
 

 

ZÁPIS 
Z Pracovního setkání na téma PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A PODNIKÁNÍ v obcích 

5. 8. 2015, kancelář MAS Moravská brána, Lipník nad Bečvou 

 

Dne 5. 8. 2014 se v prostorách kanceláře MAS Moravská brána v Lipníku nad Bečvou uskutečnilo 

setkání veřejnosti k tématu podpory podnikání a zaměstnanosti. Setkání se uskutečnilo 7 lidí.  

1. Předmětem setkání bylo nalezení podnikatelského potenciálu mezi občany MAS, představení 

možností vedoucích k založení nového podnikání – (sociální podnikání) a motivace obyvatel 

k tomuto kroku. Po vzájemném představení účastníků setkání Vendula Hluzinová stručně 

seznámila posluchače s analytickými daty o zaměstnanosti v území MAS Moravská brána 

s důrazem na vzrůstající hodnoty rizikových faktorů na trhu práce. Těmi jsou zejména 

vzrůstající podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání, rostoucí věk uchazečů 

o zaměstnání, snižování počtu podnikatelských subjektů, zároveň také vyšší podíl osob 

pečujících o malé děti než v předchozích letech.  

2. V návaznosti na analytická data byl představen jeden z možných modelů podnikání, který by 

ve venkovských oblastech mohl pomoci s řešením vývoje v rizikových faktorech – a sice 

podnikání sociální. Sociální podnikání stojí na třech pilířích (sociálním, ekonomickém a 

environmentálním) a v zásadě jde o společensky odpovědné podnikání, které pomáhá 

zaměstnávat osoby se znevýhodněním na trhu práce, reaguje na poptávky relevantním 

v malém území a umožňuje lepší sepětí podnikání s potřebami území. Zároveň bylo 

zdůrazněno, že nastíněný styl podnikání má a v budoucnu bude mít velkou podporu z úrovně 

státu i EU a bude také zapojeno do podpory skrze SCLLD v nadcházejícím dotačním období. 

Účastníci byli vyzváni k šíření myšlenky a především k rozvedení vlastních podnikatelských 

myšlenek alespoň do podoby podnikatelského záměru, který lze následně zkonzultovat přímo 

v MAS či ve spolupráci se spolupracujícími odbornými institucemi.  

3. V další části setkání se k představenému modelu vyjadřovali účastníci, popisovali své možnosti 

a úvahy, byla definována základní úskalí spočívající ve složitosti formálních náležitostí zakládání 

podniku a zejména v nejistotě takového kroku. Účastníkům by v začátcích podnikání zásadně 

pomohlo metodické vedení, ideálně však jakási forma jistoty v začátcích (BEC družstvo – 

dozjištěno následně, pozn. autora).   

 

Zapsal: Vendula Hluzinová 




