
Første interne ”Call” – indsendelse af projektforslag – i regi af EJP SOIL  

EJP SOIL annoncerer hermed det kommende call om fælles 
forskningsprojekter. Ifølge et indikativt budget er der 15 mio. euro til 
fordeling. Call’et har sidste frist for indsendelse af projektforslag den 4. 
september 2020. 
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EJP SOIL forhåndsannoncerer det kommende call for fælles forskningsprojekter. Ifølge et indikativt 
budget kan der søges midler til et beløb af 15 mio. euro.  

Det fælleseuropæiske program “EJP SOIL – Mod klima-smart og bæredygtig forvaltning af landbrugsjord” 
omfatter 24 lande, der har forpligtet sig til et overordnet formål om at tilvejebringe bæredygtige løsninger 
til forvaltning af landbrugsjorden; løsninger der bidrager til vigtige sociale udfordringer, herunder 
klimaforandringer og fremtidig forsyning af fødevarer.  

Rationale & formål 

Det overordnede formål med dette interne call er at finansiere forskningsprojekter for EJP SOIL’s partnere 
og deres tilknyttede tredjeparter i henhold til konsortieaftalen om at udfylde forsknings- og 
udviklingshuller, der allerede er identificeret af EJP SOIL’s ”Køreplan for EU’s forskning i forvaltning af 
landbrugsjorden”.  

Som én af netværkets første aktiviteter vil EJP SOIL involvere både europæiske og nationale interessenter i 
en oversigt og kortlægning af den eksisterende status, hvad angår viden, politikker og forskellig 
jordforvaltningspraksis på tværs af Europa. En sådan status vil være udgangspunktet for den 
grundlæggende viden, der skal hjælpe med at identificere videnshuller og forskelle i allerede eksisterende 
regionale og nationale aktiviteter.  Læs mere. 

Rammer & forventet effekt og udkomme af EJP SOIL 

EJP SOIL vil bidrage til en langsigtet afstemning af forskningsstrategier ved at udvikle en fælles vision samt 
ved at etablere platforme for netværk bestående af europæiske jordbrugsforskere og andre interessenter. 
Den fælles vision vil blive udviklet i samarbejde mellem konsortiepartnerne, og vil omhandle ønskværdige 
fremtidsmål for jordbruget samt metoder til at opnå disse mål.  

Interne “calls” vil støtte en afstemning/samordning mellem EJP SOIL partnerne og vigtige aktører inden for 
europæisk forskning i landbrug, økologi, jord og klima. EJP SOIL netværket vil udføre statusaktiviteter, 
forskning og integrative projekter for at fremme udvikling af relevant viden.  

Budget & finansieringsmetoder 

EJP SOIL projektet løber fra februar 2020 til januar 2025. EJP SOIL er et såkaldt co-fund projekt, og det 
betyder, at 50 % finansieres af EU Kommissionen – her 40 mio. euro. De øvrige 50 % finansieres af 
konsortiepartnerne – her 40 mio. euro. Således beløber de samlede omkostninger for implementering af 
EJP SOIL sig til 80 mio. euro. Det er udelukkende EJP SOIL partnere og deres tilknyttede tredjeparter, der er 
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berettigede til at indsende projektforslag. EJP SOIL partnere, som er involverede i udarbejdelsen af ”call”, 
kan ikke deltage i udarbejdelsen af forslag, og heller ikke i projektets efterfølgende implementering.  

Tilmeld dig EJP SOIL’s nyhedsbrev på hjemmesiden  www.ejpsoil.org og få de seneste nyheder. 
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