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INTRO

1. JORDBRUKARENS PERSONUPPGIFTER

2. UPPGIFTER OM JORDBRUKSFÖRETAG 

Radmila Líkařovás hästgård ligger i Södra Böhmen (Tjeckien). Tillsammans med sin familj fokuserar hon 
på hästuppfödning. Inom sin sedan länge etablerade ridklubb Dolli arbetar hon med att organisera 
sommarläger med hästar, ridlektioner, hästkörning, träning och hästassisterad terapi. En del av 
dessa verksamheter stöds av medel från det tjeckiska ministeriet för utbildning, ungdom och idrott. 
Jordbruksinkomsterna kommer främst från hästuppfödningsverksamhet och fältodling. På grund av den 
unika arkitekturen i de historiska gårdsbyggnaderna fick Radmila en finansiering från kulturministeriet som 
användes för renoveringen. Líkařová tog över gården från sin far, som fick ett stöd för förtidspensionering 
av jordbrukare från Europeiska landsbygdsutvecklingsfonden.

Namn: Radmila Líkařová.

Gårdsplats: Zálší 3, Veselí nad Lužnicí 391 81.

Födelseår: 1969.

Jordbruksareal i ha: 71.07 ha (eget 28.5 ha; arrenderätt 42.57 ha).

Kön: Kvinnlig.

Gårdbeskrivning: THästgården Radmila Líkařová och hennes man är en familjegård med en lång 
historia. Familjen från faderns sida har varit boskaps- och hästuppfödare i flera år. Radmila tog över 
gården från sin far 2003 och har sedan dess börjat vidareutveckla redan etablerad hästuppfödning och 
relaterade aktiviteter som sommarläger, ridlektioner och träning, hippoterapi m.m.

Familjen arbetar också med fältbeskärning. Korn, havre, vete och raps odlas på gården och säljs direkt 
från gården. Därför utgör växtproduktionen en extra inkomst. De är involverade i anordnandet av olika 
lokala evenemang och hästtävlingar. Än i dag är Radmila och hennes man de enda heltidsarbetarna på 
gården, men under skördetiden kommer deras son, svärson och närliggande bönder för att hjälpa till.

Ockupation: Bonde.

Utbildning: Radmila har ett lärlingscertifikat inom 
smyckestillverkning. Hon deltog i ett utbildningsprogram 
för lantbrukare och fick olika certifikat för hästuppfödning 
och träning.



3. FINANSIERING OCH TILLGÅNG TILL FINANSIERING 

Tack vare det ihållande intresset för hästrelaterad verksamhet från allmänhetens sida är gårdens 
övergripande ekonomiska situation stabil. Man måste dock säga att hästuppfödning snarare är en 
hjärtefråga och inte kunde göras för vinstsyfte. På grund av deras grödor beror deras inkomst mycket på 
nuvarande väder, avkastning och marknadspris.

Radmilas far fick i arvsprocessen ett stöd som kallas “Förtidspensionering av jordbrukare” från Europeiska 
fonderna för landsbygdsutveckling. Detta stöd motiverade honom att vidarebefordra gården till sin dotter 
och hjälpte till att övervinna de ekonomiska svårigheterna.

Radmila ansökte också hos den lokala aktionsgruppen om bidrag från det tjeckiska ministeriet för 
utbildning, ungdom och idrott för att hjälpa henne att finansiera barnens sommarläger. Denna fond 
hjälper henne att täcka kostnaderna för sommarlägret och göra lägren tillgängliga för ett högre antal 
barn.

Ett annat betydande ekonomiskt stöd var en fond som erhölls genom kulturministeriet 2019 och som 
användes för renovering av kulturminnesmärkta gårdsbyggnader med en unik arkitektur som är typisk 
för södra Tjeckien.
 
De planerar i framtiden att bedriva nuvarande verksamhet och förhoppningsvis lämna över gården till 
sina efterträdare.

– När det gäller mindre familjejordbruk anser jag att diversifiering är väldigt 
viktigt och nästan nödvändigt. Processen med att utöka verksamheten på 
gården, som också kan vara av icke-jordbrukskaraktär, öppnar ett antal 
nya möjligheter att finansiera denna verksamhet, från andra områden, 
såsom turism, utbildning, kultur etc. “



Utbildningsupplevelser och luckor: Förutom utbildningsprogrammet för jordbrukare och 
hästavelsintyg fick Radmila ingen särskild utbildning i jordbruksförvaltning. En stor fördel var dock de 
bondegener hon ärvde från sina förfäder, liksom hennes kärlek till hästar och en positiv inställning 
till jordbruk. Hennes man och hela hennes familj kan också betraktas som en tillgång eftersom de 
stöder Radmila i alla aktiviteter. Hon menar att sunt förnuft, uthållighet och passion för ditt arbete är det 
viktigaste för att utveckla ett framgångsrikt lantbruksföretag.

4. UTBILDNINGSBEHOV OCH SLUTSATS 

Slutliga överväganden: Det stöd som fick hennes far för hans förtidspensionering hjälpte mycket 
i början av deras jordbruksverksamhet och Radmila önskade att detta stödprogram inte avslutades 
i Tjeckien. En viktig del av Radmilas ekonomiförvaltning omfattar även medel som erhållits utanför 
jordbruksområdet. Hittills har hon haft en positiv erfarenhet av insamling av medel och är mycket nöjd 
med de medel hon fått. Hon konstaterar dock att ansökningsprocessen inte alltid är lätt och ibland 
kräver hjälp av ett professionellt konsultföretag. Ändå fick hon finansieringen i de flesta fall utan 
ytterligare komplikationer. Trots detta lyckades hon aldrig med den mycket komplicerade ansökan om 
stöd till jordbruksmaskiner och står alltid inför investeringsproblem i denna fråga.

De använder ibland för sin verksamhet juridisk och annan rådgivning som tillhandahålls av Association 
of Private Farming of the Czech Republic, där de har varit långvariga medlemmar.

Hon anser att det är en mycket viktig aspekt av jordbruket att vara aktiv inom sitt intresseområde (dvs. 
hästvård) och följer intressanta idéer och trender från andra områden som kan tillämpas på och kopplas 
till hennes verksamhet. Med andra ord är hon alltid öppen för nya utmaningar.



Medfinansierat av 
EU-programmet 
Erasmus+ 

Finansieras av Europeiska unionen. Europeiska kommissionens stöd för framställningen 
av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som endast återspeglar 
upphovsmännens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning 
som kan göras av informationen som finns däri. Projektnummer: 2019-1-BE01-KA202-050397
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