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Co jsou COFAMI (Iniciativy země-
dělců prodávajících společně)?

Výzkum pokrývá celou řadu iniciativ, které sdílejí 
následující charakteristiky: 
	 důraz na společné jednání zemědělců
	 aktivní zapojení zemědělců
	 orientace na odbyt, prodej a marketing
	 inovativnost v utváření prodávaného produktu, ve 

strategických či organizačních formách.

Příklady iniciativ společného odbytu farmářů zahrnují: 
	 sdílení a sdružování produktů a zdrojů za účelem 

společného odbytu, sdružení zemědělců-výrobců
	 které společně vyrábějí místní speciality či produkty 

ekologického zemědělství
	 společnou propagaci regionálních potravin
	 společné investice do cíleně pěstované biomasy a 

její zpracování
	 podporu služeb (turistika, sociální služby apod.) 

či dokonce nakládání s veřejnými statky (krajina, 
vodohospodářství).

Podpora iniciativ 
zemědělců prodávajících 
společně

Projekt COFAMI je podporován 
Evropskou komisí



  

Východiska a cíle

Společné činnosti zemědělců hrají v historii evropského 
zemědělství a venkova důležitou roli. Během 20. století  
byla spolupráce zemědělců v mnoha zemích dnešní 
EU podnětem k založení zemědělských odbytových 
družstev; výsledkem byl lepší přístup na trh, zvýšení  
příjmů zemědělských hospodářství a nárůst 
zaměstnanosti na venkově. V nedávné době sdružení 
zemědělců výrazně přispěla k šíření trvale udržitelných 
výrobních metod a praktik.

Současné evropské zemědělství čelí řadě nových 
problémů a souvisejících výzev. Narůstající vliv 
obchodních řetězců způsobil, že zemědělci postupně 
ztratili kontrolu nad dodavatelsko-odběratelskými 
kanály. Kromě toho se musí vyrovnávat s celkovým 
poklesem a novým zaměřením zemědělské politiky. 
Zároveň je potřebné, aby reagovali na měnící se 
požadavky spotřebitelů, které se týkají bezpečnosti 
potravin, jejich kvality či přitažlivosti krajiny. Při hledání 
vhodných řešení těchto problémů a výzev mohou 
opět pomoci společné aktivity zemědělců a jejich 
spolupráce.

To je výchozí situace, v níž projekt COFAMI sleduje 
úlohu iniciativ, které zemědělci utvářejí ke společnému 
prodeji svých výrobků či komodit v rámci hledání 
nových přístupů k měnícím se tržním podmínkám. 
Konkrétně se tento projekt snaží identifikovat sociální, 
ekonomické, kulturní a politické faktory, které rozvoj 
těchto iniciativ umožňují nebo jim v něm brání. 

Kroky výzkumu 

	 Na počátku výzkumu bude stanoven konceptuální 
rámec pro studium COFAMI (iniciativ zemědělců pro-
dávajících společně). Hlavní součástí bude přehled a 
rešerše odpovídající odborné literatury a zhodnocení 
osmi předcházejících výzkumů prováděných v EU, 
které byly zaměřeny na problematiku COFAMI. 

	 V každé zemi bude provedena analýza současného 
stavu iniciativ zemědělců prodávajících  společně a 
relevantních faktorů majících vliv na tyto iniciativy. To 
znamená představení přehledného souhrnu existu-
jících COFAMI, jejich cílů, forem organizace a strate-
gií, vztahů s dalšími aktéry v dodavatelských sítích a 
odpovídajícího tržního a politického prostředí.  

	 Bude uskutečněna série 18ti hloubkových 
případových studií pro různé typy COFAMI. Výsledky 
těchto studií poskytnou podrobnější představu o vli-
vu různých faktorů, které omezují či umožňují rozvoj, 
činnost a kontinuitu existence COFAMI. Bude také 
posouzena výkonnost těchto iniciativ vzhledem k so-
ciálním, ekonomickým a enviromentálním dopadům.

 
	 V syntéze budou výstupy z jednotlivých výzkumných 

kroků integrovány do obecných závěrů týkajících se 
důležitosti jednotlivých faktorů, které buď omezují 
či umožňují různé typy COFAMI. Kromě toho budou 
formulovány podpůrné strategie COFAMI, opatření 
pro zlepšení jejich výkonnosti a nástroje pro šíření 
těchto iniciativ.

Výsledky projektu a výstupy  
pro praxi

Klíčovou roli ve všech stádiích projektu budou hrát 
metody spojené s účastí všech zainteresovaných 
a konzultace s těmi, kteří se na těchto iniciativách 
nějakým způsobem podílejí. Tak bude zajištěno, že 
výsledky výzkumu budou optimálně založeny na 
zkušenostech „přímo z terénu“ v propojení s jejich 
reflexí v odborné a politické sféře. V každé zúčastněné 
zemi bude ustanoveno Národní fórum těch, kteří 
na daných iniciativách nějak participují. Kromě toho 
bude vytvořena expertní skupina předních evropských 
vědeckých pracovníků a  odborníků v oboru s vlast-
ními zkušenostmi z dané problematiky, která umožní 
plnější geografické pokrytí – tj. i mimo deset zemí, 
které se tohoto projektu účastní. 

Výzkum umožní zemědělcům, podpůrným organiza-
cím a vládním agenturám utvořit si lepší náhled a 
představu o různých strategiích společného odbytu, 
faktorech jeho úspěšnosti či neúspěšnosti, o návrzích 
na opatření pro podporu COFAMI. 

Kromě toho projekt přispěje ke rozvoji takových 
vědeckých úvah a politických debat, které  se zabývají 
úlohou iniciativ zemědělců a novými podobami 
odbytových kanálů a sítí v rámci podpory udržitelného 
rozvoje venkova a poskytování bezpečných a kvalit-
ních potravin..

Všechny výsledky projektu budou k nahlédnutí na 
webových stránkách  www.cofami.org


