



Děkujeme vám všem,
bez vaší podpory to nejde!

Závěrem

19

Michal Manhart a tým BCO

BCO: nemůžeme nařizovat, ale někdy i nezávislý mediátor a od(p)orný ? konzultant 
v jednání pomůže.  
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Investice pro zemědělské 
podniky



Podpora investic na 
založení nebo rozvoj nezemědělských činností













Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

NADPIS PREZENTACE 
(upravit v předloze)

OP TAK_CLLD

listopad 2022

Autor prezentace: Jan Skalník
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0



Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

NADPIS PREZENTACE 
(upravit v předloze)

Podpora CLLD v OP TAK

OP TAK bude v období 2021–2027 podporovat:

pořízení nových technologických zařízení a vybavení

vč. potřebné infrastruktury

pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší

technologickou úroveň MSP a jejich

konkurenceschopnost, ale také umožní navazující

digitalizaci a automatizaci výroby.

opatření s vazbou na SC 2.1 Posílení udržitelného

růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních

míst

možný překryv s PRV byl vyřešen vzájemnou shodou

(dělení na aktivitách projektu)

Autor prezentace: Jan Skalník
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0



Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

NADPIS PREZENTACE 
(upravit v předloze)

Předpoklady podpory CLLD

Alokace 1 mld. Kč
v první fázi přidělení 50 % alokace podle předem stanoveného systému

ZV 400 tis Kč - 2 mil. Kč (dotace 200 tis. Kč – 1 mil. Kč)

Míra podpory 50%

Režim podpory de minimis

Výlučně jednoetapové projekty

Autor prezentace: Jan Skalník
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0



Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

NADPIS PREZENTACE 
(upravit v předloze)

Harmonogram procesů
Modifikovaná výzva na předkládání programových rámců OP TAK – od listopadu 2022 
do dubna 2023 

Zprovoznění MS2021+ a jeho územně-specifických funkcionalit – testování MPO – listopad 2022

Schválená a zapracovaná metodika – prosinec 2022

Předložení a schválení modelu hodnocení – Monitorovací výbor per rollam – první kvartál 2023

Vyhlášení průběžné výzvy Řídicího orgánu CLLD – březen / duben 2023 

Autor prezentace: Jan Skalník
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0



Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

NADPIS PREZENTACE 
(upravit v předloze)

Šablona programového rámce OP TAK

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti programového rámce

bude provedena nejdéle ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne

následujícího po podání žádosti o podporu programového rámce ze

strany nositele SCLLD, tzn., žádost bude ve lhůtě 30 pracovních dnů

ode dne následujícího po podání žádosti buď schválena, nebo

vrácena žadateli k úpravě/doplnění, nebo zamítnuta.

Opatření č. 1 TECHNOLOGIE CLLD 

Číslo SCLLD1: Vyplní MAS 
Název SCLLD:  Vyplní MAS 
IČ MAS: Vyplní MAS 
Název MAS:  Vyplní MAS 
Aktuální webové stránky MAS: Vyplní MAS 
Verze opatření Programového 
rámce: 1.0 

Vazba na specifický cíl OP TAK 2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a 
tvorba pracovních míst 

Vazba na opatření SCLLD 
Vyplní MAS 
Název a číslo příslušného opatření Strategického rámce SCLLD 
(např. Technologie pro MAS) 

Aktivity 

Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK: 
 
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. 
potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a 
zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich 
konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a 
automatizaci výroby. 
 

Žadatelé 
Žadatelé definovaní v Programovém dokumentu OP TAK: 
MSP dle definice GBER2 
 

Indikátory 

Číslo a název indikátoru 
 

Výsledku 103003 Soukromé investice odpovídající veřejné 
podpoře podniků (granty) 

Výstupu 
243010 Počet instalovaných technologií 

101022 Podniky podpořené granty 

Autor prezentace: Jan Skalník
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0



Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

NADPIS PREZENTACE 
(upravit v předloze)

Hodnotící kritéria žádosti o podporu
1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Bude doplněno po schválení OP TAK.

