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FITR – Food incubators Transforming Regions – projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej
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1. Úvod a Východiská
Projekt FITR - Food
Incubators Transforming
Regions sa snaží vytvoriť
efektívny a replikovateľný
model poskytovania
vzdelávania a realizácie
strategických štruktúr
umožňujúcich rozvoj
stravovacích služieb
prostredníctvom
inkubátorov, školení a
poradenstva na
regionálnej úrovni.

Táto príručka, vytvorená v rámci projektu Food Incubators
Transforming Regions (FITR), popisuje súbor nástrojov na
založenie partnerstva, ktoré dokáže založiť regionálne
potravinové inkubátory. Realizácia projektu je dôležitá,
nakoľko existuje množstvo programov odborného
vzdelávania a prípravy zameraných na podnikanie v
potravinárstve a reštauračných službách, neexistujú však
nástroje pre rozvoj regionálnej infraštruktúry ani
podporné štruktúry, ktoré môžu stimulovať podnikanie
v potravinárstve a reštauračných službách.
Pre spresnenie treba zdôrazniť, že táto príručka popisuje a
podporuje vznik a prevádzku Regionálneho partnerstva a nie
priamo potravinového inkubátora (toto bude predmetom nášho
inovatívneho vzdelávacieho programu, ktorý sa začne na jeseň roku
2016).
Tento sprievodca predstavuje návod ako založiť Regionálne
partnerstvo, ktoré spája zainteresované strany, so záujmom
o založenie potravinového inkubátora vo svojom regióne.
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Pozadie
V priebehu posledných piatich rokov značne narástol počet
vybudovaných potravinových inkubátorov, najmä v Spojených štátoch;
od virtuálnych po viac ako 200 fyzických. Aj v Európe potravinové
inkubátory získavajú čoraz väčšiu popularitu. Rozširovanie záujmu o
potravinové inkubátory nie je prekvapujúce vzhľadom k súčasným
trendom a ekonomickému potenciálu v potravinovom priemysle.
Naprieč všetkými národmi EÚ, tradičné jedlá a lokálne potravinárske
výrobky získavajú čoraz vyšší podiel na trhu a začína sa objavovať aj
nová generácia zdatných podnikateľov v potravinárstve. Počas
posledných desiatich rokov pozorujeme zvyšujúci sa záujem o lokálne
potraviny, čo spôsobuje nárast požiadaviek na budovanie priestorov
vhodných na ich produkciu. Je očividné, že záujem o produkciu
miestnych potravín a podnikanie v reštauračných službách je
najvýraznejší počas posledných desiatich rokov, čo vytvára impulz pre
budovanie inkubátorov ako ekonomických hnacích motorov a tvorcov
zamestnanosti na regionálnej úrovni.

Skutočným cieľom
potravinových
inkubátorov by malo byť
obmedzenie prekážok
vstupu na trh a naučiť
podnikateľov v
potravinárstve to, čo
potrebujú vedieť..

Čo sú potravinové inkubátory?
Potravinové inkubátory sú špecializované potravinárske výrobné
jednotky. Patrí sem aj obchodný model zdieľania komerčných kuchýň,
ktoré si podnikatelia v reštauračných službách môžu prenajať na hodinu
alebo dlhší čas, čo im umožní komerčne vyrábať potravinárske výrobky.
Tento spôsob umožní aj malým a na domácej báze založených
potravinárskym podnikom využiť profesionálne a licencované
kuchynské zariadenia a tak rozvíjať miestne podniky bez toho, aby boli
na úvod zaťažené kapitálovými investíciami na budovanie vlastných
kuchýň.
Potreba potravinových inkubátorov vychádza zo skutočnosti, že
produkcia potravín a jedla vyžaduje prísne hygienické predpisy a ďalšie
legislatívne náležitosti. Napríklad v mnohých jurisdikciách sa môžu
pripravovať potravinárske výrobky iba vo veľkoobchodnej či
maloobchodnej kuchyni, ktorá je schválená miestnymi alebo štátnymi
regulačnými úradmi. Dokonca aj v oblastiach, kde môžu byť niektoré
výrobky zákonne vyrobené v domácich podmienkach si, v závislosti na
kategorizácii jednotlivých rizík, veľa produktov vyžaduje licencované
zariadenia. Okrem toho, keď tieto podniky prosperujú, provizórne resp.
domáce kuchyne nevyhovujú z pohľadu rozmerov, vybavenia ani
následnej kontroly kvality a bezpečnostných noriem potrebných pre
výrobu napr. mäsových výrobkov pre spotrebiteľský trh.
Častokrát podnikatelia, ktorí potrebujú k svojmu podnikaniu kuchyne
s hygienickým certifikátom nemajú na ich vybudovanie dostatok
kapitálu a tak nemôžu naplno rozvinúť svoj podnikateľský potenciál.
Budovanie potravinových inkubátorov je finančné nákladné
(nákladnejšia je už len prevádzka zdravotníckych zariadení).
Podnikatelia sú často veľmi kreatívni a prenajímajú si priestory
napríklad od reštaurácií, vývarovní alebo hľadajú iný spôsob ako nájsť
vhodné kuchynské priestory. Tieto zariadenia však často nie sú ideálne
vzhľadom na nedostatok flexibility kedy je priestor k dispozícii,
nejednotný prístup k požiadavkám podnikateľom. Navyše je týchto
zariadení nedostatok. Potravinové inkubátory a zdieľané kuchyne sa
snažia vyplniť túto medzeru a poskytnúť zázemie pre týchto
podnikateľov.
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Stravovacie a reštauračné služby a prevádzky predstavujú jednu z najrizikovejších foriem
podnikania. V neposlednom rade aj kvôli potrebe najnovších inovácií potrebných na
dosiahnutie úspechu na trhu a vysoké investičné a prevádzkové náklady. Veľa ľudí si chce
otvoriť reštauračnú prevádzku preto, lebo sami majú vášeň pre dobré jedlo. Aby potravinový
inkubátor splnil svoj účel, je potrebné vhodne zvoliť aktivity inkubátora:
• Potravinový inkubátor ponúka začínajúcim podnikateľom nezávislé priestory na výrobu potravín a jedla .
• Inkubátor so zdieľanou kuchyňou umožní začínajúcim malým a stredným podnikateľom znížiť svoje
náklady.
• Tréningový program pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju kariéru a začať podnikať v potravinárstve.
• Kombinácia vyššie uvedeného, napr. spoločne využívaná kuchyňa môže byť použitá pre start-upy
v stravovacích a reštauračných službách alebo na realizáciu vzdelávania v oblasti potravinárstva a
stravovania. Zdieľané využívanie spoločnej kuchyne je dôležitým prvkom v rámci aktivít potravinového
inkubátora ako aj zdrojom významných príjmov z prenájmu.
enterprises and for training provision for the food and catering sector. A shared use community kitchen
is an important component within the offering of a food incubator and will provide valuable rental income.
Koncept potravinových inkubátoroch vznikol v
Spojených štátoch, kde miestne komunity a obce
zohrávali vedúcu úlohu pri vytváraní profesionálnych
kuchýň ako súčasť stratégie miestneho ekonomického
rozvoja.

Výskum
ukazuje,
že
založenie
potravinových inkubátorov má pozitívny
vplyv aj na:
• Vytváranie pracovných príležitostí, ktoré umožňujú
úspešným malým potravinárskym podnikom začať
a úspešne aplikovať rastovú stratégiu.

Potravinové inkubátory, ktoré poskytujú zdieľanie
kuchyne, ponúkajú dve dôležité výhody pre start-up
alebo existujúce potravinárske podniky:

• Produkciu potravinárskych výrobkov, ktoré
predstavujú to, čo je jedinečné a najlepšie pre
región - jeho miestne produkty, etnické tradície
a tradičné produkty - pri zachovaní väčšieho
percenta príjmu z potravinárskej produkcie
miestnej ekonomiky.

Po prvé:
Priestory a vybavenie zdieľanej kuchyne poskytnú
podnikateľom prístup na určitý časový úsek do
výrobných zariadení a možnosť začať tak s výrobou
jedál alebo stravovacieho podniku bez vysokých
nákladov na vybudovanie vlastnej podnikateľskej
kuchyne.

