Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe krátkého
dodavatelského řetězce
Termín realizace akce: 26. května 2018
Místo: ekofarma Vařejkův Dvůr v Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
Program:
Dopolední blok 10:00 hod. – 12:15 hod.


Představení Celostátní sítě pro venkov, aktivity v roce 2018 - seminář zahájila
a úvodní prezentaci vedla Dagmar Adámková (SZIF). V příspěvku se věnovala krátkým
dodavatelským řetězcům (KDŘ) a činnosti CSV RO Brno v roce 2017, též zmínila některé
připravované aktivity v roce 2018.



Projekty realizované v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 – zemědělský
poradce Milan Kouřil první část své přednášky zaměřil na obecné náležitosti a jednotlivé
kroky při administraci projektů o finanční podporu z PRV; zmínil nejčastější chyby;
předával zkušenosti s udržitelností projektů; představil konkrétní projekty podpořené z
PRV v rámci opatření 4.1.1., 6.1.1, 6.1.2. Závěr přednášky věnoval opatření 16.4.1
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů; představil
příklady dobré praxe, realizaci projektů z PRV a propojil tak teoretické informace
s realizovanou praxí.
V průběhu přednášky se mohli účastníci semináře ptát na konkrétní dotazy. Pan Kouřil
ihned na tyto dotazy reagoval. Nejvíce bylo diskutováno opatření Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů.



Představení ekofarmy Vařejkův Dvůr - diverzifikace v zemědělství - ekologickou
farmu, její vznik a současný rozvoj prezentovala paní majitelka farmy Bohumila
Vařejková. Představila hospodářskou část farmy (pěstování rostlin, chov zvířat);
zpracování vlastní produkce a úspěšný prodej ze dvora. Ekofarma Vařejkův Dvůr je
jedním z hlavních dodavatelů spolku Hojnost.
Její přednáška byla příkladem dobré praxe s návazností na PRV 2014-2020 M04, M06,
M16 a M19.



Představení činnosti spolku Hojnost (KPZ –
komunitou podporované zemědělství) - činnost
spolku přednášela Kateřina Rezková. KPZ je spolupráce
mezi pěstiteli (převážně místními zemědělskými
producenty)
a
odběrateli
(místní
komunitou).
V přednášce zazněly formy společného plánování,
organizace a provoz výdejního místa, zajišťování odbytu
v rámci „spižírny“, aktivity v rámci „semínkovny“, stále
se zvyšující zájem o komunitní dvorek; další cíle KPZ.

Odpolední blok 13:15 hod. – 15:00 hod.
Následovala prohlídka zemědělského provozu ekofarmy Vařejkův Dvůr, v průběhu cesty se
pokračovalo v živé diskusi; exkurze byla ukončena návštěvou zpracovatelského provozu farmy.

Návrat v 16:00 hod., radnice Tišnov, náměstí Míru 111.
Program akce včetně pohoštění byl financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Dopravu
si účastníci akce hradili sami.

Závěr:
Exkurze byla kombinací vzdělávacího, informačního a praktického charakteru; byla zaměřena
zejména na odbornou zemědělskou veřejnost a mladé začínající zemědělce, podpořila
horizontální
a
vertikální
spolupráci
mezi
účastníky
dodavatelského
řetězce
při vytváření podmínek k rozvoji KDŘ a místních trhů. Prezentace příkladů dobré praxe na
ekologické farmě umožnila účastníkům se přímo na místě seznámit s úspěšnými projekty PRV a
s příkladnou ukázkou diverzifikace zemědělství v měřítku rodinné farmy.
Doposud není Operace 16.4.1 žadateli výrazně využívána (na RO SZIF Brno bylo v rámci
1. – 6. kola zaregistrováno pouze 5 žádostí, z toho byla už u 4 žádostí ukončena administrace).
Vzhledem k této skutečnosti, a též i k pozitivním ohlasům účastníků akce, budeme (CSV RO SZIF
Brno) i v roce 2019 se nadále věnovat tématu KDŘ i komunitní spolupráci zemědělských
producentů a místních odběratelů a to prostřednictvím seminářů, exkurzí, případně workshopů.
Zpracovala: Ing. Adámková Dagmar, koordinátor CSV NUTS2 Jihovýchod
Dne: 20. července 2018

