
SOUHRN NOVINEK
ZÁŘÍ  2020

PROJEKT FANDÍME ŘEMESLU

https://www.fandimeremeslu.cz/
http://amsp.cz/


VYBERTE SVÉHO FAVORITA na Cenu AMSP ČR za úspěšné
a inspirativní překonání krizového období koronaviru

V AMSP ČR si vážíme všech aktivních firem, které se nespoléhají jenom na pomoc,
ale samy se krizi postaví čelem, a dokonce nabídnou pomoc i ostatním firmám.
Cílem je takové firmy ocenit, poděkovat jim, medializovat je a inspirovat tak další
podnikatele. Hlasování veřejnosti probíhá do 21. října 2020.

Novinky:

CELÝ ČLÁNEK ZDE

AMSP ČR oceňuje vyslyšení jejího volání po návratu
moderních „dílen“ do ZŠ

„Duální vzdělávání je ve vyspělých zemích světa běžné. U nás se o něm dvacet let
bohužel jen mluvilo, teď už konečně nabývá konkrétní podoby. Dostatek technicky
zdatných lidí, kteří už ve škole získají potřebnou praxi, je přitom základním
předpokladem úspěchu inovativních technologických projektů,“ říká vicepremiér 
a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podpořit zájem o techniku
má nově i pojízdná učebna, tedy projekt Tour for the Future. Spouštíme ho od října,
nákladní automobil, který je upravený na pojízdnou učebnu, má v tomto školním
roce navštívit všechny kraje a vzdělávat žáky základních škol v tuto chvíli v celkem
35 městech a obcích.“

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Setkání cechů z projektu Fandíme řemeslu se uskutečnilo 
on-line

Setkání zástupců cechů zapojených do projektu Fandíme řemeslu zastřešeného
Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), které bylo
naplánováno na úterý 29. září, se uskutečnilo navzdory stále horší epidemiologické
situaci. Umožnil to operativní přesun na on-line platformu.

Účastníky diskuse uvítala generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. Debatu o
tématech, která jsou pro jednotlivé řemeslné cechy a společenstva palčivá,
moderoval garant projektu Josef Jaroš, většinový vlastník poradenské skupiny
Apogeo. S informacemi o aktuálním vývoji v oblastech, které považuje AMSP ČR
dlouhodobě za své priority, vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO).

CELÝ ČLÁNEK ZDE

https://www.moje-restaurace.cz/index.php/2020/09/24/prohlaseni-k-uzavreni-restauraci-od-2200-h/
https://www.fandimeremeslu.cz/vyberte-sveho-favorita-na-cenu-amsp-cr/
https://www.fandimeremeslu.cz/setkani-cechu-z-projektu-fandime-remeslu-se-uskutecnilo-on-line/


Doporučené postupy pro ochranu Vašich provozů před
koronavirovou nákazou

V této neklidné době tu pro Vás máme doporučené postupy pro ochranu Vašich
provozů před koronavirovou nákazou zpracované firemním sektorem.
Aktualizovaná pravidla ZDE                              Doporučení z oblasti BOZP ZDE

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Nouzový stav od 5. října 2020

Podle informací od ministra zdravotnictví Romana Prymuly na tiskové konferenci
vlády 30.9.2020 půjde o omezení shromažďování ve vnitřních prostorách na max.
10 osob, ve vnějších prostorách na 20 osob, a to na dobu 14 dnů. Výjimky mají
domácnosti, podniky, výkon povolání, (zasedání zastupitelstev, ústavních orgánů,
církevní obřady, tam je max. počet 100 osob a dodržování rozestupů). Výjimku mají
také divadla, filmová představení do 500 osob. 

