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Název a číslo projektu: 

DEMETER CS START 1  KPF-02-191 

Název žadatele: 

Demeter Česko a Slovensko z.s., IČ:08927472 

Název partnera (partnerů): 

Verein zur Förderung biodynamischer Agri-Kultur Demeter in Norden 

Doba realizace projektu: 

1.10.2020 – 31.12.2021 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše příspěvku EFRR (vyplňuje 
Správce FMP na základě Osvědčení o způsobilých výdajích): 

 23 431,50 € / 19916,77 € 

Stručný popis projektu: 

Demeter je celosvětové hnutí biodynamicky hospodařících zemědělců. Vychází z více než 
100 let starých základů, které reagovaly na zhoršující se situaci v zemědělství. Průmyslová 
revoluce postupně vedla k negativním změnám v zemědělské výrobě a znehodnocování 
půdy. Toto způsobilo rozpad původních vazeb a vedlo k technicko automatizovanému 
charakteru zemědělství. Dopady na půdu, klima, podzemní vody a obyvatele venkova 
pociťujeme čím dál víc. Demeter CS je čerstvě založený spolek biodynamicky hospodařících 
vinařů a zemědělců převážně z Moravy a chce svoje vzdělávací a informační činnosti 
propojit se stejně zaměřeným spolkem v Dolním ‚Rakousku. Pro biodynamicky hospodařící 
zemědělce je pravidlem, že se navzájem setkávají, radí si, pomáhají a sdílejí navzájem 

informace a zkušenosti. Na rakouské straně má toto hnutí už padesátiletou tradici a jejich 

zkušenosti jsou pro podobně zaměřené hospodáře nesmírně cenné. O biodynamickém 
zemědělství existuje pouze velmi omezené množství literatury, protože zkušenosti vychází 
především z denní praxe. Chtěli bychom toto napravit a zúčastni se akcí pořádaných 
rakouskou stranou (workshopy), čerpat z jejich vzdělávacího systému (překlady), navštívit 
biodynamicky hospodařící vinařství a farmy (exkurze) a podílet se na propojení rakouských a 
našich farmářů podobného zaměření a sdílet navzájem svoje zkušenosti. V rámci projektu 
byly uskutečněny aktivity:  2 workshopy  v CZ, 2 workshopy v AT, 3 školící dny v CZ a jedna 
zahraniční exkurze do AT.  Všechny akce proběhly v původně plánovaném rozsahu, ke 
změně došlo pouze v předpokládaných termínech a to především díky omezením 
příhraničního pohybu osob způsobeného epidemií Covid. Podrobnější info viz Zpráva o 
realizaci. 
Jedna fotografie z realizace projektu: 
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