2.   Věcná část hodnocení
Pro splnění požadavků nutné splnit alespoň některou pod položek spadajících pod A – C, D je povinné: 

A) Robotizace, automatizace a digitalizace
• (nahrazení lidského úkonu - fyzická činnost/rozhodnutí; digitalizace vývoje výrobku, skladu, komunikace)

B) Web, cloud, online prvky
• (e-shop; cloudové služby vč. úložiště)

C) Infrastruktura
• (komunikační – přenos dat; identifikační – sběr dat; HW – výpočetní technika)

D) Integrace
• (zajištění návaznosti na další výrobní či administrativní procesy – zjednodušeně posouzení smyslu projektu)

Autor prezentace: Jan Skalník
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0
Autor prezentace: Jan Skalník
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0



Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

NADPIS PREZENTACE 
(upravit v předloze)

Způsobilost výdajů – výrobní technologie

Výrobní technologie < 2mil Kč jejíž neoddělitelnou součástí je manipulace
Výrobní technologie < 2mil Kč vč. příslušenství zajišťující manipulaci (oddělitelné)
Výrobní technologie > 2mil Kč vč. příslušenství zajišťující manipulaci (oddělitelné)

ZV projektu bude tvořit pouze příslušenství zajišťující manipulaci
ZV projektu nebude tvořit ta část technologie, která se svou funkcí podílí přímo na 
výrobě

Výrobní technologie bez manipulačního prvku (nahrazení lidského fyzického úkonu) 
NENÍ způsobilým výdajem
Nová technologie musí být propojena s nadřazeným podnikovým IS a musí docházet 
k předávání dat = splnění kritéria D

Autor prezentace: Jan Skalník
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0



Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

NADPIS PREZENTACE 
(upravit v předloze)

Děkuji za pozornost

Ing. Jan Skalník
VO Průmyslu 4.0
Odbor digitalizace a internetu MPO
skalnik@mpo.cz
T +420 224 855 160

Autor prezentace: Jan Skalník
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0



PROGRAM ROZVOJE 
VENKOVA

Příklady podpořených projektů prostřednictvím
MAS Český sever

PRV 2007 – 2014: Opatření 4.2.1 Realizace místní rozvojové strategie

PRV 2014 – 2020: Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje







Projekt: Rekonstrukce ubytovacího a stravovacího
zařízení Kocour

registrační číslo: 10/009/41200/125/000341
příjemce dotace: Pivovar Kocour Varnsdorf

- projekt byl podpořen prostřednictvím MAS Český sever 
z PRV, Výzva č. 2, vyhlášená v roce 2009 

- realizace projektu byla dokončena v lednu 2013
- proplacená dotace 750 000 Kč

Díky realizaci projektu bylo vybudováno malokapacitní
ubytovací zařízení v rekonstruovaném objektu bývalé
továrny. Součástí projektu bylo pořízení moderní technologie
pro práci v nové kuchyni a vznik 2 pracovních míst na pozici
kuchař a servírka.















Projekt: Kemp Kocour

registrační číslo: 13/019/41200/125/002469
příjemce dotace: Pivovar Kocour Varnsdorf

- projekt byl podpořen prostřednictvím MAS Český sever, Výzva č. 10, 
vyhlášená v roce 2013

- realizace projektu dokončena v dubnu 2015
- proplacená dotace 202 595 Kč

V době podání žádosti o dotaci byla průměrná návštěvnost venkovních
společenských a kulturních akcí v pivovaru kolem 1 tisíce osob. Tato
skutečnost vedla žadatele k založení kempu a vytvoření potřebného zázemí
pro jeho návštěvníky.

Součástí projektu bylo pořízení mobilního sociálního zařízení včetně
sprchových boxů, vybudování venkovního stravovacího zařízení s grilem,
drobné terénní a parkové úpravy pozemku pro kempování (srovnání terénu,
zatravnění a výsadba zeleně), a dále vybavení půjčovny sportovních potřeb
pro ubytované hosty.







Projekt: Rekonstrukce rekreační chaty č. 5 - Kytlice

registrační číslo: 19/005/19210/342/171/002266
příjemce dotace: Vintage & family s. r. o., Kytlice

- projekt byl podpořen prostřednictvím MAS Český sever, Výzva č. 5, vyhlášená
v roce 2019

- realizace projektu dokončena v dubnu 2020
- proplacená dotace 224 761 Kč

Chata je součástí skupiny 5 chat, které kdysi sloužily jako rekreační středisko
Pozemních staveb. Tři chaty byly postaveny koncem šedesátých let a další dvě v roce
1985, takže jejich stav je již velmi nevyhovující. Majitelka koupila chaty v roce 2014 a
od té doby se postupně snaží o jejich dílčí opravy.

