Zpráva z exkurze
„Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy
- inspirace potravinových iniciativ v ČR“
Celostátní síť pro venkov RO SZIF Brno připravila ve spolupráci s Místní akční skupinou Brána Vysočiny
exkurzi zaměřenou na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Účelem akce byla prezentace úspěšné
spolupráce v oblasti krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ), místního prodeje, komunitou
podporovaného zemědělství (KPZe) apod. Formou exkurze, diskuzí a sdílení zkušeností bylo
prezentováno, jak úspěšně provozovat společné odbytové aktivity, jak vypadá spolupráce s dodavateli,
účinná propagace, odbyt apod. V návaznosti na program byli účastníci informování o možnostech
finančních podpor z Programu rozvoje venkova 2014–2020, a přímo na místě byly představeny
konkrétní projekty navštívených farem podpořených z PRV. Aktivita byla inspirací ke vzniku nových
podnikatelských možností.
Ekofarma Šelongovi, Pustějov - pěstitelé zeleniny v režimu bio. Na farmě pěstují přes 35 druhů
zeleniny, kterou prodávají v bedýnkách systémem KPZe – model obvyklý ve světě, založený na
partnerství mezi sedlákem a odběratelem. Farma je od roku 2011 vedena jako certifikovaná ekologicky
hospodařící; jsou také členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
Družstevní obchod Družstvo Viktorina LOCA Příbor - exkurze do obchodu, předání zkušeností
a diskuze k založení a úspěšnému fungování družstva. Družstvo je postaveno na myšlence, že spolupráce
je lepší než konkurence. Členové družstva jsou spoluvlastníky, rozhodují o činnosti družstva, pracují pro
rozkvět družstva a jsou otevřeni dalším zájemcům o členství, kteří sdílejí stejné principy a hodnoty.
Základní principy družstva – primární pro ně není ekonomická stránka věci; jde jim o propagaci přístupu
ke kvalitním a místním potravinám, podporu místních farmářů, kteří hospodaří v souladu s přírodou
a ochranou životního prostředí.
Farma Menšík, Kunčice pod Ondřejníkem - je rodinnou farmou; vznikla již v roce 1992 a věnuje se
chovu krav a produkci mléka. V průběhu vývoje přešli do režimu ekologického zemědělství; zpracování
mléka ve vlastní minimlékárně; současně také nabízí v rámci agroturistiky ubytování na farmě. Až 80 %
výrobků prodají přímo ve vlastním obchůdku na farmě. Odběrateli jejich výrobků jsou především místní,
z okruhu cca do 20-30 km od místa farmy.
Farma Ondřej Štancl, Stará Ves u Bílovce – ekologicky hospodaří na 193 ha půdy v režimu bio.
Chovají kolem 100 ks masného skotu Aberden Angus, pěstují a prodávají pšenici špaldu, vybudovali
vlastní pekárnu. Úspěšně realizují prodej svých produktů přímo ze dvora. Farma má krásně zpracované
webové stránky a v rámci marketingu a odbytových kanálů mají na webových stránkách i e-shop.
Hlavními cíli/přednostmi farmy jsou: záruka kvality, podpora regionálního zemědělství, podpora ekologie
a udržování vysokého standardu.
Společenské
setkání
přispělo
ke
sdílení
a výměně odborných i provozních zkušeností se
členy a dodavateli družstva, zástupci komunity
a místní samosprávy, zákazníky družstevního
obchůdku,
odběrateli
lokálních
produktů,
v neposlední řadě došlo k vzájemné výměně
kontaktů a navázání možné budoucí spolupráce
mezi účastníky akce.
Zpracovaly:
Ing. Dagmar Adámková, Ing. Lucie Sýsová
Dne: 22. 1. 2020

