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Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. 

Abstrakt a obsah modulu 

Název a popis modulu Komunitou podporované zemědělství (KPZ) 
Kurz představuje iniciativu pro rozvoj venkova, která v součinnosti s jinými podobnými aktivitami přispívá k posílení místní 
ekonomiky. Kurz má sedm lekcí. Úvod otevře téma v kontextu různých iniciativ a poté bude vysvětlen význam drobných farmářů 
na úrovni EU i Rumunska. V následující lekci bude definováno komunitou podporované zemědělství, bude vysvětlen jeho původ, 
a různé podoby v zahraničí, budou formulovány specifika a zvláštnosti KPZ, nastíněny možné potíže a výhled do budoucna. Dále 
budou prezentovány zkušenosti z Rumunska se zaostřením na region Odorheiu Secuiesc (Harghita oblast, Rumunsko). Poslední 
dvě lekce se soustředí na praktická témata – sestavení transparentního rozpočtu a komunikačního plánu. 
 
KPZ podporuje komunitou podporované zemědělské iniciativy, které jsou tvořeny partnerstvím mezi výrobci a skupinami 
spotřebitelů. Tento projekt byl založen za účelem zlepšení podmínek místních zemědělců a jejich zemědělských podniků při 
uplatňování udržitelných forem zemědělství v rámci spravedlivého hospodaření. 
Cílem KPZ je zajistit, aby si spotřebitelé mohli koupit kvalitní potraviny za dobrou cenu a měli možnost se rozhodnout pro nákup 
potraviny, která byla vypěstována určitým způsobem. Každá KPZ iniciativa sdružuje skupinu spotřebitelů a výrobců, kteří žijí ve 
své blízkosti, a potvrzuje toto partnerství smlouvou. Spotřebitelé se zavazují kupovat výsledné produkty prostřednictvím předem 
zaplaceného obnosu. Producent naopak je zavázán poskytovat kvalitní produkty pěstované společensky odpovědným způsobem 
šetrným k životnímu prostředí. 
 

Cílová skupina 
 

Členové nevládních organizací a komunitních iniciativ, místní zemědělci, lidé zabývající se zemědělstvím, studenti vysokých škol, 
spotřebitelé, potenciální organizátoři KPZ, propagátoři rozvoje venkova 
 

Cíle modulu 
 

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni: 
1. Porozumět hlavními pojmům a konceptům iniciativ na podporu místní ekonomiky, drobného zemědělství, komunitou 
podporovaného zemědělství apod. 
2. Vytvořit si jasnou představu o historii, výzvách, potřebných prvcích KPZ, rozdílech s ostatními kanály přímého prodeje 
3. Založit komunitou podporované zemědělství 
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4. Nastavit rozpočet, vypracovat komunikační plán pro vlastní iniciativu 
  

 

Časový plán: 
 
Časy uvedeny 
odhadem – 
může se lišit 

Osnova Aktivity Zdroje 
 

1 hodina Lekce 1  
Představení místních 
iniciativ rozvoje 
venkova (Rumunsko) 

- představení modelů a iniciativ, které přispívají k posílení 
místní ekonomiky 
- vyjasnění pojmů a konceptů 
- prezentace místních osvědčených postupů, se zdůraz-
něním jejich úspěchů a neúspěchů v posledních několika 
letech 
- brainstorming s cílem nalézt, vyčíslit a zanalyzovat míst-
ní iniciativy ve vlastních komunitách jednotlivých účast-
níků 
- formulování závěrů 

  

projektor, plátno, LFS příručka, Studie místních iniciativ 

1.30 hodiny 

(30 minut 
prezentace + 1 
hodina diskuze) 

Lekce 2 
Co je komunitou 
podporované 
zemědělství (KPZ)  

- kontextualizace: význam drobného zemědělství. Kon-
cept částečně soběstačných zemědělských podniků a je-
jich role v lokálním měřítku rozvoje venkova 
- vyjasnění pojmů a podmínek KPZ 
- prezentace společných charakteristik různých forem 
hospodaření na mezinárodní úrovni 
- brainstorming s cílem nalézt, vyčíslit a analyzovat zá-
kladní prvky a limity potřebné k zahájení KPZ 
- formulování závěrů 

projektor, plátno, LFS příručka, flip chart 
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1.30 hodiny 

(30 minut 
prezentace + 1 
hodina diskuze) 

Lekce 3 
Historie hnutí KPZ a 
rozdíly mezi KPZ a 
jinými místními 
modely přímého 
prodeje 

- Počátky KPZ a jeho modely rozšířené na mezinárodní 
úrovni 
- Vývoj v posledním desetiletí na mezinárodní úrovni 
- Prezentace hlavních typů a modelů partnerství na mezi-
národní úrovni 
- Brainstorming s cílem nalézt, vyčíslit a analyzovat prin-
cipy a dopady KPZ 
- Formulování závěrů 
 

projektor, plátno, LFS příručka, flip chart 

2 hodiny 

(1 hodina 
prezentace + 1 
hodina diskuze) 

Lekce 4 
KPZ síť v Rumunsku 

- porozumění průkopnickému období KPZ v Rumunsku 
- vývoj v posledních několika letech v Rumunsku 
- prezentace modelů rozšíření KPZ, transformace KPZ a 
zkušeností z Odorhei 
- brainstorming s účastníky s cílem nalézt, vyčíslit a analy-
zovat rozdíly mezi pilotním projektem a standardním KPZ 
modelem 
- formulování závěrů 

 

projektor, plátno, LFS příručka, flip chart 

2 hodiny 

(30 minut 
prezentace + 
1.30 hodiny 
diskuze) 

Lekce 5 
Výzvy, problémy, 
budoucnost a 
perspektiva KPZ 

- brainstorming s účastníky s cílem nalézt, vyčíslit a analy-
zovat hlavní výzvy týkající se výrobců a spotřebitelů KPZ 
- formulování možných scénářů  

projektor, plátno, LFS příručka, flip chart 

1 hodina 

(diskuze) 

Lekce 6 
Jak vytvořit rozpočet 
KPZ 

- brainstorming s účastníky s cílem nalézt, vyčíslit a analy-
zovat hlavní prvky potřebné pro transparentní a férový 
rozpočet KPZ 
- formulování závěrů o procesu 

projektor, plátno, flip chart 
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1 hodina 

(diskuze) 

Lekce 7 
Jak plánovat a 
komunikovat  

- brainstorming s účastníky s cílem nalézt, vyčíslit a analy-
zovat vypracovaný komunikační plán potřebný pro pro-
vozování KPZ 
- formulování závěrů o procesu 
 

projektor, plátno, flip chart 

 


