
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
V Borovanech  25.7.  2013 od 8.00 v prostorách JHK České Budějovice 
Přítomni: za NOS o.s.:  M. Jarolímek,  
     za MAS SR: Z. Guthová, M. Chytrová 
                  za MAS Pomalší: E. Tarabová -  
     za NAZARET o.s.:  , M. Kabeláčová-  omluvena 
                  za BEMAGRO Malonty a.s.: M.Filipová - omluvena 
                  za JHK: J. Stránský, P. Rejnek  
     za ÚP ČB: I. Loukota   
hosté : Plojhar Jiří, Plojhar Bohumil,  
         

Program: 
1. Aktuální klíčové aktivity 

 Příprava zpravodaje 

 KA 04 seminář 

 KA 03 mapování příležitostí 
2. Různé 

 
 
Add 1.  
Realizační tým projektu se seznámil s obsahem příslušných aktivit projektu, které proběhly a probíhají a 
s plánem dalších činností pracovní skupinu pro podporu zaměstnanosti v regionu.  

 
 

 Příprava zpravodaje 
Druhé číslo zpravodaje (časopisu) vyjde koncem záři 2013. (formát A4, rozsah cca 12 str., náklad 2000 ks.) 
Osnova: 
Úvodník: Zdroje venkova pro rozvoj místní ekonomiky (Z. Guthová) 
Medailonky partnerů – ÚP, JHK 
Aktivity projektu: zpráva z exkurze – oficiální (zatím není, bude třeba k projektu), pozvání na konferenci 
s programem (CSV), pozvání na semináře, nabídka stáží (analýza??) 
 
Exkurze pohledem účastníka:  
Příběh vesnice Hermon (Z.G.) 
Cardigan není jen „obnošená vesta“ (Z.G.) 
Puffin… 
I Loukota 
J. Plojhar 
… (další výstupy z konference) 
 
Výstupy aplikovatelné v ČR  
Pivovar? 
 
Příklady dobré praxe z ČR:  
Auto napůl –  český carsharing - družstvo 
Hostětínská moštárna – venkovský sociální podnik (Y. Gaily, Veronika) 
Domov sv. Anežky, o.p.s. ( Jarolímek – rozhovor z návštěvy) 
Martina Filipová- ?? 
 
J. Beran: Mladiství a absolventi 



 

 
Od jinud: 
Sociální podnikání v Anglii – zkušenost z exkurze do Liverpoolu (Štěpán) 
Pozvánka na seminář pro VS – veřejné zakázky a sociální podnikání (Francová) 
 
Distribuce: 

- MAS SR, rozešle jihočeským MAS a potenciálním zájemcům z území MAS 
Sdružení Růže 

- UP, JHK svým partnerům 
-   

Výtisk zpravodaje do konce září  -  30.9.2013 
 
Úkoly: 
Výše jmenovaní dodají článek do časopisu a současně všichni zašlou své nápady pro oživení časopisu  
M. Jarolímek , zajistí exkurzi do Domov sv. Anežky, o.p.s. předpokládaný termín první týden v září – zájemci o 
exkurzi se budou přihlašovat do 28. 7. 2013 M. Chytrové  
MAS SR zajistí grafickou přípravu a tisk časopisu (zpravodaje) 
  
. 
 

 jednodenní semináře (KA 04 ) 
Seminář proběhne koncem měsíce října s největší pravděpodobností u Tr. Svinů  
obsahem semináře bude  „Podpora místní ekonomiky  “  
Metoda Plugging the leaks, Družstevnictví a komunitní vlastnictví  
 
