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Přehled konzultací v území zaměřených na přípravu SCLLD21+ 

Vzdělávání a podnikání 

 

30. 11. 2021 Dana Kalistová – KABINET CB 
– zástupce sociálních podniků 
v regionu 

Hlavním tématem schůzky bylo zjištění potřeb 
podnikatelů, kteří podnikají s Focusem na 
udržitelné principy v regionu Pomalší. Ze schůzky 
vyplynulo, že chybí zejména podpora ze strany 
obcí v oblasti SOVZ a dále jako významný 
problém definovala p. Kalistová nedostatek 
zaměstnanců a také přetíženost sociálních 
podnikatelů. Jako možné řešení vidí např. systém 
sdílených odborníků, na které by se sociální 
podniky mohli obracet při řešení provozních 
záležitostí a kteří by v rámci svého CSR zajišťovali 
služby za nižší ceny nebo dobrovolnicky 

5. 1. 2021 Lucie Russfellová -  zástupce 
drobných podnikatelů v 
regionu 
 

Jako největší problém bylo zmíněno neadresné 
zacílení podpory měst, obcí k podnikatelům, bez 
ohledu na jejich velikost, zaměřená na udržitelné 
principy, příkladem by mohlo být odstupňování 
plateb za reklamy v místních zpravodajích podle 
velikosti a typu podnikatele nebo i odstupňování 
dalších podpor (zejména zaměřených na 
marketing). Dále se jako nosné téma ukázalo 
sdružení podnikatelů v regionu a podpora 
sdíleného marketingu. 

28. 1. 2021 BuďSob, Nové Hodonice – 
sdružení zaměřené na rozvoj 
alternativních forem 
ekonomiky 

V rámci schůzky jsme řešili možnosti využití 
alternativních ekonomických systémů a zavedení 
alternativní (lokální) měny jako způsobu 
podpory lokálních ekonomik.  
Zavedení místní měny se, podle některých 
výzkumů má pozitivní vliv na lokální ekonomiku, 
pokud je v regionu dostatek místních obchodů a 
také řemeslníků a lidé mají vysoký zájem této 
systém využívat. Náklady na zavedení měny by 
měli být návratné, je nutná analýza, zda by se to 
v našem regionu vyplatilo. 

5. 2. 2021 Adam Kolář – zástupce 
místních řemeslníků 

Tématem setkání bylo informovanost místních 
řemeslníků o možnosti získávat dotace na 
podnikání, dále zájem o tyto dotace a také 
možnosti využít pro rozvoj firmy systém 
odpovědného zadávání. 
Dotace a i jakékoliv jiné pobídky zaměřené na 
rozvoj firem, zejména pak u řemeslníků narážejí 



 
 

                            

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší II 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010567 

Realizátor projektu: Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 

na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, 
kteří by se na nových zakázkách podílet. 
U dotací je hlavním problémem nízká 
informovanost o možnostech a komplikovaná 
byrokracie. Z hlediska spolupráce s obcí by 
možnost podpory lokální ekonomiky v rámci 
SOVZ byla vnímána pozitivně. 

10. 2. 2021 Petr Tichánek – zástupce 
podnikatelů v regionu 

Předmětem schůzky byly možnosti podpory 
sociálních a začínajících podnikatelů, stejně jako 
u ostatních menších podnikatelů v regionu 
zmiňoval pan Tichánek jako zásadní problém při 
zahájení podnikání širokou agendu činností, 
které musí podnikatel zvládnout, to komplikuje 
pak možnost věnovat se zejména marketingu a 
rozvoji firmy, uvítal by přístup k nějaké formě 
sdílených služeb pro podnikatele a start –ups. 

8.2.2021 Dana Feferlová – Jihočeská 
společnost pro rozvoj 
lidských zdrojů (on line) 

Trendy ve vzdělávání v příštím programovém 
období, zaměření zejména na oblast rozvoje 
digitálních, občanských a podnikatelských 
kompetencí, podle současných trendů to 
vypadá, že podnikatelské a digitální (zejména 
práce s informacemi) nahradí dosud obvyklé 
vzdělávání u mladých lidí v oblasti finanční 
gramotnosti 

10. 2. 2021 Milan Turnhofer – zástupce 
místních řemeslníků 

V rámci schůzky jsme řešili potřeby místních 
řemeslníků v regionu. Ukazuje se, že největším 
problémem je nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků a to jak v současnosti,  tak i 
v budoucnosti a obecně i kvalita učňovského 
školství. U řemeslníků se neobjevuje obava 
z problému spojených s průmyslem 4.0., ani 
s úbytku zakázek. 

10. 2. 2021 Marek Prokeš - starosta Tématem schůzky byly možnosti on – line 
podpory podnikatelů, jejichž příjmy jsou z velké 
části závislé na účasti na trzích, které byly 
v důsledku COVID situace zrušeny. Jako  možné 
opatření, které vyplynulo ze schůzky, se ukazuje 
nutnost vzdělávání podnikatelů  a makers 
v prezentaci a prodeji prostřednictvím 
elektronických médií. 

