
Farmsuccess 

Ekonomická krize, které EU čelí v posledních letech, měla negativní dopad na míru 

zaměstnanosti v členských zemích. Přesněji řečeno, míra nezaměstnanosti v eurozóně se 

zvýšila z 6,4% v roce 2007 na 11,5% v listopadu 2014. Některé země jako je Španělsko, měly 

ještě horší výsledky, míra nezaměstnanosti se zvýšila 8,3% na 23, 9%. Míra nezaměstnanosti 

mladých lidí dosáhla na konci roku 2014 čísla 23,7% v eurozóně a v zemi jako je Španělsko, 

dosáhla tato hodnota 55% (Eurostat 7. ledna 2015).               

V roce 2010, 97% ze všech farem v EU-27, byly farmy rodinné (farma řízená jednou osobou, 

která je zároveň manažerem), přičemž 16% z celkové pracovní síly v zemědělství byli ne-

rodinní příslušníci.  

Současně zemědělství v Evropě čelí demografické výzvě. V roce 2007 v zemích EU-27, bylo 

55,5% zemědělců nad 55 let. Pouze 6,3% byli zemědělci mladší 35 let, takže poměr 

zemědělců mladší vs. starší je pouze z 0,11 ve prospěch mladších. Tato data se v posledních 

letech moc nezlepšila, i když výše uvedený poměr se zlepšil z 0,11 v roce 2007 na 0,14 v roce 

2010 (EK, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, 12/2013) 

Rodinné farmy tedy reprezentují důležitý zdroj, který může pomoct: 

 Snížit míru nezaměstnanosti ve venkovských oblastech; 

 Řešit demografickou výzvu v evropském zemědělství; 

 Zachování a zlepšení sociální, ekonomické a kulturní udržitelnosti venkovských oblastí.  

Chceme-li udržet při životě ekonomický a sociální potenciál rodinných farem, klíčovým 

faktorem je poskytnout mladým zemědělcům nástroje a vědomostmi, kterým potřebují při 

procesu nástupnictví. 

Projekt se zaměřuje na prezentaci a výměnu úspěšných zkušeností kvalifikovaných a 

motivovaných mladých farmářů pokračujících v rodinném podnikání svých rodičů.  

Tato výměna zkušeností, od podnikatele k podnikateli povede k: 

 Rozvoji dalších inovativních konceptů a vzorů nástupnictví; 

 Usnadnění při rozhodování o nástupnictví v rodině na rodinných farmách v Evropě; 

 Zlepšení současné ekonomické situace, ale i budoucí; 

 Zlepšení demografické situace v zemědělství a venkovských oblastech. 

Těchto cílů bude dosaženo tím, že mladí farmáři obdrží školící materiály založené na 

příkladových studiích a otevřených vzdělávacích zdrojích, které jim ukážou cestu, jak projít 

nástupnickým procesem v rámci jejich rodinných farem.  



Školící materiály (v angličtině, němčině, španělštině, italštině, slovenštině, češtině a 

francouzštině) budou k dispozici zdarma všem, na webových stránkách projektu a také budou 

nahrány na portál Open Education Europa (www.openeducationeuropa.eu ) a ostatní stránky 

(jako např. www.eercommons.org ), kde budou dostupné širšímu publiku. 
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