Předpoklád : 
Termín: 22.-.23.10, - již potvrzen ( 1. den seminář, 2. den konference) 
Předpokládané místo  - Vráž – je třeba potvrdit (zajistí M. Chytrová) http://www.vraz.eu/ 
Seminář:  Podpora místní ekonomiky   -cca 30 lidí 
Konference:  Využití místních zdrojů pro rozvoj venkova)  – cca 70lidí 
oblasti - podle dostupných zdrojů: 
Lesy: Všemyslice (topoly, štěpkování, prodej dřeva),  
Půda: Bemagro (Knížek, možnosti zaměstnávání lidí v zemědělství), Kněžice (energeticky soběstačná obec) 
Voda: vodní elektrárna obecní, družstevní, komunitní??… 
Slunce a vítr: Jindřichovice pod Smrkem (obecní větrná elektrárna) 
Doprava: Stanislav Kutáček: Auto napůl (Brněnský carsharing) – mikroregionální mikrobusy(projekt Michal) 
Odpady: Někdo z TS Písek? 
Sociální služby: (zapojení místních subjektů)?? 
Místní produkty: (příklady družstevních zpracoven produktů z Rakouska nebo Česka??), Yvona Gailly : 
Hostětínské projekty pro místní rozvoj + nadační solární elektrárna 
 
příklady z Walesu : 
Zahraniční lektor I.: systém podpory družstevnictví ve Walesu (servisní organizace) 
Zahraniční lektor II.: Komunitního vlastnictví a místní rozvoj (místní ekonomika a její rozvoj) – vodní elektrárna, 
solární elektrárny, kulturní dědictví, revitalizace obcí – staré budovy, parkoviště…  
Přednášející:  
Petra Francová – České sociální podnikání v ČR a přenos zkušeností  - Polsko, Itálie,Anglie – zajistí Z. Guthová 
J. Polášek  - projekt „Zapoj se“- zajistí M. Chytrová 
D. Chmelová  - projekt „ pro lepší svět“ – zajistí  B. Plojhar 
Schenkensfelden – energetické projekty ve prospěch obce 
Windhaag -– energetické projekty ve prospěch obce 
Další konkrétní  přednášející budou vybráni a osloveni na základě jednotlivých zdrojů( les, voda…atd.)  
 
 
Další možnosti: 

http://www.vraz.eu/


 

Kulturní noviny: Nezávislé mediální družstvo??? 
VŠ: Cudlínová VŠE JČU ??, Nový Jan VŠE – J. Hradec?? 
 
(Náklady za NOS, technické a organizační zajištění MAS SR ve spolupráci s NOS a dalšími členy pracovní skupiny) 

 
 
 mapování příležitostí (KA 03) 
Analýza prostředí pro území MAS Sdružení Růže - inventarizace a příklady  
dobré praxe: 
V rámci aktivity KA 03 probíhá analýza území MAS SR.  
Kdy MAS SR sleduje  

- Potenciální zaměstnavatelé (demokratické principy řízení,  

sledování veřejného prospěchu) 

- Potenciální zaměstnanci (z hlediska veřejné prospěšnosti) 

a NOS :  

 - Dostupné zdroje na venkově: ve smyslu naše bohatství, příležitost OZE, 
voda, půda, les, lidi, přírodní a kulturní dědictví, odpady, místní potraviny.  

 - Analýza prostor: nebytových pro novou provozovnu, brownfields. 

Termín zpracování výše uvedených dat je stanoven 3. záři 2013. 
Předpokládá se, že na získávání jednotlivých údajů se budou podílet 
jednotlivý partneři projektu. ( potencionální zaměstnavatelé – JHK, 
potencionální zaměstnanci –UP). Celá pracovní skupina se pak bude pracovat na zpracování těchto údajů. 
Výstupem analýzy budou možné oblasti podnikání v daném území s ohledem na výše uvedené faktory.  

Add 2. 
Různé:  

J. Stránský informoval přítomné, že již není ředitelem JHK, nicméně má zájem podílet se na práci v této pracovní  
skupině. 

J. Plojhar informoval o zajímavém webu http://umsemumtam.cz/  je určen neziskovkákm, kterým chtějí 

profesionálové v oblasti byznysu svými dovednostmi přispět v neziskovém projektu. 

B. Plojhar informoval o jednání, které proběhlo se  starostou z Borovan panem S. Malíkem.  Jednalo se o 
plánovaném záměru vybudovat v Borovanech pivovar. 

Další jednání pracovní skupiny bude 22 srpna  2013 v 8:30hod. – na JHK České Budějovice.  

 
V Borovanech 1.8.2013 
Magdalena  Chytrová  

http://umsemumtam.cz/