• Otváranie
nových
trhov
pre
miestne
poľnohospodárske
výrobky,
prostredníctvom
ktorých sa podporujú väzby medzi vidieckymi a
mestskými oblasťami.

Po druhé:
Takéto zariadenia ponúkajú skutočný "inkubátorsky
prístup", ktorý ponúka začínajúcim podnikateľom
v potravinárstve a stravovacích službách pomoc
a podporu pri podnikaní, vzdelávaní a technickej
pomoci prostredníctvom poskytovania potravinovej
technológie (ak to dovoľujú zdroje), kontakty na
podnikateľské subjekty alebo vládne agentúry, ktoré
môžu
túto
technickú
pomoc
nájomcovi
potravinárskeho podniku poskytnúť. Toto predstavuje
základné zložky k úspechu a rastu akéhokoľvek startupu.
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Napríklad úspešný potravinový inkubátor The Food Hub, Drumshanbo, Co. Leitrim, Írsko
(www.thefoodhub.com) ponúka nasledujúce:
* zabezpečenie kvality výrobných zariadení orientovaných na rast potravinárskeho podniku,
* jednotky inkubátorov,
* spoločné verejné kuchyne,
* miestne výcvikové zariadenie pre dlhodobo nezamestnaných, aby mohli získať zručnosti pre zamestnanie v
oblasti stravovania a reštauračných služieb,
* vzdelávanie pre priemysel - online a v triedach.

Úlohy inkubátorov


Pomôcť odstrániť vysoké investičné náklady spojené s prevádzkou kuchyne alebo s
kúpou kuchynského zariadenia.



Umožniť špeciálnym potravinárskym podnikom, ako sú farmári, poľnohospodári,
cateringové spoločnosti, stánkoví a ambulantní predajcovia príležitosť začať podnikať.



Znížiť riziko neúspechu tým, že sa odstránia dodatočné prekážky spojené so žiadnymi
alebo nízkymi zručnosťami v oblasti riadenia a udržiavania komerčnej kuchyne.



Poskytnúť zdieľané zdroje s pridanou hodnotou súvisiace s distribúciou, brandingom,
marketingom, poistením a finančnými mechanizmami.

Mix poskytovaných služieb s pridanou hodnotou by mal vychádzať z potrieb miestnych
podnikov a partnerov ako aj dostupnosti priestorov a analýzy nákladov a prínosov.

Zatiaľ čo koncept zdieľaného použitia komerčných kuchýň nie je nový, nedávny prieskum kuchynských
inkubátorov demonštruje rozmanitosť a kreativitu prístupov a modelov. Kuchynský inkubátor môže ísť ďaleko
nad rámec jednoduchej zdieľanej kuchyne a pripraviť pre podnikateľov výzvy, ktoré existujú mimo mrazničky
alebo sporáka.
Potravinové inkubátory sú viac ako len nájomný priestor, poskytujú obchodnú asistenciu, kde účastníci majú
prístup k informáciám a vzdelávaniu týkajúcich sa všetkých aspektov podnikania. Môžu pomôcť začínajúcim
podnikateľom s pochopením potravinárskeho podniku, oboznámiť ich s licenciami a predpismi a vytvoriť
kontakty medzi dodávateľmi a zákazníkmi.
-6-

2. Prečo Regionálne partnerstvo?
Partnerstvo je dohoda o niečom, čo bude prínosom pre všetky zúčastnené strany, prinesie výsledky, ktoré by
nemohli byť dosiahnuté prostredníctvom jediného partnera alebo samostaatnej prevádzky. Úspešné
partnerstvo zvyšuje vplyv a účinnosť konania prostredníctvom kombinovaného a efektívnejšieho využívania
zdrojov, podporuje inovácie a vyznačuje sa silným záväzkom zo strany každého partnera. Jedným z kľúčových
motívov pre implementáciu miestnych a regionálnych partnerstiev je presvedčenie, že spolupráca je
účinnejšia ako individuálna práca. Partnerstvo - účinný spôsob, ako spoločne pracovať - pôsobí v rôznych
lokálnych podmienkach, v závislosti na povahe konkrétnych problémov, inštitucionálneho prostredia,
politických faktorov, skúseností a kultúre.

Aké sú kroky pri založení FITR Partnerstva?
Nižšie sú uvedené hlavné kroky v procese:





plánovanie procesu,
audit a analýza,
príklady dobrej praxe,
zriadenie partnerstva.

V nasledujúcich častiach tohto dokumentu sa popisuje každý z týchto krokov, navrhnutých opatrení a
nástrojov, ktoré majú byť použité počas budovania regionálneho partnerstva.
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3. Plánovanie procesu

Odporúčame začať proces
definovaním jedinečného
poslania partnerstva

‘VMOSA’
Vízia
Poslanie
Ciele
Stratégie
Akčné plány

Prvým zásadným krokom pri budovaní partnerstva je
zabezpečiť, aby všetci zúčastnení vedeli, čo partnerstvo je,
kto čo robí a aké výsledky je možné očakávať. Partnerstvá
sú postavené na vzájomnej potrebe a vzájomnej závislosti.
Partneri sa navzájom potrebujú na splnenie úlohy.
Ak má partnerstvo efektívne pracovať a mať udržateľný
vplyv, musí mať vyvinúť dlhodobú stratégiu.
VMOSA je proces praktického plánovania, ktorý môže byť
použitý akoukoľvek organizáciou alebo iniciatívou. Tento
komplexný nástroj pre plánovanie môže pomôcť
partnerstvu tým, že pomocou neho si dokáže zadefinovať
svoj vlastný plán.
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3.1

Vízia (sen)

3.4

Vaša vízia hovorí, že vaše partnerstvo pozná ideálne
podmienky pre váš región - ako to bude vyzerať, ak sa
problém úplne vyrieši. Aké úlohy chce partnerstvo
dosiahnuť?

Definovanie stratégie je štvrtým krokom v procese
VMOSA. Stratégia je zásadný krok medzi stanovením
cieľa a vykonaním zmien na jeho dosiahnutie. Stratégia
je spôsob, ktorý popisuje, ako postupovať, aby sa veci
pohli. Je menej konkrétna než akčný plán (ktorý hovorí
„kto, čo, kedy“). Namiesto toho sa snaží v podstate
odpovedať na otázku: "Ako sa tam dostaneme?"

Príklad: Vytvorenie úspešného inkubátora

3.2

Ciele podčiarkujú úlohy iniciatívy – ako bude vyzerať
úspech po dosiahnutí vízie a poslania. Naproti tomu
stratégia navrhuje spôsoby, ktoré by sa mali používať
(a ako sa pohybovať) na ceste k úspechu. To znamená,
že stratégia vám pomôže určiť, ako budete realizovať
svoju víziu a ciele. Dobrá stratégia bude brať do úvahy
existujúce bariéry a zdroje (ľudia, peniaze, vplyv,
materiál atď.) Tiež je v súlade s celkovou víziou,
poslaním a cieľom. Stratégia by mala byť vždy tvorená
dopredu, nie rozhodovať o tom, ako niečo urobiť
potom, čo ste urobili.

Misia (čo a prečo)

Ďalším krokom v procese plánovania akcie je
definovanie misie. Misia by mala opísať, čo bude FITR
Partnerstvo robiť a prečo to bude robiť. Ciele misie sú
podobné ako definovanie plánu, ale sú konkrétnejšie a
sú viac orientované „na opatrenia" ako plán. Zatiaľ čo
plán neobsahuje veľké detaily, skôr náznakmi - veľmi
schematicky – definuje ako môže vaša organizácia
splniť úlohu. Misia obsahuje všeobecne definované
a stručné aktivity orientované na výsledky a inklúziu.

