Felhívás az EJP SOIL programban történő részvételre
Az összehangolt európai kutatási program (EJP SOIL) 2020-ban indult és 24 ország vesz benne részt.
Az EJP SOIL program általános célkitűzése, olyan fenntartható talajhasználati és gazdálkodási
rendszerek kidolgozása, amelyek figyelembe veszik az olyan kulcsfontosságú társadalmi kihívásokat,
mint pl. az éghajlatváltozás és a jövőbeli élelmiszer-ellátás. Részletesebb információk a
www.ejpsoil.org weboldalon találhatók.
Az érdekelt felek bevonásával egy olyan közös platform jön létre, amely elengedhetetlen feltétele
annak, hogy:
•

pontos képet kapjunk a valós kutatási igényekről és támogassuk a harmonizált talajjal
kapcsolatos információkat

•

kidolgozhassunk egy stratégiai kutatási menetrendet (ütemterv) az éghajlati szempontokra
tekintettel lévő fenntartható mezőgazdasági talajkezelésről
a jó talajhasználati gyakorlatokról és módszerekről a gazdák, a kutatók és a politikai
döntéshozók közötti információáramlás biztosított legyen,
olyan, tudományos alapú ajánlások készülhessenek, amik a gazdák körében is elfogadottak és
segítik a szakpolitika alakítását.

•
•

Mindezek alapján felkérjük Önt, mint a talajhasználati- és gazdálkodási módszerek széles körét
alkalmazó érintettet, hogy kapcsolódjon be az EJP SOIL programba a fenntartható talajhasználat és
gazdálkodás érdekében.
Amennyiben csatlakozik az EJP SOIL programhoz, akkor a nevét és elérhetőségét megőrizzük a
projekt időtartama alatt.
Ebben a szakaszban csak arra kérünk engedélyt, hogy e-maileket küldhessünk meghívásokkal
kapcsolatban olyan eseményekre, mint workshopok, webinarok és a projekttel kapcsolatos friss
információk. Bármikor visszavonhatja hozzájárulását, mint érdekelt fél. Az Ön hozzájárulása
semmilyen más kötelezettséget nem von maga után.
Az www.ejpsoil.org weboldalon lehetősége van regisztrálni. Ezen az oldalon jelenleg még csak angol
nyelvű információ található, de folyamatosan feltöltésre kerülnek az anyagok magyarul is. Ha
információra van szüksége vagy kérdése van, kérem vegye fel velem a kapcsolatot.
Regisztrálás után meghívásokat kaphat az EJP SOIL eseményeire. Ebben az esetben közvetlenül
tájékoztatjuk Önt a tevékenység céljáról és kérjük majd az Ön hozzájárulását.
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