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V březnu proběhl na Tišnovsku seminář v kombinaci s workshopem, kde bylo nosným tématem
Komunitou podporované zemědělství (dále jen KPZ) a krátké dodavatelské řetězce (dále jen
KDŘ). Akce byla realizována ve spolupráci s Místní akční skupinou Brána Vysočiny, z.s. a spolkem
Hojnost, z.s.
V úvodu byla koordinátorkou Celostátní sítě pro venkov (dále jen CSV) představena činnost CSV
Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Brně. Poté se slova ujala
Mgr. Kateřina Rezková ze spolku Hojnost, která vedla a koordinovala celou akci, včetně
facilitované závěrečné diskuze.
Na začátku byly utvořeny 4 pracovní skupiny, každá řešila konkrétní téma. Účastníci odpovídali
na otázky: Které místní potraviny postrádáte? Co byste chtěli změnit v souvislosti s potravinami,
které jíte? Co potřebujete v souvislosti s komunitou podporovaným zemědělstvím? Co nabízíte
v souvislosti s komunitou podporovaným zemědělstvím? Jednotlivé odpovědi byli s pracovními
skupinami následně krátce rozebrány.
Po workshopu zazněla prezentace z úst Mgr. Kateřiny Rezkové, která představila koncept KPZ
související s KDŘ, které jsou podporovány z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (dále jen
PRV) v rámci operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů.
Další prezentací byly představeny možnosti rozvoje KPZ, např. byly zmíněny komunitní zahrady
a sady, komunitní farmy, zemědělsko-odběratelská družstva. Současně byly prezentovány výzvy
a cíle konceptu KPZ do budoucna, včetně možnosti rozvoje v rámci PRV 2014-2020.
Dalším příkladem z praxe byla komunitní farma v Blahoňově, kterou představili Petr a Blanka
Vitouchovi. Komunitní farma funguje na myšlence „společné pěstování – společná úroda –
společná radost“. Byla představena farma, způsob jakým pracují, spolupráce se spolkem
Hojnost, jak nakládají se sezónní produkcí farmy aj. Také proběhla debata nad způsoby
financování a rozvoje farmy prostřednictvím PRV 2014-2020 v návaznosti na operaci 16.4.1
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů či operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Odborný poradce v zemědělství Ing. Milan Kouřil si připravil prezentaci na téma „Možnosti
podpory KPZ v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020“, tedy možnost, jak podpořit
investice v rámci KPZ (KDŘ, místní trhy). Účastníci se dozvěděli, jaké subjekty mohou žádat o
dotaci; co musí žadatel vědět na začátku; jaká je výše dotace, co jsou uznatelné výdaje – výdaje
na propagační činnost, pořízení technologií a dopravních prostředků, pořízení vybavení a
zařízení, stavební výdaje, software, hardware v souvislosti s e-shopem a další.

Závěr byla věnován facilitované diskuzi nad představenými možnostmi KPZ, KDŘ a plánování
sezóny 2018. V rámci této diskuze zaznělo spoustu zajímavých námětů a podnětů, které
facilitátorka zapisovala na tabuli. Uvádím některé z nich, např. více uživatelsky přístupné KPZ
(zlepšit časovou i místní dostupnost) - lidé často nemají čas vyzvednout na určených místech;
větší propagace konceptu KDŘ a KPZ a osvěta – zemědělci, uživatelé/zákazníci - lidé často
nevědí, jak KPZ/KDŘ funguje a jak se zapojit/čerpat prostředky; farmáři neumí nebo nestíhají
nabízet své produkty, nemají dostatečně zvládnutý jejich marketing; lidé mají zájem o
čerstvé/zdravé/chutné potraviny od lokálních producentů – často ale nemají čas zajišťovat se
potraviny od jednotlivých farmářů nebo ani netuší o lokálních producentech; KPZ a KDŘ koncept
s velkým potenciálem, je třeba ho rozvíjet dále a zainteresovat více subjektů a osob; ze strany
zemědělců je důležité mít zázemí pro návštěvy na farmě, když přijede skupina podílníků na
pomoc či exkurzi; zástupce RegionFood – v reakci na diskuzi krátký příspěvek s myšlenkou
řešení obchodu/distribuce produktů společně – svoz např. na „skladiště“/výdejní místo nebo
rozvoj na farmářské trhy a obchody, vytvoření distribuční sítě regionálních produktů; zmíněno,
že zemědělci kromě času na distribuci a reklamu svých výrobků, postrádají i potřebnou logistiku.
Po diskuzi byla akce ukončena. Při odchodu účastníci obdrželi propagační materiály k PRV a CSV,
např. brožura Regionální produkty-podpora místních farmářů prostřednictvím PRV 2014-2020 či
brožura Program venkova 2014 - 2020 základní změny v Pravidlech pro 6. kolo nejčastější chyby
žadatelů.
Jedním z hlavních cílů akce bylo informovat o konceptu KPZ, KDŘ a možnostech čerpání
finančních prostředků z PRV 2014-2020 v návaznosti na tyto oblasti. Na akci zazněla celá řada
poznatků, myšlenek, námětů, s kterými budou zainteresované subjekty dále pracovat. O akci
také informuje web spoluorganizátora akce Místní akční skupiny Brána Vysočiny
www.masbranavysociny.cz.
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