3.5
Príklad: Zriadiť úspešný potravinový inkubátor, ktorý
pomôže 5 podnikateľom týždenne

3.3

Stratégia (ako)

Akčný plán (kto bude robiť a kedy)

Nakoniec by Regionálne partnerstvo malo mať
vypracovaný podrobný akčný plán, ktorý hovorí
o tom,, ako presne bude stratégia implementovaná na
dosiahnutie cieľov zadefinovaných v procese. Kroky sú
určené pre každú zložku z intervenčných zmien. Medzi
ne patria:

Ciele (ako často, čo, kým)

Ako náhle Regionálne partnerstvo zadefinovalo svoje
poslanie, jeho ďalším krokom je definovať špecifické
ciele, ktoré sú zamerané na dosiahnutie tohto
poslania. Ciele sa vzťahujú na konkrétne merateľné
výsledky pre širšie ciele tejto iniciatívy. Cieľom
partnerstva je všeobecne stanoviť, koľko z toho sa
splní a za akú dobu.

-

Príklad: V roku 2017, mať 25 podnikateľov, ktorý
spoločne investujú 0,5milióna €.

NÁSTROJ: Šablóna Akčného plánu
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Akčný krok(y): Čo sa stane
Osoba(y): Kto bude robiť a čo
Dátum, kedy majú byť dokončené: Načasovanie
každého akčného kroku
Požadované prostriedky: Zdroje informácií,
potrebná podpora a čo je k dispozícii
Bariéry alebo problémy a plán na ich prekonanie
Spolupracovníci: Kto iný by mal vedieť o tejto akcii

4. Audit a analýza
(status quo - existujúci stav)
Po definovaní VMOSA partnerstva, ďalší krok predstavuje mapovanie a analýza
súčasnej situácie. Tento proces sa tiež nazývaný analýza trhu. Je dôležité zistiť, čo sa
deje vo vašom regióne v oblasti výroby potravín a podnikateľských trendov. S cieľom
získať jasný obraz, je analýza rozdelená do štyroch častí:
1.
2.
3.
4.

identifikácia regiónu,
identifikácia politiky a podporných programov,
identifikácia výrobných potravinárskych priestorov a ich dostupnú kapacitu,
identifikácia zainteresovaných strán - kto má záujem na rozvoji kuchynských alebo
potravinárskych inkubátorov vo vymedzenej oblasti.

Je potrebné zmapovať situáciu, využitie zdrojov a osobných kontaktov, identifikovanie jednotlivých oblastí,
analyzovať súčasnú politiku a podporné programy vo vzťahu k tvorbe potravín (podnikania), identifikovať
hlavných partnerov pôsobiacich vo výrobe potravín a predaja, identifikovať medzery v politike a možné
podporu pre zabezpečenie potravinových inkubátorov. Účelom týchto zdrojov je identifikovať aktivity, ktoré
budú informovať o projekte a pomôžu upozorniť na nedostatky programu. Napríklad, aké informácie a pomoc
nie sú v súčasnej dobe k dispozícii?
Existujú príklady dobrej praxe, ktoré by mohli byť medzi partnermi zdieľané a následne aplikované vo svojom
regióne/krajine? Prieskum trhu môže poskytnúť aktuálne správy o vývoji potravinárskej výroby, spotrebe či
podnikaní na regionálnej, národnej i európskej úrovni. On-line informácie, ktoré nie sú k dispozícii
prostredníctvom miestnych úradov a obchodnej siete sú dôležité a mali by byť zahrnuté do výskumu, aby bol
ozabezpečené, že výskum zahŕňa aj miestny kontext.
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4.1

Identifikujte región

V závislosti na preferenciách partnerstva ako chce definovať región môže byť partnerstvo vnímané ako
regionálna alebo národná iniciatíva. Regionálny prístup má jednoznačné výhody pri zvažovaní konkrétnych
pohybov v zapojených oblastiach v rámci regiónu. Regionálny, skôr než národný, prístup môže umožniť väčšiu
hĺbku analýzy problematiky, ktorá prevláda v oblastiach v rámci tohto regiónu a priniesť viac poznatkov o
podnikaní a o novom vývoji podnikania, ktoré budú mať pozitívny vplyv v regióne.
Týmto prvým krokom v analýze je dôležité nájsť relevantné informácie o regióne. Jedná sa o všeobecné
informácie o regióne v súvislosti s produkciou potravín a podnikania. Aby bolo možné analyzovať svoj región,
budete musieť nájsť informácie o:

-

4.2

profil potravinárskeho priemyslu, ktorý zahŕňa výrobu aj spotrebu potravín,
dostupnosť jednotlivých produktov a nedostatky infraštruktúry,
podnikateľská klíma,
start-up kultúra,
potenciál samostatne zárobkovo činných osôb,
podnikatelia v potravinárskom sektore,
potenciálne prekážky v potravinárskom sektore.

Identifikujte politiky a programy

Po analýze regiónu a dohode o regionálnom pôsobení partnerstva, je čas na identifikáciu aktuálnej stratégie a
podporných programov/iniciatív v súvislosti s podporou (potravinových) podnikateľov, podnikania, výrobou
potravín, potravinárskeho prostredia tak, aby bolo jasné, ktoré zúčastnené strany a ako môžu podporiť toto
podnikanie. Zároveň je potrebné identifikovať prípadné medzery v zámeroch a plánovaných aktivitách. Toto je
možné vykonať na regionálnej i celoštátnej úrovni. Bude dôležité, aby konzultácie v každom regióne boli
vedené s radom zúčastnených strán vrátane tvorcov stratégii z vládnych agentúr, miestnych samospráv,
spoločenských organizácií s nevyužitými budovami, vzdelávacích inštitúcií a poskytovateľov odbornej prípravy
s radom výrobcov potravín z rôznych sektorov potravín.
Opäť platí, že existuje celá rada vládnych, akademických a priemyselných výskumných a trhových správ, v
ktorých nájdete informácie o aktuálnych stratégiách a podporných programov/iniciatív vo vzťahu k
potravinám a podnikaniu. Účelom týchto druhotných zdrojov je identifikovať zdroje informácií, ktoré sú
užitočné a tiež upozorniť na nedostatky v stratégii programu. V analýzach stratégií a programov budete
musieť nájsť informácie o regionálnych/národných programoch a podpornej politiky EU, resp. iniciatív v
súvislosti s:
-

-

potravinami,
produkciou potravín v kontexte spotreby,
prostredie potravinárskej produkcie a stravovacích služieb,
podnikateľské prostredie,
(potravinoví) podnikatelia,
start-upy a inkubátory.
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4.3

Identifikujte priestor pre potravinový inkubátor

Dôležitosť dostupných zdrojov sa často podceňuje. Zistiť súčasné možnosti produkcie potravín, či už ide
o komunitné vlastníctvo stravovacích zariadení alebo nedostatočné využité komerčné objekty, môže byť veľmi
užitočné. Kuchyňa v miestnej univerzite alebo budova komunity môže slúžiť s minimálnymi úpravami, za
zlomok nákladov na výstavbu novej budovy. Rovnako tak existujúci výrobcovia potravín môžu mať nevyužitý
priestor alebo reštaurácie môžu mať značnú kapacitu mimo ich otváracích hodín - ak vezmeme do úvahy
technické obmedzenia, pokiaľ ide o prípravky alebo riziko výroby. Preto je veľmi dôležité identifikovať
dostupnosť (zdieľaných) kuchynských priestorov. Pritom, budete musieť premýšľať a zobrať do úvahy
nasledovné:
-

-

Aké sú dostupné priestory? (kuchyne/výdajne jedál)
Kto je ich majiteľom?
Kto ďalší o nich rozhoduje?
Aký je ich účel?
Do akej miery sú k dispozícii?
Aké prekážky/obmedzenia existujú?

Majte na pamäti, že zariadenia, ktoré majú byť prispôsobené špecifickým potrebám regiónu (napr. mäsové
špeciality alebo mliečne výrobky alebo pekárstvo ). Existujúce zariadenie sa nemusí vždy dobre hodiť pre
zadané potreby. Majte na pamäti, že podnikové ciele sa budú líšiť v závislosti na tom, či kuchyne prevádzkuje
nezisková organizácia, nezisková spoločnosť, univerzity, štátne alebo regionálne vlády alebo iné subjekty.

4.4

Identifikujte vhodných záujemcov o partnerstvo

Rozvoj partnerstva je veľmi dôležitý. Organizácie a partneri by mali byť aktívne zapojení do procesu a cítiť
zodpovednosť za úspech partnerstva. Mať aktívnych členov z rôznych oblastí môže pomôcť pri riešení
problémov, ale tiež zlepšiť prepojenosť a vytváranie nových vzťahov. Avšak, nasledovné musíte urobiť ešte
skôr, než identifikujete potenciálnych partnerov; identifikovať svoju vlastnú pozíciu.