V rámci tohoto projektu byla jedna z chat byla kompletně zrekonstruována včetně
výměny střešní krytiny. V interiéru vznikl nový jídelní kout s malou kuchyňskou linkou.
Chata po své opravě splňuje současné nároky na ubytování rodin i dalších turistů z ČR
i ze zahraničí.

Žadatelka uspěla rovněž v 7. a 8. výzvě MAS a v roce 2023 a 2024 hodlá realizovat
rekonstrukci dalších dvou rekreačních chat.









Projekt: ČOV pro rekreační chaty Kytlice

registrační číslo: 20/006/19210/342/171003335
příjemce dotace: Vintage & family s. r. o., Kytlice

- projekt byl podpořen prostřednictvím MAS Český sever, Výzva č. 6, 
vyhlášená v roce 2020

- realizace projektu dokončena v květnu 2022
- proplacená dotace 223 414 Kč

Čistírna odpadních vod a nová kanalizace vedoucí ke všem
rekreačním chatám v areálu výrazně zkvalitnila nabízené ubytovací
služby a má příznivý dopad také na životní prostředí.







Projekt: Snížení energetické náročnosti

registrační číslo: 21/007/19210/342/171/002761
příjemce dotace: Bohemian Cottage s. r. o., Krásná Lípa

- projekt byl podpořen prostřednictvím MAS Český sever, Výzva č. 
7, vyhlášená v roce 2021

- realizace projektu dokončena v červnu 2022
- proplacená dotace 212 648 Kč

Pension Bohemian Cottage je vybudován ve zrekonstruovaném
objektu z konce 19. století. Provoz pensionu je celoroční a má
kapacitu 17 lůžek rozdělených do 4 apartmánů. Pension nabízí služby
jen pro hosty (snídaně, wellness, jógový sál, biotop). Hlavním cílem
projektu bylo snížení nákladů na vytápění objektu, což se podařilo
díky pořízení a instalaci tepelného čerpadla (vzduch/voda) a po
výměně 12 starých oken za nová.







Projekt: Rozšíření služeb ubytovacího zařízení 
Kamenná Horka v Krásné Lípě

registrační číslo: 18/003/19210/342/171/001097
příjemce dotace: Bohemian Cottage s. r. o., Krásná Lípa

- projekt byl podpořen prostřednictvím MAS Český sever, Výzva č. 
3, vyhlášená v roce 2018

- realizace projektu dokončena v září 2020
- proplacená dotace 127 440 Kč

Záměrem projektu bylo rozšířit ubytovací služby pensionu o nabídku
wellness služeb. Žadatel pořídil vířivku, která se zasloužila
o prodloužení sezónnosti tohoto ubytovacího zařízení na celoroční
provoz.







PŘEDSTAVENÍ KOMPETENČNÍHO 
CENTRA ČESKO OBCHODNÍ A 
PRŮMYSLOVÉ KOMORY V 
DRÁŽĎANECH



GB IAW, Zahradník

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

BRANDENBURG
SACHSEN-
ANHALT

SACHSEN

NIEDERSACHSEN

NORDRHEIN-

WESTFALEN

HESSEN
THÜRINGEN

BAYERNBADEN-

WÜRTTEMBERG

RHEINLAND-
PFALZ

SAAR-
LAND

BERLIN

Freistaat Sachsen
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)

mit IHK Dresden, IHK zu Leipzig 
und IHK Chemnitz

Bundesrepublik 
Deutschland
Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) 
vereint 80 IHKs

Europäische 
Union
DIHK-Büro in Brüssel

weltweit
Auslandhandelskammer
n (AHKs) –
Repräsentanzen und 
Delegiertenbüros in 
rund 100 Ländern
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GB IAW, Zahradník
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GB IAW, Zahradník

• Založena v roce 1862 

• V současnosti má cca. 96.000 členů, z nichž má více než 1.500 
kontakty do ČR

• 202 českých společností s německou identitou 

• 15 poboček s.r.o.