22. 2. 2021 Michaela Novotná – ředitelka 
JAIP 

Schůzka zaměřená na možnosti praktické 
podpory venkovských regionů ze strany inovační 
agentury, zejména pak na podporu start upů,  
jako varianta se jeví vytvoření „regionálních 
pointů“, které by jednou za měsíc, dva nabízeli 
konzultace start up podnikatelům v regionu. 
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Dalším tématem byla specifikace potřeb 
venkovských regionu v RIS, aktuálně tam toto 
téma zcela není nijak přesně popsáno, problémy 
regionu a řešení se vztahují na celý kraj bez 
ohledu na místní potřeby. 
Dalším tématem byly možnosti rozvoje 
technologického vzdělávání v regionu Pomalší, 
zejména zpřístupnění technologií veřejnosti a 
školám 

18. 3. 2021 Eliška Nováková – RC Budíček  Možnosti vzniku co – workingu v regionu, 
podpora zaměstnávání a zejména rekvalifikace a 
rozvoje kompetencí u rodičů na a po RD. EN 
vnímá toto téma jako důležité, vnímá u svých 
klientů, jak komplikované je zvládnout návrat do 
práce, zejména ve venkovských regionech, 
nicméně, má velkou obavu z míry zájmu ze 
strany veřejnosti, má negativní zkušenosti se 
snahou zavádět nové věci, zejména na Kaplicku a 
to i v případě, že jsou zdarma 

31. 3. 2021 MAS Růže  Možnosti a role MAS v procesu uznání kvalifikace 
jako nástroj řešení potencionální 
nezaměstnanosti spojené s COVID a průmyslem 
4.0 v regionu 

14. 4. 2021 Jana Moravcová – JVTP, 
Smart akcelerátor 

Tématem diskuze bylo zejména možnosti 
podpory regionálních podnikatelů, zejména pak 
jak dobře distribuovat informace o možné 
podpoře do regionu 
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Fokusní skupina vzdělávání 

25.9.2020 

 

 

  



 
 

                            

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší II 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010567 

Realizátor projektu: Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 

 

Fokusní skupina vzdělávání 

11.6.2021   
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Zápis z jednání pracovní skupiny Vzdělávání a ekonomika 

10.5.2021 

Přítomní: Z. Lovčí, E. Nováková, M. Novotná, P. Vachová, J. Kopúnová, P. Talíř, L. Lukš, J. 

Rychlíková 

Program 

1) Prezentace stávajících cílů, opatření  
2) Připomínkování stávajících cílů a opatření s důrazem na propojení vzdělávání a  
zaměstnanosti 
3) Možnosti podpory a zaměstnanosti v období 2021-2027 
 
 

1) I. Černá prezentovala stávající potřeby, cíle a opatření členům pracovní skupiny a jejich vazbu 
na témata zaměstnanosti a vzdělávání s důrazem na polytechnické vzdělávání v regionu. 

2) Členové pracovní skupiny připomínkovali zejména  aktivity zaměřené na vytváření možností 
podpory podnikání a zaměstnanosti v období 2021-2027, shodli se na potřebě rozvíjet 
polytechnické vzdělávání napříč celým vzdělávacím systémem a také na nutnosti vytvářet 
podnikatelsky přátelské prostředí. 

3) V následujícím období MAS bude využívat prostředky  z OPZ+ podporovat pracovní místa ve 
prospěch lokálních komunit, vzdělávání  k podnikavosti a např., i zaměstnávání nebo podnikání 
na zkoušku. 

 

 

Zapsala I.Černá 
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Zápis z jednání pracovní skupiny Ekonomika 

17.6.2021 

Přítomní: P. Vágner, E. Timko, V. Přibil, E. Šiponová, P. Hastík, J. Kukačová, I. Černá 

Program 

4) Prezentace stávajících cílů, opatření  
5) Připomínkování stávajících cílů a opatření 
6) Možnosti podpory podnikání a zaměstnanosti v období 2021-2027 
 
 

4) I. Černá prezentovala stávající potřeby, cíle a opatření členům pracovní skupiny a jejich možný 
dopad  do území. Cíle a opatření byly nastaveny na základě potřeb posbíraných v území a to 
jak z rozhovorů ze starosty, tak místními aktéry a v neposlední řadě ze strany odborníků.  

5)  Připomínky ke stávajícím opatřením lze rozdělit do dvou oblastí – první oblast připomínek 
směřovala na srozumitelnost opatření, tak aby formulace jednotlivých opatření jasně a přesně 
bez pokud možno anglicismů popisovali jednotlivé priority. Druhou připomínkovanou oblastí 
pak bylo možnosti dosažení jednotlivých opatření a cílů s ohledem na možnosti území a 
natavení jednotlivých aktivit, tak aby efektivně vedly k naplnění opatření. Všechny připomínky 
byly zapracovány. Všichni zúčastnění kladli důraz na propojování vzdělávání na všech úrovních 
a to i se zaměstnavateli a také na přípravu regionu na Průmysl 4.0. 

6) Možnosti podpory podnikání a zaměstnanosti v období 2021-2027 
V následujícím období MAS bude přerozdělovat v  SZP – Společná zemědělská politika a tím 
podporovat nezemědělské podnikatele a zároveň z OPZ+ podpořit pracovní místa ve prospěch 
lokálních komunit a také vzdělávání  k podnikavosti. 

 

 

Zapsala I.Černá 