-

Aký typ organizácie ste a aký je váš záujem na rozvoji potravinových inkubátorov?
Aký vplyv máte?
Čo môžete priniesť do partnerstva?

Keď ste si našli svoju vlastnú pozíciu, môžete sa rozhodnúť, akých partnerov budete potrebovať. Nástroj
mapovania partnerov je určený na identifikáciu vhodných partnerov (časť 5).
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5. Mapovanie partnerov
Mapovanie je zásadný krok k pochopeniu, kto sú vaši
kľúčoví partneri, odkiaľ pochádzajú a čo očakávajú od
vzťahu k rozvoju potravinových inkubátorov.
Mapovanie môže byť rozdelené do štyroch fáz:

Proces mapovania
partnerov je rovnako
dôležitý ako samotný
výsledok a kvalita
procesu do značnej miery
závisí na znalostiach
zúčastnených ľudí

1. Identifikácia: zoznam relevantných skupín,
organizácií a osôb, ktoré majú osobitné poverenie
alebo záujem o rozvoj potravinových inkubátorov.
2. Analýza: pochopenie vízie a záujmov potenciálnych
partnerov.
3. Mapovanie: vizualizácia vzťahov vzhľadom k cieľom
a ďalším partnerom.
4. Stanovenie priorít: poradie dôležitosti so
zainteresovanými stranami a identifikovanie
problémov.
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Prvým krokom v procese mapovania je pochopiť, že neexistuje žiadny magický zoznam zúčastnených strán.
Konečný zoznam bude závisieť na vašej firme, jej vplyve a aktuálnych cieľov partnerstva – (v konečnom
dôsledku, štruktúra partnerstva by nemala byť statická). Tento zoznam by sa mal meniť v závislosti od
prostredia okolo vás a toho ako zainteresované strany samy rozhodujú a menia svoje názory. Pomocou
brainstormingu vytvorte zoznam zúčastnených strán, bez skríningu, vrátane každého, kto má momentálne
záujem o vaše ciele a kto môže mať záujem v budúcnosti. Kde je to možné, identifikujte jednotlivcov.
Nasledujúci zoznam vám pomôže pri brainstormingu:











5.1

verejné autority (napr. miestne samosprávy, verejne činné osoby, regionálni politici; obchodné komory,
podnikateľské združenia a pod.),
organizácie občianskej spoločnosti (napríklad mimovládne organizácie, náboženské organizácie, odbory),
potravinoví podnikatelia – začínajúci aj existujúci,
majitelia nehnuteľností a investori,
priemyselné asociácie,
inštitúcie odborného vzdelávania a univerzity,
úrady zodpovedné za bezpečnosť potravín (napríklad zdravotníci, životné prostredie),
média,
spoločenstvá (napr. obchodné komory alebo záujmové skupiny z agropotravinárskeho sektora),
životné prostredie (napríklad advokáti a mimovládne organizácie).

Analýza a mapovanie

Ako náhle ste identifikovali zoznam zúčastnených subjektov je potrebné vykonať ďalšie analýzy, aby ste lepšie
pochopili ich význam a perspektívy, ktoré ponúkajú, pochopili ich vzťah k problematike potravinových
inkubátorov a stanovili si priority na základe ich relatívnej užitočnosti pre partnerstvo. Zoznam kritérií vám
pomôže analyzovať každú zo zúčastnených strán:





Príspevok (hodnota): Má daný partner k dispozícii informácie a odborné vedomosti o problematike, ktoré
by mohli byť užitočné pre partnerstvo?
Ochota zapojiť sa: Aká je ochota partnera zapojiť sa do partnerstva?
Vplyv: Aký veľký vplyv má daný partner? (Je potrebné si objasniť "koho" majú ovplyvňovať, napríklad
spoločnosti, investorov, potenciálnych nájomcov atď.)
Nutnosť zapojenia: Je to niekto, kto by mohol zabrzdiť celý proces, ak by nebol zahrnutý do partnerstva?
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Pomocou týchto piatich kritérií vytvoríme a naplníme tabuľku s krátkym popisom toho, ako ich jednotlivý
partneri plnia. Táto prvá sada vám pomôže pri rozhodovaní, ktorú zúčastnenú stranu vybrať, aby sa zapojila
do vašich aktivít. Viď príklad, ktorý nasleduje.

NÁSTROJ: Šablóna pre analýzu partnerstva

Mapovanie stakeholderov je vizuálne cvičenie a analytický nástroj, ktorý môžete použiť na ďalšie určenie,
ktoré zainteresované strany sú najužitočnejšie, aby sa pripojili k partnerstvu. Mapovanie vám umožní vidieť,
kde zúčastnené strany stoja a ako sú hodnotené v rovnakých kľúčových kritériách vo vzájomnom porovnaní a
pomáha vizualizovať často zložitú súhru otázok a vzťahov vytvorených v kritériách vyššie.

Nakreslite mapu k identifikovaniu kľúčových partnerov:
1. Nakreslite kvadrant pomocou dvoch osí označených ako "Nízka" po "Vysoká".
2. Pridajte "Odborné znalosti", "Ochota" a "hodnota" ku kritériám, ako je uvedené vyššie.
3. Priraďte " Odborné znalosti " na os Y a "Ochota" na os X.
4. Diskutujte, kde zaradíte každého partnera.
5. Umiestnite partnerov do príslušného štvorca.
6. Pomocou kruhov rôznych veľkosti naznačte ich "hodnotu".
7. Pre ilustráciu vzťahov, použite štítok "Vplyv".
Pri určovaní priority zvážte kvadrant, veľkosť kruhu a šípky určujúce vplyv.

NÁSTROJ: Šablóna pre mapovanie partnerov

POZNÁMKA: Toto je iba ilustratívny príklad mapovania, a váš prístup sa môže líšiť v závislosti od vašich
potrieb: Možno budete musieť použiť viac alebo menej kritérií pre analýzu, v závislosti na zložení vášho
zoznamu s potenciálnymi partnermi; ambicióznejšie ciele môžu vyžadovať viac strategické a detailnejšie
mapovanie. Váš proces môže byť ovplyvnený vonkajšími premennými, ako sú napríklad možnosti vášho
pracoviska. Pozrite sa pozorne na vaše potreby a rozhodnite, či tento príklad bude fungovať aj u vás.

- 15 -

5.2

Výber partnerov a identifikácia problémov

Nie je praktické a zvyčajne ani potrebné, aby ste spolupracovali so
všetkými zainteresovanými skupinami s rovnakou intenzitou po celú
dobu. Treba si vopred ujasniť, o koho sa budete zaujímať a prečo.
Toto vám môže ušetriť čas aj peniaze.
Pozrite sa pozorne na výsledok mapovania partnerov a rozhodnite, či
sú v súlade s cieľom vášho partnerstva. V kombinácii s grafom kritérií
a mapovania, zoraďte zúčastnené strany podľa priorít. Teraz by ste
mali mať identifikované najdôležitejšie organizácie, ktoré majú byť
zapojené ako najviac zainteresovaní partneri.

5.3

Vytvorili ste“správny” zoznam?

