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Cílem je dosáhnout v dlouhodobém 
horizontu vyšší úrovně organizace a 
spolupráce mezi farmáři a rozvinout 
funkční, více produktivní a jednotně 
sladěný zemědělský sektor v Evropě. 

Kritickým faktorem ovlivňujícím evropskou 
potravinovou soběstačnost a péči o krajinu 
bude schopnost zemědělců a ostatních 
správců pozemků kombinovat individuální a 
společné pracovní postupy.
BOND přispěje k vytvoření silných, 
dynamických a efektivních organizací s 
důrazem na posílení a využití velkého 
potenciálu spolupráce mezi jednotlivci 
a skupinami farmářů a ostatními správci 
pozemků. 

Hlavní aktivity projektu zahrnují:

• Studijní cesty v šesti zemích EU za účelem 
poznání místních úspěšných příkladů

• On-line úložiště shromažďující případové 
studie a úspěšné příklady

• Diskusní fórum, kde se účastníci projektu z 

různých evropských zemí sejdou za účelem 
sdílení zkušeností a poznatků spolupráce 
a zároveň vytvoří síť za účelem spolupráce 
do budoucna  

• Vyškolení klíčových pracovníků, kteří 
pomohou budovat silnější organizace

• Deset národních tematických workshopů 
za účelem vzájemné spolupráce a navázaní 
kontaktů

• Čtyři regionální politicky laděné kulaté stoly 
se zemědělci, správci půdy a tvůrci politiky

• Dosažení shody mezi zemědělci a tvůrci 
politiky na konkrétních krocích vedoucích k 
podpoře spolupráce

• Fórum mladých zemědělců s vytvořením 
návodu s doporučeními pro budoucí tvorbu 
politiky

BOND vytvoří film, který bude ilustrovat 
propojenost farmářů s přírodou a jejich 
důležitost pro lidskou společnost obecně. 
Tento materiál nabídne nástroje, metody a 
návody, jak posílit společné akce a spolupráci 
mezi 34 zeměmi v Evropě.
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Pomáháme vytvořit funkční propojení zájmových 
skupin v sektoru zemědělství v Evropě
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