
4. Důvody pro podporu PGS
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Proč podporovat PGS?
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• PGS přináší mnoho výhod, mezi které patří: 

✓ Lepší přístup k bioprodukci díky systému záruk pro drobné 
zemědělce / producenty, je dostupnější než oficiální 

certifikace,

✓ Zlepšení znalostí a povědomí mezi spotřebiteli díky zapojení 

do procesu záruky,

✓ Podpora krátkých dodavatelských řetězců a rozvoje 

místních/ lokálních trhů 

✓ Rozvoj znalostí zemědělců a posílení jejich pozice

✓ Tvorba nástrojů na aktivizaci místní komunity

• Podpora veřejnosti v úvodních fázích rozvoje PGS je potřebná k 
zajištění prostředků na budování kapacit = znalostí a organizaci.
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Formy podpory rozvoje PGS

• Vhodné legislativní prostředí  - zahrnutí PGS do předpisů pro 

ekologické zemědělství (viz. IFOAM-OI doporučení “Jak 

mohou vlády podpořit PGS”)

• Finanční podpora projektů pro nově vznikající PGS iniciativy    

(musí být alespoň tříletá)

• Trvalá podpora - částečné financování již existujících PGS 

iniciativ (např. výdaje na školení zemědělců, tvorbu 

standardů a procesních manuálů, setkávání, budování sítí…)
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Mezinárodní organizace podporující rozvoj PGS 
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• IFOAM International: Globální balíček nástrojů na podporu PGS - obsahuje 

příklady iniciativ PGS z 80 zemí (např. prezentace, vzory směrnic  a standardů, 

odkazy na externí zdroje, případové studie, atd.) 

https://www.ifoam.bio/en/global-policy-toolkit-public-support-organic-agriculture. 

• FAO (The Food and Agriculture Organization of United Nations) Světová 

organizace pro výživu a zemědělství podporuje rozvoj PGS v Indii od roku 2006 

• UNCTAD-UNEP podporuje PGS od roku 2007, vydala publikaci „Best practices for 
Organic Policy“ s návodem jak mohou vlády rozvojových zemí podporovat sektor 

ekologického zemědělství.

• IFAD a USAID podporuje projekty PGS hlavně v oblasti Pacifiku

• ADB (Asian Development Bank): projekt na podporu PGS v subregionu horního
Mekongu (Čina, Vietnam, Thajsko, Kambodža, Laos a Barma/Myanmar)
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Další příklady podpory PGS ve světě
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• Indie - vláda stále více podporuje PGS na národní úrovní, vytváří tak i 
ojedinělý příklad široké vládní podpory programu PGS, který je koordinován 
Národním centrem ekologického hospodaření pod záštitou Ministerstva 
zemědělství. Vláda vyčlenila značné finanční prostředky na podporu 
přechodu na ekologické zemědělství a na využití PGS formou různých 
programů. 

• Peru - několik místních správních úřadů poskytuje podporu PGS formou 
oficiálního uznání  a podporuje zavádění PGS v dané lokalitě. 

• Argentina - Úřad místní samosprávy Bella Vista se aktivně podílí na zavádění 
místního PGS. 

• Mexiko - v roce 2010 poskytla vláda národní síti PGS dotaci ve výši cca 
82.000 EUR (2 mil. Kč) na vytvoření 20 místních PGS iniciativ. 

• Costa Rica - vláda poskytla technickou a finanční podporu na vytvoření PGS 
iniciativy.  

• Brazílie v roce 2016 poskytla vláda 91,000 EUR (2,3 mil. Kč) na podporu 
rodinných farem a specialistů zapojených do PGS iniciativ. 

• Filipíny - centrální a lokální vláda podporuje PGS formou finanční podpory při 
zavádění PGS, včetně školení, setkání výboru, tvorby standardů a procesních 
manuálů. 