Kľúčom k úspechu je nezamýšľať sa nad tým, či váš zoznam partnerov
je "v poriadku." Vďaka spolupráci prostredníctvom kľúčových krokov
v procese mapovania budete mať vytvorené robustné a relevantné
priority partnerov, ale to sa časom zmení. Namiesto toho sa
zamerajte na to, či vám váš zoznam pomôže pripraviť sa na ďalšie
vaše aktivity.
Odpovedzte na tieto otázky, aby ste zistili, či ste pripravený posunúť
sa ďalej:







Je váš zoznam zameraný na relevantných partnerov, ktorí sú pre
vaše súčasné aj budúce ciele dôležité?
Máte dobré znalosti o tom, odkiaľ partneri prichádzajú, čo môžu
chcieť, či majú záujem o zapojenie sa do partnerstva a prečo? Aké
sú problémy týchto partnerov?
Ako môžete partnerov lepšie pochopiť a kvalifikovať?
Prostredníctvom osobných rozhovorov? Z informácií a
referenčných prehľadov? Hľadaním konkrétnych blogov alebo
sledovaním účtov na Twitteri?
Mysleli sme na to, aký typ zdroja (odbornosť, ľudia a rozpočet)
potrebujete na podporu vášho Akčného plánu?
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6. Príklad dobrej praxe
Úspešné partnerstvo sa vyznačuje silným záväzkom zo strany každého partnera, zvyšuje vplyv a efektivitu
konania prostredníctvom kombinovaného využívania ľudských ale aj finančných zdrojov a podporuje inovácie.
Jedným z kľúčových motívom pre implementáciu regionálnych partnerstiev je presvedčenie, že spolupráca je
účinnejšia ako práca v izolácii. Partnerstvo - efektívny spôsob spolupráce - funguje v rôznych podmienkach
jednotlivých regiónov, v závislosti na podrobnej analýze potrieb a príležitostí pre potravinové inkubátory,
inštitucionálneho prostredia, politických faktorov, skúseností jeho členov a miestnej kultúry.
Mimoriadne dôležitá úloha Regionálneho partnerstva je poskytnúť mechanizmus rovnako zmýšľajúcim
organizáciám. Predovšetkým chuť spolupracovať a potrebu prispôsobiť svoje aktivity potrebám podnikateľov
v potravinárstve, stravovacích a reštauračných službách ale aj regionálnym ekonomikám.

Partnerstvo je dohoda robiť spoločne niečo, čo bude prínosom
pre všetkých zúčastnených, čo prinesie výsledky, ktoré by
nemohli byť dosiahnuté jednotlivými partnermi za primeraného
úsilia.
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6.1

Dajte dokopy partnerov

Rozvoj partnerstva je neustály proces, ktorý začína tvorbou skupiny, pokračuje objasnením svojho účelu a
kontrolou činnosti vedúcej k dosiahnutiu dohodnutých cieľov. Pre regionálne partnerstvá potravinových
Inkubátorov je cieľom spojiť všetky relevantné subjekty v regióne, ktoré môžu prispieť k aktivitám, ktorými sa
zriaďuje potravinový inkubátor. Nie je to také jednoduché ako to vyzerá!!!
Každý región alebo krajina má svoju vlastnú dynamiku. Z tohto dôvodu na získanie zúčastnených strán je
potrebné použiť rôzne metódy. Musíte vziať do úvahy a zdôrazniť:
1) Čím sú aktivity partnerstva pre nich zaujímavé? Ako budú tieto organizácie ťažiť z
ich záväzku k partnerstvu?
2) Veľmi jasne definovať, čo od ich účasti očakávate. Ich pomoc budete v najbližších 12 mesiacoch
potrebovať minimálne počas 4-5 stretnutí, kde prispejú k vytvoreniu akčného plánu pre rozvoja
regionálneho potravinového inkubátora.

Metódy, ktoré fungujú...
Ak poznáte potenciálnych partnerov ...

Ak nepoznáte potenciálnych partnerov ...

Po prvé, prostredníctvom osobného kontaktu,
telefonicky alebo e-mailom vysvetlite svoj zámer,
prečo by sa mali do týchto aktivít zapojiť a požiadať
ich o podporu na prvom stretnutí. Využite svoj
osobný vzťah, aby ste ich presvedčili, nech sa zapoja
do aktivít - je to veľmi efektívne. Veľmi užitočné je
požiadať ich, aby povedali svoj úprimný názor na
proces zakladania partnerstva.

Uistite sa, že chcete osloviť správnu osobu a aké sú jej
tituly a funkcia a pripravte formálny pozývací list,
ktorý zašlete poštou. Prispôsobte tento list tak, aby
osloveným bolo jasné, prečo sú pozvaní k účasti a ako
môžu profitovať zo zapojenia. Ak nemajú záujem,
alebo sa stretnutia nemôžu zúčastniť, požiadajte ich,
aby postúpiť pozvanie kolegovi.

Váš list je by mal byť zároveň pozvánkou na úvodné
Po druhé, napíšte formálne pozvanie. Poštová stretnutie a obsahovať informácie o projekte Food
korešpondencia, ktorá dobre znie a obsahuje Incubators Transforming Regions...
presvedčivé pozvanie je už zriedkavá, a preto vzbudí
dobrý dojem. Dobre formulovaný popis cieľov
partnerstva musí zdôrazňovať regionálny dosah, Využite nami pripravené šablóny.
ktorý potravinové inkubátory môžu v budúcnosti
mať
Váš list by mal byť zároveň pozvánkou na úvodné
stretnutie a obsahovať informácie o projekte Food
Incubators Transforming Regions...
Využite nami pripravené šablóny.
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Partnerstvo bude pravdepodobne neefektívne, ak:








Partneri nezdieľajú rovnaké hodnoty a záujmy. Uzatváranie dohody o partnerstve
a definovanie cieľov môže byť komplikované.
Neexistuje rozdelenie rizika, zodpovednosti alebo výhod.
Nerovnováha zdrojov a odborných znalostí partnerov spôsobuje ich nerovnomerný
vplyv na rozhodovaní v partnerstve.
Jedna osoba alebo spoločník má väčšiu moc a/alebo rozhoduje o procesoch.
Nie je jednoznačná motivácia, ktorá nie je odsúhlasená všetkými partnermi.
Partnerstvo je založené len na „dodržanie dekóra“.
Partneri nie sú vybratí starostlivo, je problémom z partnerstva vystúpiť.

Niektoré charakteristiky správneho partnerstva sú:















Partneri sú odhodlaní plniť svoje povinnosti.
Existuje silný pocit spolupatričnosti.
Dohody sú založené na definovaných zodpovednostiach, spoločných právach a
povinnostiach a sú podpísané všetkými príslušnými partnermi – viac informácií nájdete v
našom Akčnom pláne.
Partnerstvo je založené na otvorenosti (relevantné subjekty sú zapojené do plánovania a
realizácie).
Silný záväzok každého z partnerov je založený na tom, že všetky partnerské organizácie sú
do aktivít rovnako zapojené prostredníctvom skúsených osôb, ktoré majú vplyv v rámci
svojej organizácie.
Zodpovednosť a povaha spolupráce sú definované.
Koordinátori partnerov sú nominovaní jednotlivými partnermi.
Pravidlá správania (napr. efektívna komunikácia medzi účastníkmi, pravidelná účasť na
rokovaniach, kontinuita personálu, pravidelné odovzdávanie informácií medzi partnermi)
sú dodržiavané.
Zdroje, vedomosti, know-how a nápady sú v rámci partnerstva zdieľané.
Zabezpečené sú rovnaké príležitosti v rámci partnerstva (partnerstvo nemusí byť úspešné,
ak jeden alebo malý počet partnerov sú vnímané ako dominantní).
K dispozícii sú zodpovedajúce finančné a ľudské zdroje.
Partnerstvo by malo byť schopné zabezpečiť finančné prostriedky z rôznych zdrojov.
Ak je to vhodné, definované sú osvedčené postupy v oblasti finančnej kontroly, účtovných
postupov, riadenia ľudských zdrojov, atď.
Zdroje a energia sú venované monitorovaniu a hodnoteniu na základe realistických
výkonnostných cieľov, ktoré sú jasne definované.
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V rámci projektu Erasmus + Strategické partnerstvá s názvom “Food Incubators
Transforming Regions” boli založené 4 regionálne partnerstvá – viac informácií na
www.foodincubators.how.
i)
ii)
iii)
iv)

The Armagh, Craigavon, Banbridge region v Severnom Írsku, UK
Roscommon, Írsko
Friesland, Holandsko
Nitra, Slovensko

Naučte sa od týchto partnerstiev:
•

Je veľmi dôležité na začiatku procesu plánovania konzultovať postup s príslušnými inštitúciami. Napríklad
vo vzťahu k slovenskému (Nitra) partnerstvu, konzultácie prebiehali s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, Slovenskou obchodnou agentúrou, Učíme sa podnikať alebo Asociácia mladých
podnikateľov. Ďalší kľúčoví hráči sú miestne vysoké školy a zástupcovia odborného vzdelávania v regióne.
Partnerstvo by sa malo v krátkodobom, strednodobom aj dlhodobom horizonte snažiť zapojiť aj
sprostredkovateľské agentúry, inštitúcie zapojené do poskytovania finančnej a nefinančnej podpory.