• V roce 2000 došlo k založení Sasko-českého kontaktního centra 
pro hospodářskou spolupráci

• Od roku 2022 Kompetenční centrum Česko 
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GB IAW, Zahradník

Zaměření Kompetenčního centra Česko

• Zprostředkování kontaktů, setkání firem a podnikatelů...

• Předávání informací nejrůznějšími způsoby (konference, workshopy, 
semináře...)

• Podpora při výstavách a veletrzích

• Společně s EEN pořádá 1x ročně hospodářskou konferenci Česká 
republika

• Sasko-český klub podnikatelů
2x ročně setkání (1x na české a 1x na saské straně) – ve 
spolupráci s OHK v severních Čechách

- Zvláštní sekce Podnikatelky a Cestovní ruch (taktéž 2x ročně)
5
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GB IAW, Zahradník
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GB IAW, Zahradník
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Děkuji za pozornost

GB IAW, Zahradník
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PODPORA SETKÁVÁNÍ A SPOLEČNÉHO PLÁNOVÁNÍ AKTÉRŮ 
PRO INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ NA ŠLUKNOVSKU A V HORNÍ LUŽICI

MAREK HARTYCH/ LEONIE LIEMICH
14.10.2022, VARNSDORF



POTENCIÁL PROJEKTU

• oba regiony čelí obdobným výzvám spojených s efektem odlivu mozků, s nízkou 
aktivitou firem v oblasti vlastních inovací a s nízkým transferem nových poznatků 
do praxe. 

• potenciál přeshraniční spolupráce v oblasti inovací v území nikdo komplexně 
neřeší, nemapuje, neanalyzuje ani nekoordinuje. 

• přitom území má silnou průmyslovou tradici, kterou je třeba podporovat mimo 
jiné vytvořením vhodného a efektivního inovačního prostředí a vybudování 
odpovídající infrastruktury - zázemí. 

• pro potřeby projektu byly zvoleny dvě oblasti s velkým potenciálem inovací a 
transferu do praxe - strojírenství a nová energetika.
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NOVÉ TRENDY V PRŮMYSLU
PRŮMYSL 4.0
❖ Kyberfyzikální systémy, Internet věcí, Internet služeb a Inteligentní továrny

DIGITALIZACE A ROBOTIKA

❖ Udržitelnost
❖ Cirkulární ekonomika
❖ Testbedy
❖ Flexibilní a adaptivní výrobní zařízení
❖ Kolaborativní robotika
❖ Aditivní technologie – 3D tisk
❖ Senzorika a práce s daty
❖ Průmyslový internet věcí
❖ Umělá inteligence
❖ Mass customization



●zúčastněné strany na obou stranách hranice o sobě vědí,

●malé a střední podniky na německé straně projevují zájem o spolupráci,

●na české straně si malé a střední podniky řeší problémy spojené s jejich 
"přežitím" (brain drain/provozní věci/ dostatek kvalifikovaných zaměstnanců), na 
aktivní vyhledávání nebo účast v kooperacích nemají kapacity, čas, energii, peníze

● v regionu je dostatek subjektů, které mohou napomoci spolupráci

OTÁZKY

● Jak se mohou malé a střední podniky více propojit? 
● Jaké nabídky financování jsou nezbytné? 
● Které pozice je nutné zřídit? 

SOUČASNÝ STAV 
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE



DOPORUČENÍ Z EXPERTNÍ STUDIE (UJEP)
❖Lépe informovaná, aktivní, podnikavá komunita

Příklad z praxe: IHK Zittau - studijní cesty do firem v regionu

❖Více motivovaných a připravených lidí a firem
Příklad z praxe: inovační a asistenční vouchery z Ústeckého kraje

❖Více přímé podpory pro úspěšnou přeshraniční spolupráci
Příklad z praxe: podpora v Programu spolupráce Česko-Sasko 2021-2027

❖Vytvoření obecných předpokladů rozvoje 
Zvýšení atraktivity a image regionu, Kvalitnější vzdělávání, Dobudování infrastruktury, 
Snižování kulturních a jazykových bariér, Politická angažovanost a lobby na různých 
úrovních, Aktivizace lídrů a osobností



❖ PRAGMATICKÝ
Vyvážený přístup mezi ambicemi a 

realitou, zvýšené úsilí koncentrované 
kolem existujících lídrů, navázání na 
úspěšné aktivity, jejich rozšiřování a 

prohlubování, doplňování 
infrastrukturních a institucionálních 

prvků. 

