CEE Bakwatch: Komunitní zahrada
Střeodkluky

Přihláška do soutěže CEE Bankwatch o zajímavé nápady projektů, které by mohlo být možné financovat z Evropských
grantů v příštím programovacím období EU (2014-2020). Náš projekt se umístil jako nejlepší z 50 dalších nápadů a byl
oceněn částkou 35 000 na provozní část zahrady a na svépomocný fond sdružení.

INFORMACE O VAŠEM PROJEKTU
Prosíme, představte svůj projekt
Název

Komunitní zahrada Středokluky

Umístění projektu (obec, ulice)

Středokluky, část obce Nové Středokluky, pozemek č. 911

Cíl/cíle projektu

Celkovým cílem projektu je zvýšit informovanost a zájem veřejnosti o
oblast produkce lokálních potravin, potravinové soběstačnosti, péče o
životní prostředí, krajinu a půdu, vytváření a obnovy mezigeneračních a
širších společenských vazeb v místě i dalších hodnot trvalého charakteru
v místě, kde lidé žijí.
Specifickým cílem projektu je společnými silami naplánovat a zbudovat
na pozemku č. 911 v katastru obce Středokluky komunitní zahradu pro
pěstování, vzdělávací, osvětové i volnočasové aktivity související se
zahradnictvím, ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu a v širším
smyslu udržitelným rozvojem, zaměřené na děti i dospělé.
Zahrada bude fungovat na principu komunitou podporovaného
zemědělství (KPZ), kdy všichni sdílejí přínosy a rizika hospodaření. KPZ
přináší vyšší zapojení obyvatelstva do produkce a distribuce potravin a
vytváří tak jednotící společný zájem (kvalitní, lokální potraviny). Projekt
tak podpoří vyšší ekonomickou nezávislost regionu využitím a recirkulací
místního kapitálu a příznivější environmentální přístupy.

Podrobný popis vašeho záměru, včetně
předpokládané doby realizace
(Max. 300 slov)

Současný stav: projekt byl zahájen v roce 2011 s cílem založit vzorové
hospodářství na principech KPZ, ukázkovou přírodní zahradu a vytvořit
tak malé centrum pro propagaci souvislostí potravin, životního prostředí
a venkova. V roce 2012 byl pronajat pozemek o rozloze 6 tis. m2, který
byl oplocen a na části se zkušebně pěstovala zelenina. Proběhla také
výsadba asi 100 keřů a stromů na pozemku.
Plán realizace v roce 2013: zahájení produkce zeleniny pro 40
odběratelů a vznik pracovního místo pro zelináře. V tomto roce by také
měla proběhnout výsadba větrolamu jako krajinného prvku. Bude
vybudováno zázemí pro setkávání – stoly a židle, WC, malá kuchyňka,

voda apod.
Budování zahrady bude probíhat formou brigád, na kterých jsou vítány
všechny generace včetně dětí.
Rozpočtová situace: základní investice (zázemí a vybavení pro
hospodaření) na založení funkční zelinářské zahrady je 200 tis. Kč.
Založení ukázkové přírodní zahrady 100 tis. Kč. Sdružení se pokouší
financovat investici z příspěvků členů. Je proto potřeba získat 50 členů,
přičemž každý vloží 4000 Kč. Ukazuje se však, že plán financovat projekt
ze soukromých zdrojů tímto způsobem je možná reálný, nikoli však
v horizontu jednoho roku. Investice 4 000 na jednoho člena je často
překážkou pro vstup do sdružení a v nejbližší době se nám nepodaří se
získat dostatek investičních prostředků. Projekt má proto na 60
zájemců, ale členy se stalo zatím pouze 17 lidí.
Přírodní zahrada je plánována formou komunitního plánování ve
spolupráci se zahradnicí. Plánování zahrady bylo podpořeno grantem
Nadace Via. Cílem je prostřednictvím co nejvyššího zapojení místní
veřejnosti do procesu plánování podoby budoucí přírodní zahrady a její
následné realizace zajistit další využívání ze strany místních a vyvolání
aktivního zájmu místních obyvatel o hospodaření šetrné k životnímu
prostředí i lidem.
Jaké místní problémy pomůže projekt řešit a Dnešní venkov představují izolované jednotlivé prvky, které nejsou
komu prospěje? (uveďte přibližný počet lidí a propojeny společným zájmem. Zemědělství je, jako jedna z hybných sil
našeho venkova, striktně oddělena od svých spotřebitelů, kteří nemají
z jakých jsou sociálních skupin,
příležitost, znalosti či informace přímo, aktivně ovlivňovat jeho
max. 200 slov)
směřování a často nemají motivaci a ani možnost zabývat se
problematikou venkovských hospodářství. Venkovské komunity, pokud
vůbec ještě existují, jsou často sociálně izolované, ekonomicky
nesamostatné s významným odlivem všech druhů kapitálu a
environmentálně poškozované průmyslovým způsobem hospodaření.

Projekt umožní cca 50 rodinám přístup k místním potravinám za
solidární cenu, možnost získat kvalitní lokální potraviny i pro
nízkopříjmové skupiny (investice do sdružení může být totiž i
nefinančního charakteru) a vytvoří pracovní místo pro zahradníka
(ideálně absolventa, který bez praxe obtížně hledá uplatnění a může u
nás získat praxi) a zajistí mu spravedlivou odměnu za jeho práci.

Založením zahrady zlepší životní prostředí v dané lokalitě, cca 20 domů
v bezprostřední blízkosti. Otevřená zahrada vytváří prostor pro
setkávání místních (rodiny a děti, senioři, mladí) a platformu pro další
rozvoj komunity v obci Středokluky a Kněževes (dohromady přibližně
2000 obyvatel).

A především se očekáváme, že projekt bude modelem pro další
podobné aktvity, tak jako se tomu stalo v řadě okolních zemí, kde
systém KPZ prochází bouřlivým rozvojem.
Kolik bude váš přibližně projekt stát?

200 000 Kč založení hospodářství s pěstováním zeleniny ; 100 000 Kč
založení ukázkové přírodní zahrady

Jaká část z celkových nákladů projektu by
měla být uhrazena z Evropských fondů?

250 000 Kč

Jaké jiné prostředky byste k uhrazení
nákladů na váš projekt mohli použít,
případně bude projekt vytvářet zisk?

Investice členů sdružení . Jde o sociální podnik, který bude generovat
minimální (finanční) zisk. Příspěvky členů budou pokrývat provozní a
mzdové náklady nezbytné pro produkci potravin.