•

Zapojenie inštitúcií tretieho sektora
Inštitúcie tretieho sektora by mali ochotne spolupracovať s potravinovým inkubátorom pri odporúčaní
firiem a jednotlivcov, ktorí by mohli využiť jeho služby na vývoj nových potravinárskych výrobkov.
Transfer poznatkov a inovácií v rámci služieb potravinových inkubátorov je životne dôležitý a mal by sa
podporovať od samého začiatku. Konzultácie by mali zahŕňať ako navrhované potravinové inkubátory
doplnia aktivity vysokej školy z hľadiska rôznych synergií a spolupráce s podnikmi. Výsledky týchto
konzultácií by mali byť zaznamenané, rovnako ako aj podporné listy z organizácií tretieho sektora.

6.2

Začnite – zorganizujte prvé stretnutie!

Vzhľadom k tomu, že projekt je zameraný na produkciu potravín a stravovanie, je vhodné do programu
prvého stretnutia zaradiť problematiku potravinárskej výroby a stravovacích služieb. Je možné zorganizovať
stretnutie v zaujímavej lokalite? Je možné stretnúť sa s podnikateľmi v potravinárstve a stravovacích službách,
ktorí prezentujú svoje výrobky a vysvetlia problémy súvisiace s ich výrobnými priestormi? Scenár takéhoto
stretnutia umožní oveľa jednoduchšie vysvetliť koncepciu projektu. Úvodné stretnutie by malo poskytnúť
rozsiahly prehľad o koncepte potravinových inkubátorov, ich potenciálu a spôsobu ako budú regionálne
partnerstvá pre potravinové inkubátory fungovať. Prvé stretnutie môže byť neformálne, pre ďalšie aktivity a
rozvoj partnerstva je dôležité, sústrediť sa na:





Definujte svoj geografický región – kde bude partnerstvo svojimi aktivitami pôsobiť?
Kto ešte a ako môže byť zainteresovaný? Členovia partnerstva môžu využívať svoje kontakty a siete
a získať tak ďalšie kontakty.
Dohodnite si vhodné komunikačné kanály pre partnerstvo – mali by zahŕňať vytvorenie priestoru na
zdieľanie súborov, e-mailov a textových správ atď (napr. Dropbox alebo Google Drive).
Zadefinujte vnútornú štruktúru partnerstva a zvoľte riaditeľa/manažéra a tajomníka.

Nezabudnite - zaznamenajte udalosť!
Uistite sa, že viete získať kreatívne fotografie tohto prvého stretnutia a vytvoriť tlačovú správu pre miestnu
tlač. Výslovne sa zmieňte o organizáciách zapojených do partnerstva.
6

- 20 -

6.3

Ďalšie stretnutia

Druhé stretnutie – Definujte víziu a výskumný plán
Možno už máte jasnú predstavu o dôvodoch, prečo je potrebné založiť potravinový inkubátor vo vašom
regióne. Vaša druhá schôdzka partnerstva by mala prispieť k dohode a spoločnej vízii. Ako sme už skôr
zdôraznili, pri formulovaní výzvy a definovaní príležitosti a podpory ostatných, je dôležité objasniť si svoju
víziu; overiť si, či existuje dostatočná podpora pre túto víziu a pochopiť jedinečný potenciál atribútov vášho
projektu. To je možné dosiahnuť tým, že zorganizujete pracovný workshop alebo podobnú neformálnu
udalosť.

Tretie stretnutie – Identifikujte príklady dobrej praxe
Aký typ potravinového inkubátora by vášmu partnerstvu vyhovoval najlepšie? Centralizovaný,
decentralizovaný alebo mobilný či virtuálny? Prieskum úspešných potravinových inkubátorov vám môže
pomôcť rozhodnúť sa, čo vyhovuje vašim regionálnym podmienkam a vášmu partnerstvu. V auguste 2013
Ecoconsult Solutions uskutočnil prieskum medzi potravinovými inkubátormi. Detaily ich správy obsahujú
rôzne typy a modely inkubátorov a výzvy, ktorým čelia. Hlavnou z nich je skutočnosť, že finančný úspech
potravinových inkubátorov je úzko naviazaný na úspech svojich podnikateľov. Identifikuje aj bežný problém
podnikateľov v potravinárskom sektore a to je nedostatok pracovných skúseností. Ďalšie výzvy, ktorým
inkubátory čelia zahŕňajú otázky týkajúce sa výdavkov na doplnkové vybavenie, dizajn a plánovanie, atraktivita
kvalitných podnikateľov a problémy s dodržiavaním predpisov.

FoodLab Detroit’s (https://foodlabdetroit.com/) je nový Detroit Kitchen Connect program
(https://detroitkitchenconnect.com/), ktorý experimentuje s inovatívnym modelom
potravinového inkubátora, ktorý výrazne znižuje náklady na prevádzku s využitím existujúcich
zdrojov a zároveň posilňuje prepojenie medzi podnikateľmi a miestnymi komunitami, ktorým
slúžia. Tento model "distribuovaného inkubátora" vytvára systém podobný Airbnb, ktorý je
pre potravinový inkubátor spojením nedostatočne využitých kuchýň v celej obci
s podnikateľmi v potravinárstve a s už existujúcou infraštruktúrou.

Štvrté stretnutie – Vytvorte životaschopný výskumný plán
Pre partnerstvo sú dôležité nové a cenné informácie, ktoré dávajú k dispozícii závery v prístupnej forme.
Navyše, výskum je súčasťou akčného plánu pre regionálne partnerstvá a môže mať veľký ohlas na národnej aj
európskej úrovni, keďže sú k dispozícii len obmedzené informácie.
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7. Finančný model a zdroje

Overenie životnosti
projektu je veľmi
dôležité

Nastavenie fungujúceho finančného modelu je
potrebné riešiť od samého začiatku. Prieskum
spoločnosti Ecoconsult Solutions v roku 201 ukázal, že
31 % potravinových inkubátorov dokázalo generovať
zisk, 53 % z nich dokáže prežiť a 16 % z nich je
stratových.
Hlavné
náklady
na
prevádzku
potravinového inkubátora zahŕňajú náklady na
budovu a jej zariadenie, regulačné poplatky, pomôcky,
vzdelávanie a administratívu.
Nedostatok informácií o dostupnosti týchto priestorov
v regióne sťažuje podnikateľom ich nájsť. Existujú
viaceré komerčné kuchynské priestory, ktorých
majitelia sú ochotní prenajať ich tretím stranám a tým
napr. ušetriť náklady na elektrickú energiu.

6
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1.krok: Pochopenie podstaty dopytu
Navrhujeme realizovať analýzu potrieb a potenciálnych podnikateľov s potravinami a v stravovacích službách
v okruhu 60 km od navrhovanej oblasti:
 koľko hodín v kuchyni počas týždňa je potrebné pre jednotlivé prevádzky,
 aké vybavenie je potrebné,
 aké typy produktov sa budú vyrábať,
 aká je schopnosť nájomcov platiť nájomné.
Nikdy nebudete vedieť presné odpovede, ale je dôležité pochopiť požiadavky pred samotným začatím
prevádzky.

2. krok: Nájdi svojho šampióna
Sme presvedčení, že potravinové inkubátory majú svoje miesto v komunite. Ak však majú byť úspešné, musia
získať podporu aj mimo vlastnej komunity, medzi podnikateľmi v potravinárskom sektore či stravovacích
službách. Podpora je spojená s dobrým plánovaním, neustálej komunikácii, premysleným rozhodovaním a
neustálym sledovaním všetkých funkcií Partnerstva opísaných v tomto dokumente. V prípade, že už bola
identifikovaná vhodná komunita, spôsob financovania - či už verejné alebo súkromné, nasledujúci diagram
ilustruje nevyhnutný rozhodovací proces , pri ktorom zistíte, či je vhodné uvažovať o zriadení potravinového
inkubátora vo vašom regióne.

Schéma procesu rozhodovania, či je pre región vhodný potravinový inkubátor
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3. krok:
Pochopenie podstaty

inkubátora, tým väčší bude ich vlastnícky podiel.

