Vyhlásenie 2. internej výzvy EJP SOIL na predkladanie návrhov
EJP SOIL vyhlasuje 2. internú výzvu na spoločné výskumné projekty s prideleným rozpočtom
maximálne 30 miliónov EUR. Výzva bude otvorená od 01.04.2021 s konečným termínom na
predkladanie návrhov 31.05.2021.

Spoločný európsky program „EJP SOIL - Smerom k inteligentnému a udržateľnému hospodáreniu s
poľnohospodárskymi pôdami v oblasti klímy“ zahŕňa 24 krajín, ktoré sa zaviazali k celkovému cieľu
poskytovať udržateľné riešenia hospodárenia s poľnohospodárskou pôdou, ktoré prispievajú k
hlavným spoločenským výzvam, vrátane zmeny klímy a dodávok potravín v budúcnosti.

Logický dôvod a cieľ výzvy
Ako EJP SOIL pracuje na dôležitých spoločenských otázkach integrovaným spôsobom, každá inovácia
vyvinutá v rámci EJP SOIL bude zodpovedať spoločenskej potrebe, a preto bude relevantná pre
európske a svetové trhy. Prostredníctvom svojho znalostného rámca podporuje EJP SOIL rozvoj
vedomostí prostredníctvom veľkého počtu konkrétnych výskumných a inovačných projektov
prostredníctvom interných a externých výziev EJP SOIL.
Celkovým cieľom tejto druhej internej výzvy je financovanie výskumných projektov otvorených pre
príjemateľov EJP SOIL a prepojené tretie strany s cieľom vyplniť medzery vo výskume a vývoji
identifikované v „Pláne Európskeho spoločného programu SOIL“ a ročnom pracovnom programe EJP
SOIL pre druhý rok.

Rozsah a očakávané vplyvy a výstupy EJP
EJP SOIL prispieva k dlhodobému zosúladeniu výskumných stratégií dvoma hlavnými spôsobmi:
i) rozvojom spoločnej vízie a
ii) vytvorením platforiem pre sieťovanie vedeckých pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán v
Európe.
Spoločná vízia bude vyvinutá medzi príjemcami konzorcia a bude sa zameriavať na požadované
vlastnosti pôdy a spôsoby ich dosiahnutia. Interné výzvy podporia zosúladenie medzi príjemcami EJP
SOIL, prepojenými tretími stranami a dôležitými hráčmi európskeho výskumu v oblasti
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poľnohospodárskych vied, ekológie, pôdnych a klimatických vied. Na uľahčenie rozvoja relevantných
vedomostí bude EJP SOIL vykonávať syntézy a inventarizačné aktivity a výskumné a integračné
projekty.

Rozpočet, spôsob financovania, kritériá oprávnensti a typy projektov
EJP SOIL je päťročný projekt, ktorý trvá od februára 2020 do januára 2025. EJP SOIL spadá do koncepcie
spolufinancovania: je z 50% financovaný EK, v sume 40 miliónov EUR a 50% je financovaný
organizáciami zo svojho konzorcia za ďalších 40 miliónov EUR. Preto náklady na implementáciu EJP
SOIL dosahujú spolu 80 miliónov EUR.
Na druhú internú výzvu projektov EJP SOIL bol pridelený rozpočet v maximálnej výške 30 mil. EUR.
Všeobecné informácie týkajúce sa budovania konzorcia (napr. Veľkosť projektu, počet príjemcov
konzorcia a prepojené tretie strany; geografické pokrytie) sú uvedené pre každú tému.
Podať žiadosť môžu iba príjemcovia pomoci EJP SOIL a ich prepojené tretie strany. Účastníci EJP SOIL,
ktorí sa podieľajú na príprave výzvy, sa nemôžu zúčastniť podávania návrhov a následnej
implementácie výskumného projektu.
Po dátume uzávierky na odoslanie budú všetky návrhy skontrolované podľa povinných kritérií
oprávnenosti výzvy:
 Žiadosť musí byť napísaná v anglickom jazyku.
 Žiadosti musia byť úplné a v súlade s postupom predkladania.
 Žiadosti musia byť podané včas.
 Návrhy vrátane príjemcov a / alebo tretích prepojených strán, ktoré NIE sú príjemcami EJP SOIL,
nie sú oprávnené podať žiadosť a budú zamietnuté.
Viac informácií, TU.

Webinár pre záujemcov
9. apríla 2021 bude prebiehať webinár pre záujemcov, ktorý poskytne prehľad o všetkých
relevantných aspektoch výzvy (tj. Témy, podmienky, požiadavky, podanie návrhov, vyhodnotenia atď.)
a poskytne čas na zodpovedanie otázok. Podrobnejšie informácie budú včas zverejnené priamo na
webovej stránke.

Zaregistrujte sa na odber bulletinu EJP SOIL na adrese www.ejpsoil.org, aby ste dostávali
najnovšie aktualizácie.
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