PRINCIPY KPZ
PARTNERSTVÍ

Každý z nás si může vybrat, které potraviny
si koupí a komu za ně zaplatí. Chcete také
rozhodovat o tom, koho svými penězi podpoříte?
SOLIDARITA

Vzájemnou spolupráci stvrzují podílníci
a zemědělci závazkem odebírat a dodávat
potraviny ze statku po určitou dobu.
Smlouva se obvykle uzavírá na jednu
sezónu – od jara do podzimu.

KPZ stojí na vzájemné podpoře
mezi zemědělci a podílníky.
Především jde o sdílení
rizik a přínosů hospodaření
a nastavení ceny přijatelné pro
obě strany tak, aby zemědělci
měli finanční jistotu a podílníci
si mohli dovolit dobré jídlo.

V KPZ vaše jídlo dostává tvář, už víte, kdo za ním
stojí a jak vzniká. I vy můžete přispět k prosazení
zemědělství ohleduplného k naší krajině.
Za posledních 5 let stoupl počet KPZ skupin z 20 na 70.
Zapojte se do KPZ. Poradíme vám!

kpzinfo.cz

DALŠÍ INFORMACE o KPZ, biopotravinách a ekologickém zemědělství

asociaceampi.cz

LOKÁLNOST

KPZ rozvíjí místní ekonomiku.
Finance, které komunita
podílníků zaplatí zemědělci,
zůstanou v místním oběhu
a neodplují například na
Kajmanské ostrovy.

lovime.bio

kde.lovime.bio

AGROEKOLOGIE

Komunitou podporovaní zemědělci hospodaří
šetrně a s respektem k životnímu prostředí,
vodě, půdě, krajině, hospodářským zvířatům
a lidem ve svém okolí. Spolu s podílníky tak
kladou důraz na spolupráci s přírodou a na
péči o její bohatství při produkci jídla.

V roce 2020 vydala PRO-BIO LIGA
ve spolupráci s AMPI v rámci projektu
Ekoporadny Praha financovaného
Hlavním městem Prahou.

Již 10 let každým dnem přibývá lidí,
kterým bije srdce pro lokálně
a ekologicky vypěstované potraviny.

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) představuje vztah mezi
zemědělci a spotřebiteli – podílníky, kteří společně sdílejí bohatství
úrody i riziko neúrody.
Nejčastěji to znamená, že se skupina odběratelů spojí s šetrně
hospodařícím zemědělcem, sestaví si koordinační tým a domluví si
pravidla fungování na základě principů KPZ. Zemědělec jim pak celou
sezónu dodává to, co vypěstoval a vyrobil. Nebo si skupina, spolu se
zahradníkem, pronajme pole a začnou na něm hospodařit společně.

PROČ JSEM V KPZ
JAKO SPOTŘEBITEL?
• Mám přístup ke zdravým a kvalitním sezónním potravinám přímo od
zemědělce za cenu přijatelnou pro obě strany.
• Znám svého zemědělce, který pro mě pěstuje zeleninu, ovoce, nebo chová
zvířata na mléko či maso.
• Podílím se na rozhodování o tom, jak bude moje jídlo vznikat, jak se bude
či nebude balit či jak se ke mně bude dostávat.
• Ochutnám různé druhy a odrůdy zeleniny a ovoce, které obvykle nejsou
v obchodech dostupné.
• Investuji své peníze do rozvoje menších rodinných ekologicky hospodařících
farem.
• Podporuji místní ekonomiku, osobně znám toho, kdo dostane moje peníze.
• Jsem členem místního společenství.

PROČ JSEM V KPZ JAKO ZEMĚDĚLEC?
•M
 ohu produkovat potraviny přímo pro lidi, kteří dokáží ocenit
jejich hodnotu.
• Mám předem zajištěný odbyt tzn. příjem na celou sezónu.
• Jsem v přímém vztahu se svými odběrateli – podílníky, znám jejich
potřeby a názory.
• Za svou práci získám férovou odměnu.
• Bohatství úrody i nebezpečí neúrody sdílíme společně, je to veliká
pomoc i podpora, která drží mé hospodářství v chodu.
• Nemusím složitě shánět odbyt, mám tak více času na hospodaření,
sebe i rodinu.
• Jsem svobodnější v rozhodování o produkci bez tlaku obchodníků.

V AMPI podporujeme blízký vztah lidí ke krajině,
ve které žijí a která je živí.
Vracíme jídlu tvář.
A jak to děláme?
•
•
•
•

 ropojujeme spotřebitele a zemědělce.
P
Vzděláváme všechny generace o souvislostech jídla, zemědělství a krajiny.
Přispíváme k rozvoji ekologického zemědělství.
Zastřešujeme rozvoj komunitou podporovaného zemědělství a místních
potravinových systémů v ČR.
• Přinášíme inspiraci ze zahraničí, spolupracujeme s organizacemi jako je
například mezinárodní síť URGENCI (www.urgenci.net).

KPZkoALICE

Propojuje existující potravinové iniciativy a jejich zemědělce
tak, aby těžili ze vzájemné podpory a spolupráce. Aktivně
přispívá ke vzniku nových iniciativ a rozvoji přímého odbytu
pro menší ekologicky hospodařící farmy. Šíří povědomí
o KPZ do regionů.
Chcete se do KPZkoALICE zapojit nebo podpořit její
růst? Více informací najdete na kpzinfo.cz.