Akonáhle je jednoznačne identifikovaný dopyt, ďalším
krokom je pochopenie potrieb, ktoré môžu poskytnúť
komerčné kuchyne. Ak máte záujem o udržanie
nízkych nákladov vášho podnikania, mali by ste rýchlo
opustiť komerčné kuchynské priestory, kde zisk tvorí
predovšetkým nájomné a namiesto toho zriadiť
sociálny podnik, ktorého úlohou bude vybudovať
lokálnu komunitu podnikateľov v potravinárstve.

5. krok:
Technická špecifikácia
Aké súčasti inkubátora sú potrebné a aká je náplň
týchto súčastí? Niektoré kľúčové a praktické úvahy:


Predaj/nákup: Majiteľ/prenajímateľ musí vykonať
analýzu
navrhovaného
nájomného
oproti
priameho nákupu alebo prípadnou možnosťou
odkúpenia. Napríklad Írsko úspešne využíva rôzne
sociálne fondy na zabezpečenie potrebných
financií. Konečné vlastníctvo, buď prostredníctvom
existujúcich prostriedkov alebo darovaním budovy,
je najlepší možný scenár. Ak to nie je možné,
potom partnerstvo potrebuje zabezpečiť čo
najdlhší možný prenájom, pretože to bude
maximalizovať efektívnosť využitia dostupných
financií pre poskytovanie služieb v potravinovom
inkubátore.



Technický tím: Majiteľ /prenajímateľ musí mať vo
svojom tíme architekta, inžiniera a potravinového
technológa s potrebnými skúsenosťami v rámci
potravinárskeho sektora.



Plánovanie povolenia: od začiatku budovania
koncepcie
potravinového
inkubátora,
majiteľ/prenajímateľ musí jednotlivé kroky
konzultovať na príslušných oddeleniach verejnej
správy. Ak je existujúca budovy zrekonštruovaná
tak, aby vyhovovala podmienkam potravinového
inkubátora, zmenu využívania nie je potrebné
realizovať, pretože budova má povolenie na
výrobu potravín. Ak je potrebné vykonať drobné
úpravy, je potrebné si overiť na príslušnom úrade,
čo je potrebné pre ich realizáciu.

4. krok:
Vypracovanie udržateľného finančného
modelu
Počas vášho výskumu nezabudnite overiť, či existuje
dostatočný dopyt po službách tak, aby bola
zabezpečená udržateľnosť potravinového inkubátora.
Ak je to tak, začnite zhromažďovať prostriedky a
plánovať aktivity opísané v nasledujúcich častiach. Ak
záujem nie je dostatočný na to, aby pokryl náklady na
nájomné alebo nové zariadenie, zistite si možnosti
dotácií a finančných podpôr, zvážte prenájom
napríklad školskej alebo reštauračnej kuchyne alebo sa
úplne vzdajte myšlienky založenia potravinového
inkubátora.
Či už nekomerčné alebo čiastočne komerčné,
potravinové inkubátory potrebujú generovať príjmy.
Správny finančný model berie do úvahy náklady na
energie, náklady na administratívu, grantové dotácie,
nájomné a očakávaný počet nájomníkov na kuchyňu.
Celkový finančný model a mesačný rozpočet by mali
byť cenovo dostupné pre podnikateľov ale zároveň
dostačujúce pre pokrytie nákladov na prevádzku
inkubátora. Finančná podpora môže pochádzať aj zo
súkromných investícií do zariadenia, vládnych
podporných fondov alebo môže byť realizovaná
formou darovania budovy. Vecné príspevky môžu
predstavovať pravidelný príjem a čím viac sú ľudia
ochotní investovať do „svojho“ potravinového

6
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Upozornenie – zásadný význam pre úspech potravinových inkubátorov má partnerstvo a prevádzkovateľ,
ktorí musia zabezpečiť trvalú podporu úsilia v dlhodobom horizonte minimálne 10-15 rokov. To nie je pre
slabé povahy! Kým verejné financovanie gastronomických prevádzok je dôležité, dobrovoľný príspevok
dlhodobej podpory zúčastnených strán partnerstva je viac ako žiaduci. Potravinárska infraštruktúra je
nákladná a je pravdepodobné, že rozvoj potravinárskeho inkubátora sa bude realizovať v niekoľkých fázach.
Prevádzkovateľ, ktorý má skúsenosti s produkciou potravín alebo členovia Výkonného výboru, ktorí majú
odborné znalosti z oblasti výroby potravín alebo prevádzky reštaurácie či kuchyne, výrazne zvyšujú šance na
úspech potravinárskeho inkubátora.

6. krok: Definujte pracovný plán
Každodenný manažment činností potravinového inkubátora by mal byť dobre štruktúrovaný. Náš tréningový
program pre potravinové inkubátory sa bude touto otázkou zaoberať veľmi podrobne (k dispozícii na jeseň
2016).

7. krok: Rozvíjať a poskytovať podporné služby inkubátorom
Skutočný systém potravinových inkubátorov znamená viac než len poskytnutie vhodných kuchynských
priestorov začínajúcim podnikateľom. Je potrebné vytvoriť a poskytovať vzdelávacie programy pre účastníkov,
vrátane workshopov a informácií o financovaní, finančnom manažmente, príprave podnikateľského plánu a
zabezpečovaní kapitálu. Zásady poskytovania priestorov, logistiky a distribučných systémov by mali byť tiež
zadefinované. Okrem toho systém potravinových inkubátorov ponúka poradenské programy a mentoring, čo
je celosvetovo známy nástroj pre podniky ako viesť ľudí k ich úspechu. A konečne, systém potravinových
inkubátorov by mohol spojiť podnikateľov aj s miestnymi dodávateľmi a zákazníkmi.
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8. Komunikácia
Komunikácia má dve úlohy - vnútornú aj vonkajšiu. Pokiaľ ide o prvú funkciu, má zásadný význam pre
fungovanie partnerstva s cieľom zabezpečiť existenciu jednoznačných informačných tokov medzi partnermi,
medzi správcom partnerstva a zamestnancami, ako aj medzi samotnými partnermi (v akýchkoľvek
štruktúrach, ktorých sa zúčastňujú, napr. Výkonný výbor). To umožní partnerom pochopiť, ako partnerstvo
skutočne funguje, aké sú jeho limity, aké sú úlohy jednotlivých partnerov, organizácií a zainteresovaných
osôb. Je potrebné zohľadniť požiadavky všetkých zainteresovaných osôb a potenciálnych záujemcov. Toto
vyžaduje rovnováhu vplyvu a vzájomného rešpektu medzi jednotlivými partnermi. Dobrá komunikácia bude
podporená stretnutiami, rozhodovaniami a interakciami medzi partnermi. Človek by nemal zabúdať, že
partneri musia komunikovať v oboch smeroch a fungovať ako spojnica medzi organizáciami, ktoré zastupujú a
samotným partnerstvom.
Vonkajšia úloha komunikácia je zabezpečiť, aby prácu partnerstva bolo vidieť, aby bola podporená možnosť
získať podporu alebo finančné prostriedky. Po prvé, musí byť definovaná komunikačná stratégia - toto by
malo byť spojené s celkovým strategickým plánom partnerstva - a formulované pravidelné akčné plány
vyplývajúce zo stratégie partnerstva. Komunikácii je potrebné venovať dostatočné zdroje, najmä čas a
financie. Pozícia komunikačného/tlačového hovorcu môže toto uľahčiť a pomôcť záujemcom mimo
partnerstva vedieť, kam sa obrátiť pre informácie. Dobré kontakty s miestnymi médiami majú zásadný
význam. Aby bola činnosť Partnerstva dobre viditeľná a uznávaná vo svojom vymedzenom území, mala by
prebiehať obojsmerná komunikácia s miestnymi komunitami a cieľovými skupinami; toto môže byť kľúčovým
prvkom komunikačnej stratégie. Úspechy partnerstva by mali byť pravidelne prezentované aj politickým
zástupcom. partnerstvo by malo byť formálne vytvorené podpisom Partnerskej dohody, ktorá definuje
základné pravidlá fungovania partnerstva. Viazaní touto zmluvou, sa partneri zapoja do realizácie definovanej
stratégie a vykonávajú Akčný plán partnerstva.

