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Solidárne poľnohospodárstvo
uľahčuje prestavbu alebo
založenie novej farmy šetrnej k
zvieratám, klíme a životnému
prostrediu bez potreby
veľkého vlastného kapitálu,
bez veľkého zadlženia a so
zníženým rizikom.



Je to forma organizácie v poľnohospodárstve, pri
ktorej skupina spotrebiteľov spolupracuje na lokálnej
úrovni s jedným alebo viacerými partnerskými
poľnohospodármi.
Spotrebitelia poskytujú záruku na nákup produktov
(napr. na pol sezóny) a na oplátku sa podieľajú na
výrobe. 
Spotrebitelia sa do produkcie napríklad zapájajú tým,
že pomáhajú a majú možnosť vyjadriť sa k výberu
plodín, metód pestovania a chovu zvierat.

Čo je komunitou podporované
poľnohospodárstvo?



Financovanie poskytujú členovia KPP, ktorí
si tým zabezpečujú podiel v produkcii a 
platia za neho (mesačné) príspevky.

Výšku rozpočtu (napr. náklady na pestovanie, chov,
mzdy, poistenie, investície, rezervy, ...) každoročne
stanovuje poľnohospodár.
Výška príslušných členských príspevkov sa určuje
spoločne.
Členovia za to potom dostávajú poľnohospodárske
produkty.

 
V KPP členovia neplatia za jednotlivé produkty, ale
financuje sa celý poľnohospodársky podnik. 



bezpečnosť plánovania a podpora zo strany
komunity
spoločné riziko, ktoré so sebou prináša
poľnohospodárska výroba 
zabezpečený príjem, a teda možnosť zapojiť
sa do udržateľného poľnohospodárstva
väčší priestor pre ich prácu, napr. uplatňovanie
správnej poľnohospodárskej praxe, čo nie je
vždy možné kvôli trhovým obmedzeniam

Výhody pre poľnohospodárov/pestovateľov:

Výhody KPP

v každodennej práci majú viac
príležitostí na spoločné
rozhodovanie 



ochrana pred zmenami na trhu
používanie výrobkov, ktoré by za normálnych
okolností skončili v odpade v kvôli trhovým
normám
vytvára povedomie medzi spotrebiteľmi, vďaka
čomu sa vyhadzuje oveľa menej potravín
ponúka väčšiu rozmanitosť (napr. vzácnu
zeleninu, ohrozené druhy domácich zvierat)

 

Výhody KPP



kvalitné výrobky: čerstvé, rozmanité, sezónne a
regionálne
transparentnosť produkcie (produktov): kde, ako
a za akú cenu sa potraviny pestujú? 
podpora regionálnej udržateľnosti: budovanie
hospodárskych štruktúr, ktoré posilňujú
životaschopnosť miestneho poľnohospodárstva

Výhody pre členov/spotrebiteľov

Výhody KPP

prístup k zážitkovým
miestam a vzdelávaniu:
možnosť získať vedomosti
o pestovaní a výrobe
potravín a o starostlivosti o
pôdu



vyššia kvalita života vďaka rozmanitosti v
poľnohospodárstve
ekonomické impulzy, keďže pridaná
hodnota zostáva v regióne  
inicializácia ďalších projektov spojením
rôznych zručností spotrebiteľov (napr.
výmenné krúžky, susedské kaviarne,
stretnutia zamerané na zachovanie
zdrojov)

Výhody pre región

Výhody KPP



V partnerských krajinách GTL už
existujú siete KPP, ktoré ponúkajú
množstvo informácií, ponúk a
kontaktov

Nemecká sieť KPP
Slovenská sieť KPP
Grécka sieť KPP
príklad KPP v Španielsku

Ak sa chcete dozvedieť viac o KPP v rôznych
krajinách, viac informácií nájdete na:  

KPP a Európske siete

https://www.cepta.sk/
http://www.dionet.gr/


Máte ďalšie otázky týkajúce sa KPP?
 

Pozrite si publikáciu, ktorá vznikla v
rámci projektu financovaného

Európskou úniou.  
 
 

Navštívte našu webstránku a staňte
sa budúcim lídrom zmeny

 

https://urgenci.net/wp-
content/uploads/2015/03/CSA4EUrope_Handbook.pdf

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-netzwerk/projekte/vergangene-projekte/community-supported-agriculture-for-europe

