Vzdělávací farma Konipas
,,Splnili jsme si sen o vlastním hospodářství a o rodině a dětech, kteří na tom malém hospodářství žijí
společně. Za patnáct let farmaření jsme se naučili, jak vytvořit ekologickou farmu na zelené louce, kterou se
člověk uživí. Teď to chceme předávát dál.”vypráví zkušení zemědělci Jana a Martin Rosenbaumovi, jak došli k
nápadu vzdělávací farmy Konipas.
Na čem nám záleží:
Příroda
Rozvíjíme zemědělství, které pečuje o půdu,
krajinu, ekosystémové služby,
a okolní přírodu.
Smysluplná práce
Učíme, jak se na venkově smysluplně
uživit a tvořit venkov jako místo
příjemné k životu.

KONIPAS
místo pro lidi
povolané k
zemědělství

Svoboda a otevřenost
Věříme, že rodinné zemědělství přináší
svobodu a že lze hospodařit s otevřeností
a radostí.
Rovnost pro všechny
Usilujeme o zemědělství přístupné
všem, bez rozdílu pohlaví, původu či
ekonomického postavení.

O projektu
Farma Konipas je inovativním projektem spojující
produkční ekofarmu, moderní využití koní v zemědělství a vzdělávací centrum pro začínající ekologické
zemědělce a prostor k poznávání ekozemědělství pro
všechny. Cílem projektu je na 16 ha v Jindřichovicích
pod Smrkem vytvořit vzorovou agroekologickou farmu
demonstrující životaschopnost ekologického hospodaření na malé výměře, která umožňuje praktické
učení.

Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu jsou absolventi středních a
vysokých zemědělských škol, lidé se zájmem o zahájení ekologického hospodaření, pěstování zeleniny a
práci s koňmi. Dále jsou cílovou skupinou lidé sociálně
znevýhodnění či senioři, kteří hledají smysluplné
využití svého volného času. A v neposlední řadě jsou
cílovou skupinou projektu spotřebitelé, kteří hledají
kvalitní, lokální bioprodukci se silným příběhem a
budou se moci zapojit jako odběratelé naší KPZ.

Realizační tým
Jana a Martin Rosenbaumovi – zkušení ekologičtí
zemědělci, kteří posledních 20 let rozvíjejí malou rodinnou farmu s faremním zpracováním v Jindřichovicích
pod Smrkem, budou mentory učňů na Konipasu.

Čeho chceme dosáhnout
Doslova
na
zelené
louce
vybudovat
malozemědělský ekologický podnik s produkcí
zeleniny a ovoce s odbytem v komunitou podporovaném zemědělství (KPZ).
Vytvořit podmínky pro dlouhodobé učňovské
pobyty a propojovat se s dalšími ekofarmami.
Vytvořit model zemědělského start-upu, který
bude opakovatelný i jinde.

Nadace Pro půdu – vlastní 16 hektarů půdy, na němž
bude stát centrum Konipas. Nadace bude projekt
podporovat poskytnutím půdy za férových podmínek,
a také svými fundraisingovými kapacitami a odborným
zázemím.
Podpořte vznik vzdělávací
farmy Konipas, ať může
spustit provoz na jaře 2021.

Kontakt
Martin Rosenbaum
tel.: +420 731 116 551
martin@lukava.net
www.nadacepropudu.cz/konipas

Z čeho chceme financovat
Z darů individuálních dárců
Z darů velkých dárců (např. nadace, zahraniční
partneři)
Z grantů (OPŽP, SFŽP další zdroje EU
Provoz chceme financovat z příjmů z hospodářské
činnosti centra, tedy pěstování zeleniny a odbyt
formou KPZ v Libereckém kraji.