NÁSTROJ: Šablóna komunikačného nástroja

Ako náhle je partnerstvo založené, systém monitorovania plánovaných
aktivít je aktivovaný a zahŕňa:


Postupy partnerstva - operácie partnerstva v súlade s postupmi zaužívanými u zúčastnených partnerov?



Udržiavanie väzieb - zachovávať, podporovať a rozširovať vzťahy, ktoré boli vytvorené.



Priebežné správy - aké "dôkazy" a ukazovatele úspešnosti Partnerstva sú potrebné? Ako často je k
dispozícii spätná väzba a aká je jej kvalita?



Kontinuita - dnešné problémy pochádzajú z riešení včerajších. Zavčasu plánovať udržateľnosť a predvídať
neočakávané situácie alebo neželané scenáre.

NÁSTROJ: Šablóny komunikačných nástrojov (pozvánka, prezentácia,
program, zápisnica)
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Prílohy - Nástroje
Akčný plán - vzor

Akčný plán
Aktivita

Zodpovedná
osoba

Termín splnenia
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Potrebné
zdroje

Možné
prekážky
plnenia

Spolupracovníci

Prílohy - Nástroje
NÁSTROJ: Šablóna pre analýzu & Mapovanie záujemcov

Význam

Záujem o
zapojenie do
aktivít

Vplyv

Potreba
zapojenia

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

SH2

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

SH3

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

SH4

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

SH5

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

SH6

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Vysoká/Stredná/
Nízka

Záujmové
skupiny

Príspevok

SH1

6
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Prílohy - Nástroje
NÁSTROJ: Šablóna komunikačného nástroja

Preambula
1. Členovia partnerstva vnímajú účelnosť a vyjadrujú svoju ochotu prijať opatrenia vedúce k rozvoju
potravinových inkubátorov a zdieľaných kuchýň ako nástrojom rozvoja podnikania, vzdelávania a
podpory rozvoja regiónov.
2. Hnaní túžbou konať, spolupracovať prostredníctvom výmeny informácií, dohodami a spoločným
úsilím sa budeme snažiť dosiahnuť stav, kedy sa bude zvyšovať kvalita vzdelávania v oblasti
nástrojov pre rozvoj regionálnej infraštruktúry a podporných štruktúr, ktoré budú stimulovať
ekonomiku v oblasti potravinárstva a reštauračných služieb.

1. Účel partnerstva
1. Predmetom tejto zmluvy je ochota vytvoriť Regionálne partnerstvo.
2. Partnerstvo pracuje na princípe miestnych skupín, združujúcich podnikateľov, univerzity,
podnikateľov a miestne úrady. Partnerstvo nie je samostatnou organizáciou alebo samostatná
entita v zmysle zákona.

2. Ciele Partnerstva
Dlhodobé ciele partnerstva môžu byť:
1. Definujte ciele partnerstva vzhľadom na jeho účel (zahrňte ich do tohto procesu!)
2. Definujte ciele partnerstva vzhľadom na jeho účel (zahrňte ich do tohto procesu!)
3. Definujte ciele Partnerstva vzhľadom na jeho účel (zahrňte ich do tohto procesu!)
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Prílohy - Nástroje
NÁSTROJ: Šablóna komunikačného nástroja
3. Členovia
1. Členmi partnerstva môžu byť: jednotlivci, firmy, miestne samosprávy, inštitúcie pomoci a sociálnej
integrácie, organizácie pre pracovný trh, sociálny a ekonomický partneri.
2. Partnerstvo má otvorenú štruktúru; akýkoľvek jedinci a organizácie, ktoré sa stotožnia s cieľmi
Partnerstva, sa môžu stať členmi partnerstva.
3. Tento list je informatívny a je prejavom dobrej vôle, prísľubu a integrity partnerstva.

Deklarácia pripojenia k partnerstvu:
Svojím podpisom potvrdzujem záujem o pripojiť sa k Regionálnemu partnerstvu
Meno

Priezvisko

Inštitúcia

Podpis

6

- 30 -

Prílohy - Nástroje
NÁSTROJ: Šablóna komunikačného nástroja
Pozvánka na stretnutie
Meno
Adresa
PSČ
Mesto
Štát
Meno
Adresa
PSČ
Mesto
Štát

Details
Sender
Adresa of
odosielateľa

Details
receiver
Adresa of
prijímateľa

Vec: Pozvánka pre ...

Miesto, dátum
Vážený <vložte meno účastníka a tituly>
Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie/videokonferenciu <odstráňte nevhodné>
Cieľom ktorého je prediskutovať <popíšte účel mítingu>.

The
first paragraph
the main
Prvý
odstavec
popisujestates
cieľ stretnutia.
purpose
Give the time
Uveďte
časofathemeeting.
dátum stretnutia
and date of the meeting.

[Pre osobné stretnutia:]

Stretnutie sa bude konať <vložte dátum>, v čase od <vložte čas> do
<vložte čas>. Stretnutie sa uskutoční <vložte adresu>. Vašu účasť
potvrďte do <vložte dátum>.

If it’s
include the
Ak
ideaoface-tofacemeeting,
osobné stretnutie, uveďte
location,
providingprípadne
directionsand
map
miesto stretnutia,
popisacesty.
if necessary.
Ak treba, priložte
mapu.

[Pre videokonferenciu:]

Videokonferencia sa bude konať <vložte dátum>, v čase od <vložte čas>
do <vložte čas>. K videokonferencii sa pripojíte <opíšte spôsob pripojenia>.
Vašu účasť na videokonferencii potvrďte do <vložte dátum>.

Prílohu tvoria <vložte číslo> dokumenty, kde môžete nájsť niektoré
základné informácie o <vložte podrobnosti>. Program Vám bude zaslaný
v krátkej dobe. Teším sa na stretnutie.
S pozdravom

a teleconference,
you need to
PreFor
videokonferenciu
je potrebné
provide
the telephonenumber
to Ak
uviesť
číslo alebo
spôsob pripojenia.
phone, and
any dial
in details.
If
sú pripojení
účastníci
z rôznych
krajín,
participantsare
joining
from different
uveďte
miestny čas
stretnutia.
countries, give the time local totheir
country.

Popíšte
akékoľvek
dokumenty,
ktoré
Describe
any documents
they
willúčastníci
receive (e.g.
dostanú
(napr. program
stretnutia,
úvodné and/or
meetingagenda,
introductory
information),
informácie)
a/alebo
informácie,
ktoré
si
anypreparation
theypotrebné
should do
prior to the
meeting.
musia
účastníci
pripraviť.
Tiež
je
vhodné
informovať
If mayalso be useful to let them know who the
o ďalších účastníkoch
stretnutia.will be.
otherparticipants

<Vložte meno>
<Vložte pozíciu v organizácii>
<Insert contact details>
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Prílohy - Nástroje
NÁSTROJ: Šablóna komunikačného nástroja
Zápisnica stretnutia

Zápisnica – < názov stretnutia >
Dátum:

<vložte dátum>

Miesto stretnutia:

< vložte adresu>

Účel mítingu
<Vložte účel a hlavné body stretnutia >

Účastníci
<Vložte zoznam účastníkov>

1. <Vložte zápisnicu stretnutia>

Prílohy - Nástroje
NÁSTROJ: Šablóna prezentácie
Viď súbor v prílohe

6
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Prílohy - Nástroje
NÁSTROJ: Šablóna komunikačného nástroja
Program

PROGRAM – <názov stretnutia>
Dátum:

<vložte dátum>

Miesto stretnutia:

< vložte adresu>

Účel mítingu
<Vložte účel a hlavné body stretnutia >

Poradové
číslo

Čas

Položka programu

Rečník

09.30 – 10.00

Privítania + otvorenie

Predsedajúci

10.00 – 11.00

Položka programu

…..

11.00 – 12.00

Položka programu

…..

12.00 – 13.00

Položka programu

…...

13.30 – 14.00

Položka programu

……

14.00 – 15.00

Položka programu

……

15.00 – 16.00

Agenda item

……

16.00 – 17.00

Agenda item

1

2

3

4

5

6

7
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