Toto úsilí je zvýrazněno hledáním 
synergií, vytvářením strategických 
partnerství se subjekty a aktivitami 

mimo region, významnou politickou a
finanční podporou z různých úrovní a 

intenzivnější komunikací.

❖ BEZ ZMĚNY
Pokračování 

individuálních akcí 
tažených stávajícími 

seskupeními, 
institucemi a lídry bez 
významnějších synergií 
a podpory politické a 

finanční z dalších 
úrovní.

SCENÁŘE MOŽNÉHO ROZVOJE REGIONU

❖ MOONSHOT
Zásadní proměna území, 

odvážné, unikátní projekty a 
aktivity, které obsahují riziko 

neúspěchu, komplexitu, 
potřebu vysoké koordinace s 

dalšími doplňujícími, vzájemně 
se posilujícími aktivitami, bez 

kterých tyto projekty 
neobejdou. 

Příkladem takové proměny je 
obec Dolní Břežany.



PŘIKLAD: LAUSITZ - LIFE & TECHNOLOGY

Aliance Lausitz - Life & Technology (L&T) je zastřešující sítí mezi regionálními podniky, výzkumnými a
vzdělávacími institucemi, vybranými obcemi a městy a zástupci občanské společnosti v Lužici v Německu. Cílem
je posílit hospodářskou konkurenceschopnost regionu a aktivně čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků
prostřednictvím široké škály vzdělávacích příležitostí.



FOTKY Z AKCE



KONTAKTNÍ OSOBA PRO ČESKÉ ÚČASTNÍKY

Marek Hartych
MAS Český Sever 
Mail: hartych@masceskysever.cz
Web: MAS Český sever – Varnsdorf (masceskysever.cz)

KONTAKTNÍ OSOBA PRO NĚMECKÉ ÚČASTNÍKY 

Leonie Liemich
Hochschule Zittau/Görlitz
Mail: Leonie.Liemich@hszg.de
Web: www.life-and-technology.eu

KONTAKTY



Finanční nástroje
pro podnikatele v ČR

Možnosti úspěšného podnikání na venkově
2022 – MAS Sever



Národní rozvojová banka

Filozofií banky je podpora hospodářského a sociálního rozvoje ČR

Poskytujeme finanční nástroje ve formě úvěrů, záruk a kapitálových vstupů

Do svých programů promítáme možnosti dostupných finančních zdrojů nového 

programovacího období (nové „operáky“, Invest EU, Just Transition Mechanism, Národní plán 

obnovy)

Využíváme finanční prostředky EIB group, CEB apod.

Financujeme rodinné firmy a sociální podnikatele a poskytujeme jim bezplatné poradenství

Nově poskytujeme poradenské služby v oblasti financování veřejné infrastruktury a 

energetických úspor

2



Národní rozvojová banka
I. pololetí 2022

12,9 mld. Kč zaručených či napřímo poskytnutých úvěrů segmentu MSP

222 mil. Kč poskytnutých úvěrů municipalitám

232 mil. Kč poskytnutých záruk cestovním kancelářím

2405 zafinancovaných projektů (z toho cca 90 % tvoří malé podniky s méně než 50 

zaměstnanci)

NRB se podílela na cca 33 % všech úvěrů do 30 milionů korun poskytnutých 

podnikatelskému sektoru

Srovnání s minulým pololetím – 40% nárůst standardní, tj. necovidové podpory

3
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Národní rozvojová banka ČR 21. století

KAPITÁLOVÉ VSTUPY — PRAŽSKÁ BURZA (IPO FOND — RIZIKOVÝ KAPITÁL)
A SPOLUPRÁCE S EIB A EIF (STŘEDOEVROPSKÝ FOND FONDŮ)

Expanze úvěry

Mezanin

Úspory energie
PORADENSTVÍ

Energ
PORADENSTVÍ

S-podnik
PORADENSTVÍ

Úvěrové nástrojeZáruční nástroje

Záruka 2015 - 2023

Expanze záruka

VADIUM

Záruka ZRS



na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti stávajících i začínajících

forma podpory - zvýhodněný úvěr a bezplatné poradenství

celá ČR včetně hl. m. Prahy

Program S-podnik

o investiční úvěr až 90 %

o 650 tis. – 25 mil. Kč 

o splatnost až 10 let / 12 let (převaha
nemovitost)

o odklad splácení až 3 roky

o sazba 0 %, bez poplatků

o provozní úvěr až 90 %

o 400 tis. – 25 mil. Kč

o splatnost až 2 roky

o odklad splácení až 1 rok

o sazba 0 %, bez poplatků



Program S-podnik

Co lze úvěrem financovat?

