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 Informace o zapojení zúčastněných stran do EJP SOIL 

Celkovým cílem evropského společného programu EJP SOIL je poskytovat řešení pro udržitelné 
hospodaření s půdou, která přispějí k řešení klíčových společenských výzev, včetně změny klimatu a 
budoucího zásobování potravinami. Další informace naleznete na adrese www.ejpsoil.org. 

EJP SOIL Vás zve k účasti jako cenný zainteresovaný subjekt a k zapojení do programu, abyste 
reprezentoval(a) šíři zemědělských systémů a postupů hospodaření s půdou ve Vaší zemi. 

Zahrnutí pohledu různých zúčastněných stran je důležité, a to jak v počátečních plánovacích fázích, 
tak v hlavních výzkumných činnostech EJP SOIL. Vaše zapojení poskytne informace o nejnovějších 
znalostech o půdě a přispěje ke zjištění mezer ve znalostech a rozdílů ve stávajících regionálních a 
národních aktivitách. 

To umožní vytvoření plánu, který bude fungovat jako důležitý výzkumný program umožňující 
strategické rozhodování v otázkách vědy, politiky a realizace napříč Evropou. 

Hodnota zúčastněných stran v programu EJP SOIL?  

Díky aktivnímu zapojení zúčastněných stran může EJP SOIL vytvořit platformu pro transevropskou 
spolupráci mezi vědci a zúčastněnými stranami. To je zásadní, abychom úspěšně:  

• Zjišťovali a řešili potřeby znalostí; 

• Podporovali harmonizované informace o půdě;  

• Rozvíjeli procesy výměny znalostí o osvědčených postupech přizpůsobené potřebám 
zemědělců, vědců a politiků;  

• Vytvářeli praktická doporučení založená na důkazech, která zlepšují přijetí mezi 
zúčastněnými stranami v zemědělství a přispívají k formulování politiky.  

Co se žádá od zúčastněných stran? 

Jako zúčastněná strana jste vyzýváni, abyste se zapojili a zavázali se:  

• K obousměrnému otevřenému dialogu a aktivnímu zapojení k zajištění toho, aby činnosti EJP 
řešily současné a budoucí potřeby znalostí a účinných řešení.  

• K podpoře EJP SOIL v porozumění a analýze potřeb nového výzkumu, dat nebo zdrojů (jež je 
třeba zapracovat do celkového plánu a ročního pracovního plánu). 

• K účasti na rozhovorech (či dotaznících) s cílem zjišťovat znalosti a využití znalostí o 
udržitelném hospodaření s půdou (odhadovaná doba trvání: 1 hodina). 

• K podpoře porozumění, zjištění a analýzy překážek v zavádění nových technologií 
udržitelného zemědělského hospodaření s půdou ohleduplného ke klimatu a způsobů jejich 
překonání. 

• K pozvání k účasti např. na ročních setkáních, akcích a workshopech.  

  

Pro další informace navštivte www.ejpsoil.org a přihlaste se PROSÍM k odběru zpravodaje. 

  

http://www.ejpsoil.org/
http://www.ejpsoil.org/
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Jaká témata můžete očekávat v otázkách rozhovoru (dotazníku)? 

Program se snaží mimo jiné rozvíjet postupně plán podporující strategické rozhodování o vědě, 
politice a realizaci napříč Evropou, s využitím informací od zúčastněných stran. To znamená zjištění: 

Ambiciózních cílů na regionální, národní a evropské úrovni: otázky budou směřovat k současným a 
budoucím cílům a záměrům v každé zemi; současné cíle jsou zakomponovány do aktuálních 
politických dokumentů. Tento úkol spočívá ve zjištění současných politických záměrů a jejich 
uskutečňování na zemědělských půdách a v hospodaření s půdou. Ve druhém kroku je také třeba 
najít budoucí cíle, a to jak na úrovni EU, tak na regionální úrovni nebo úrovni členských států 
ve spolupráci s různými zúčastněnými stranami. 

Přehledu současné situace dostupnosti a využití znalostí, který se skládá ze dvou dílčích úkolů: 
Nejprve Vás požádáme, abyste poskytli vstupy pro zprávu o aktuálních znalostech výzkumu půdy 
z Vaší země v rámci tří témat: 

1. Zásoba uhlíku 
2. Degradace a úrodnost půdy  
3. Potenciální zlepšující strategie  

Dále Vás požádáme, abyste popsali znalosti o udržitelném hospodaření s půdou a jejich využití, se 
zvláštním zaměřením na představení Vašeho pohledu jako zúčastněné strany. 

Překážek a příležitostí vývojem scénářů: Specifickým cílem je zde zjištění překážek a příležitostí pro 
posílení - rozvoj, sdílení a přenos, organizaci a ukládání, aplikaci - znalostí o zemědělských půdách a 
stanovení priorit. 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Původní myšlenka byla vést v průběhu prvního roku programu EJP SOIL alespoň jeden seminář 
s cílem získat příspěvky od různých skupin zúčastněných stran. To však může být nyní nemožné 
z důvodu omezení kvůli CoVID. Aby bylo možné provést jednotný sběr údajů ve všech členských 
státech, pokusili jsme se přijít s pracovním postupem, který je proveditelný i za současných omezení. 
Navrhujeme alternativní metody, jako jsou webové schůzky, rozhovory a online dotazníky. 
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Souhlas 
Pokud souhlasíte, že se stanete zúčastněnou stranou EJP SOIL, uchováme a použijeme Vaše 
kontaktní informace pouze v souvislosti s EJP SOIL. 

Vaše kontaktní informace nebudou sdíleny ani předávány žádné třetí straně. S Vaším souhlasem 
uvede EJP SOIL Vaše jméno, organizaci a případně logo na www.ejpsoil.org. 

Být zúčastněnou stranou EJP neznamená žádné finanční ani právní závazky a Vy můžete kdykoli 
zrušit svoji účast. 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi jako zúčastněnou stranou programu EJP SOIL. 

http://www.ejpsoil.org/

