Český Brod dne 9. června 2015

Setkání pošemberských podnikatelů
V úterý 9. června 2015 ve večerních hodinách proběhlo další setkání pošemberských podnikatelů v nedalekých Kounicích. Na to kdo a proč setkání inicioval, jsme se zeptali pana Mgr. Miloslava Olivy, ředitele
Místní akční skupiny (MAS) Region Pošembeří.
Setkání v Kounicích plynule navázalo na Tříkrálové setkání pošemberských podnikatelů v Českém Brodě.
Tehdy od účastníků vzešla potřeba vzdělávání se v oblasti dotačních řízení, kde by mohli naši podnikatelé a
zemědělci v novém dotačním období čerpat. S chutí jsme tedy využili pozvání pana Klusáčka, majitele
Kounického pivovaru, připravili potřebné informace a setkání zrealizovali.
Byl o setkání zájem? Z jakých odvětví se účastníci přihlásili?
Ano, o setkání a nové informace byl poměrně velký zájem. Svědčí o tom účast téměř 20 lidí napříč rezorty,
kteří se rozhodli přijít. Myslím, že to nebylo jen pozváním na exkurzi do místního pivovaru, ale především
tím, že si lidé uvědomují nové možnosti a šance finanční podpory. Dotace mohou jejich podnikání pomoci
v inovaci stávajících podnikatelských záměrů, nebo nastartovat nové podnikání. Stačí se jen nebát a zkusit
nějaký ten projekt.
Jakou roli bude pro podnikatele a zemědělce v novém dotačním období hrát vaše MAS?
Na kancelář MAS se mohou zájemci z řad podnikatelů a soukromých zemědělců obrátit se svými projektovými záměry již nyní. Nabízíme jim poradenství a nasměrování projektového záměru. Výhledově chceme
projekty také psát. Protože víme, že je těžké se v dotacích vyznat, snažíme se dávat na naše webové stránky www.posemberi.cz aktuální informace o vyhlášených výzvách, které by mohly nejen podnikatelům
v území Pošembeří pomoci. Dnes jsou známy předběžné podmínky týkající se první vlny výzev Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), které 1. června 2015 oficiálně vyhlásilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán programu. Ve hře bude 11 výzev s alokacemi ve
výši 17,35 miliardy korun a to už stojí za zvážení využití šance.

Petra Ištvániková, Region Pošembeří o.p.s.