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Google ve spolupráci s partnery pomůže s digitalizací
českých firem, nabídne jim bezplatná školení pro překonání
krize

Český Google teď pod záštitou Ministerstva průmyslu   a obchodu a ve spolupráci 
s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svazem průmyslu 
a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR chystá pomoc českým firmám 
v podobě bezplatného vzdělávacího programu a navazujících aktivit.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

K získání zvýhodněného financování potřebují rodinné firmy
registraci u AMSP ČR

Rodinné firmy mohou získat zvýhodněné financování v rámci hned tří programů
ČMZRB –  EXPANZE-úvěry, EXPANZE-záruky a GEN-záruka, a to podle toho, zda
chtějí financovat investiční projekty, provozní výdaje nebo usnadnit předávání
rodinného podniku dalším osobám.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

https://drive.google.com/file/d/1m-KvTAsAfZyHnBuM7RugTOWr7D0IuVvH/view
https://drive.google.com/file/d/1IMywTA2dhlaap5Y4XhC6PAbEQH1xiBPx/view
https://www.fandimeremeslu.cz/doporucene-postupy-pro-ochranu-vasich-provozu-pred-koronavirovou-nakazou/
https://www.fandimeremeslu.cz/nouzovy-stav-od-5-rijna-2020/
https://www.fandimeremeslu.cz/google-ve-spolupraci-s-partnery-pomuze-s-digitalizaci-ceskych-firem-nabidne-jim-bezplatna-skoleni-pro-prekonani-krize/
https://www.fandimeremeslu.cz/k-ziskani-zvyhodneneho-financovani-potrebuji-rodinne-firmy-registraci-u-amsp-cr/


Podcast AMSP ČR #5 „Podpora MSP ze strany
stěžejního resortu“

Dovolujeme si Vás informovat o natočení pátého podcastu naší
asociace, a to na téma: „Podpora MSP ze strany stěžejního resortu“.

Naším hostem byl Ing. Pavel Vinkler, Ph.D, zástupce náměstkyně
ministra, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního
podnikání na MPO.

PODCAST NA YOUTUBE PODCAST NA SPOTIFY

VŠECHNY PODCASTY AMSP ČR
NALEZNETE ZDE

https://youtu.be/EqLZgk0WvxM
https://open.spotify.com/episode/1EXcI38WMpVedT4NUIJf6J?si=mkR1rV7DR0GSw08_mZuOvQ
https://amsp.cz/podcasty-a-videa/


Kalendář akcí  Říjen
2020

ONLINE! Konference: NOVÉ TRENDY V PODNIKÁNÍ MSP

V rámci projektu Rok malého podnikání 2020 si Vás dovolujeme pozvat na jednu 
z hlavních konferencí projektu na které vystoupí zástupci z AMSP ČR, vybraní
zástupci z praxe z různých oblasti podnikání, generální partneři a partneři
projektu.

Datum: 9. 10. 2020

Čas: 9:00 – 17:00 hod.

Kde: Přímý přenos z konference budeme vysílat na našem Youtube kanále ZDE.

Více informací nalezdete ZDE.

Kreativita se dá naučit! Přihlaste se na online workshop 
s Google :)

A právě proto spouštíme workshopy New Generation of Founders v online verzi. 
V trochu vzdáleném, ale přesto funkčním prostředí, kde se můžete metodu Design
Thinking naučit.

DATUM: 20. 10. 2020

ČAS: od 9:45 do 15:00 hod.

Více informací a registraci naleznete ZDE.

Nové příležitosti pro startupy u AMSP ČR!

AMSP ČR se stává partnerem Czech Space Weeku 6.-14.11.2020, kde budou
představeny nové podnikatelské příležitosti pro startupy i MSP.

Harmonogram akce naleznete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://amsp.cz/konference-amsp-cr-nove-trendy-v-podnikani-msp/
https://events.withgoogle.com/ngof_online1020/
https://drive.google.com/file/d/1KZdb8RYHg0VIXOqwiFZAoQACLpCHplJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rDGgjMRjW58PzImJdGV8UAoG0Qr9dJoG/view?usp=sharing
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