Stroje a zařízení

Pořízení a technické zhodnocení nemovitosti

SW a licence

Financování provozních výdajů (kromě mzdových a a
osobních nákladů a splátek jiných úvěrů)

Výdaje na pořízení a financování zásob

Výdaje na pořízení drobného majektu
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Program S-podnik

Definice sociálního podniku
Společenská prospěšnost změstnávání/začleňování

Min. 30 % zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce

Nástroje pro integraci a rozvoj zaměstnanců

Zapojování zaměstnanců do řízení podniku

Reinvestice min. 51 % zisku do společnosti

Nezávislost řízení na externích zřizovatelých

Lokalizace

environmentální zodpovědnost

8



Program S-podnik

Zajištění úvěru

Standardní zajišťovací instrumenty

• Blankosměnka (s avalem)

• Nemovitost

• Movité věci (notářský zápis)

9



Program Záruka 2015 až 2023

M-ZÁRUKA
za investiční úvěry (malé a střední podniky) nebo provozní úvěry
(malé podniky) do 4 mil. Kč,
výše záruky až 70 % jistiny úvěru

spolupráce s 13 bankami

bez poplatků

doba ručení až 6 let

režim de minimis

kombinace národního financování
a EFSI: kapacita portfoliové části národního záručního programu navýšena 
díky spolupráci s EIF – protizáruka COSME na léta
2015–2018
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Program Záruka 2015 až 2023

Způsobilé výdaje

Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku

Pořízení dlouhodobého nehmotného majektu

Pořízení a financování zásob

Pořízení drobného majektu
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Program EXPANZE (OP PIK)

Záruky
za investiční úvěry nebo provozní úvěry (malé a 
střední podniky) 60 mil. Kč

výše záruky až 70 %, příp. až 80 % jistiny úvěru

spolupráce s 26 finančními institucemi

bez poplatků

12

ÚČEL 
na pořízení strojů a zařízení (i repasovaných), technické zhodnocení staveb, pořízení 
dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení a financování zásob

záruky na výdaje na osobní náklady včetně mzdových nákladů, výdaje na nájem,
výdaje za dodávky elektřiny, plynu a vody
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NNRB
poradenst

ví



o pro sociální podniky, které jsou příjemci Zvýhodněného úvěru S-podnik

o poradenství mohou získat příjemci, kteří již mají úvěr nebo o něj teprve žádají

o management sociálního podniku

o organizace a výroba v sociálním podniku

o marketing a PR sociálního podniku

o finanční řízení sociálního podniku

Poradenství S-podnik
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technická pomoc na přípravu projektů úspor energie v budovách v soukromém
a veřejném sektoru

cílem je nabídnout komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů, a tím zvýšit
investice do těchto projektů a OZE

podpora využití finančních nástrojů

SOUKROMÝ SEKTOR –
ÚSPORY ENERGIE
• předběžné posouzení záměru z 

hlediska úspor energie

• energetický posudek

• kompletace žádosti do programu 
ÚSPOR ENERGIE/ENERG

• pokrytí z 90 % způsobilých výdajů
na přípravu
a energetický posudek

• podmínky pro poskytnutí úvěru
stejné jako v ÚSPORÁCH 
ENERGIE/ENERG

Veřejný sektor 
– podpora 
EPC 
projektům

Soukromý 
sektor –
úspory 
energie

SUBVENCE ÚROKOVÉ
SAZBY
• příprava EPC projektu

• pomoc s přípravou zadávacího 
řízení na realizační firmu (ESCO)

• příprava povinných dokumentů pro 
žádost do OPŽP

• pokrytí z 90 % způsobilých výdajů
na výše uvedené činnosti



P R A H A
Jeruzalémská 964/4
tel.: 255 721 199

B R N O
Hlinky 47/120
tel.: 538 702 199

H R A D E C  K R Á L O V É
Eliščino nábřeží 777/3
tel.: 498 774 199

O S T R A V A
Přívozská 133/4
tel.: 597 583 199

P L Z E Ň
Bezručova 147/8
tel.: 378 775 199

Č E S K É  B U D Ě J O V I C E
Husova 9
tel.: 387 318 428

Pobočky NRB
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Jakub Eliáš
zástupce ředitel pobočky Praha
jakub.elias@nbr.cz
778 718 583





Pomáháme chytrým firmám růst.

