ZAPOJTE SE DO VENKOVSKÉ TRŽNICE!!
Venkovská tržnice je projekt, na kterém MAS Lužnice spolupracuje s dalšími šesti
místními akčními skupinami. Cílem projektu je vytvoření databáze místních
podnikatelských a neziskových subjektů a jejich propagace. Projekt navazuje na již
zrealizovaný projekt „Regionální značku“, kde už částečné mapování místních
podnikatelů probíhalo. Tato databáze bude rozšířena o další podnikatele, ale i neziskové subjekty a aktivní
jedince, kteří nejsou registrovanými podnikateli (tzn. bez IČ).
Za tímto účelem budou od července 2012 uvedené subjekty navštěvovat vyškolení tazatelé. Jejich úkolem
bude shromáždit z regionu maximum informací o podnikatelích a neziskových organizacích a vytvořit tak
veřejný informační systém přístupný na internetu (podzim 2012). Pro veřejnost poté bude jednodušší
najít nejbližšího řemeslníka či zájmovou organizaci a pro podnikatele to bude bezplatná možnost
propagace svých výrobků či služeb.
ZÁKLADNÍ VÝSTUPY PROJEKTU
 internetová databáze podnikatelů a neziskových organizací (www.venkovskatrznice.eu)
 síť informačních vitrín v obcích
 tištěný katalog podnikatelů a neziskových organizací do všech domácností z území MAS
Internetová stránka www.venkovskatrznice.eu bude obsahovat nejenom databázi místních podnikatelů a
neziskových organizací, ale bude nabízet i aplikaci Bazaru, ve kterém je možné nabízet, poptávat, darovat
i směňovat cokoli, ať už se to týká přebytků z vaší zahrady, domácnosti nebo třeba z půdy. Pořadatelé
kulturních, sportovních nebo třeba vzdělávacích akcí budou moci využívat Kalendář akcí. Na závěr
projektu bude do všech domácností z našeho regionu zdarma distribuován tištěný katalog kontaktů na
podnikatele a neziskové organizace regionu.
PŘÍNOS PRO PODNIKATELE
 bezplatná reklama
 zviditelnění drobné „domácí“ výroby
 elektronický prodej výrobků (E-shop)
PŘÍNOS PRO OBYVATELE Z ÚZEMÍ MAS
 přehledná databáze místních podnikatelů, drobných výrobců a neziskových organizací
 jistota kvalitních a místních výrobků a služeb
 možnost bazaru, směňování, prodávání, poptávání, nabízení,…
 přehled kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
 nákup přes internet
Pro bližší informace nebo přihlášení do katalogu nás kontaktujte na telefonu 774 424 078 nebo na emailové adrese: mas.luznice@sudomerice.cz.
Na závěr představení Venkovské tržnice ještě několik povzbudivých statistických údajů z dosavadního
fungování projektu. V průběhu roku 2011 zaznamenaly internetové stránky www.venkovskatrznice.eu
přes 140 000 přístupů, provedených více než 8 500 návštěvníky. V katalogu podnikatelů bylo
provedeno více než 17 000 vyhledávání.
Projekt Venkovská tržnice III. je podpořený v rámci
opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Programu rozvoje venkova ČR