Měníme tvář regionu.



Zakladatelé

Pomáháme chytrým firmám 
růst! 



Pod jednou střechou

+ event space, cowork, byznys klub, 
sídla firem...



start podnikání (inkubátor, 
CWRK, prEinkubace)

akcelerace a inovace v msp
(Platinn, Vouchery)

expertíza a konzultace pro obce/města 
(smart Region)

expertíza 
a konzultace pro firmy

nové příležitosti pro region 
(projekty)

služby



projekty //
rozvoj úk a 
MSP 

digital Innovation hub

OPST

digital health platform

kulturní a kreativní  
průmysly



Služby pro zavedené firmy

PLATINN

Inovujte se špičkovými experty! 
Program zaměřený na růst 
obchodního a inovačního 
potenciálu malých a středních 
firem z Ústeckého kraje. 





Služby pro zavedené firmy

PLATINN

VirginGrip, Tisá 

Dvě fáze programu

Roční růst tržeb 600%



párovací akce pro 
nabídku firem z 
regionu pro studenty 
VŠ formou rychlého 
rande

HR rande



prezentace best
practice ve 
výrobních firmách ÚK 
spojená s exkurzí po 
výrobě



Služby pro začínající podnikatele

Startup Go

Program pro začínající podnikatele a zájemce o 
podnikání. Pomůžeme z nápadu vybudovat 
životaschopnou firmu anebo ze začínající firmy 
nadějný startup.

V inkubátoru Startup Go mi pomohli s nastavením obchodního modelu, s marketingem i 
prezentací produktu a díky různým přednáškám jsem získala další zkušenosti.“

Pavla linková, lipa design



Motivujeme k podnikání



Motivace k podnikání, preinkubace

Podnikání v regionu

Podílíme se na prakticky orientovaném předmětu na 
FSE UJEP, který napomáhá studentům VŠ osvojit si 
základy podnikání a v průběhu kurzu připravit reálný 
byznys plán.



Motivace k podnikání, preinkubace

Soutěž a podnikej

Jsme regionálním pořadatelem soutěže Soutěž a 
podnikej určené pro středoškolské studenty, během 
nějž se studentské týmy utkají o nejlepší 
podnikatelský nápad. Vítězové postoupí do národního 
kola.
https://soutezapodnikej.cz 2. Místo – Dominik pecháč



Motivace k podnikání, preinkubace

Festup 20.10.2022

Pořádáme jediný startup festival v Ústeckém kraji 
s českou i mezinárodní účastí úspěšných podnikatelů. 
Motivuje studenty a mladé lidi pro start vlastního 
podnikání.
https://festup.cz



pronájmy

o event space

o zasedací místnosti

o kancelář

o cowork a byznys 
klub

o virtuální a fyzické 
zasídlení



Veřejný cowork

Nové multifunkční prostory určené k setkávání 
podnikatelů, freelancerů, studentů…… Prostě 
si kdykoliv přijďte (zdarma) pracovat do centra 
města, k nám do ICUK SPACE HRADEBNÍ.
Současně prostory nabízíme na vzdělávací či 
jiné firemní a veřejné eventy



Společně v 

regionu

Institucionární bariéra, znalost území, historické konexe, MASky, komory



Pár novinek

OPST – zastřešující projekt (grantové schéma) 

Ve spolupráci s úřadem Ústeckého kraje připravujeme 
podporu podnikatelského prostředí v Ústekcém kraji 

200 mil CZK 
(digitální vouchery, inovační vouchery, podpora začínajících 

podnikatelů, asist. vouchery etc..)



icuk.cz
space.icuk.cz



SBORNÍK PŘEDNÁŠEK ZE SEMINÁŘE

MOŽNOSTI ÚSPĚŠNÉHO 
PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ

13. – 14. ŘÍJNA 2022 - VARNSDORF
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