Informacija apie suinteresuotųjų šalių dalyvavimą Europos
bendrojoje programoje EBP DIRVOŽEMIS
Bendras EBP DIRVOŽEMIS tikslas yra pateikti darnaus dirvožemio tvarkymo sprendimus, kurie
padėtų spręsti svarbiausius visuomenės iššūkius, įtraukiant klimato kaitą ir maisto tiekimą ateityje.
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite tinklapyje www.ejpsoil.org .
EBP DIRVOŽEMIS kviečia Jus, kaip vertingą suinteresuotąją šalį, dalyvauti šioje programoje ir
reprezentuoti jūsų šalies žemės ūkio sistemų ir dirvožemio tvarkymo praktikų įvairovę.
Svarbu įtraukti suinteresuotųjų šalių perspektyvas tiek pradiniuose planavimo etapuose, tiek į
pagrindines EBP DIRVOŽEMIS tyrimų veiklas. Savo dalyvavimu įnešite indėlį į pažangiausias žinias
apie dirvožemį ir padėsite nustatyti žinių spragas, esamus regioninės ir nacionalinės veiklos
skirtumus.
Tai leis sukurti planą, kuris veiks kaip strateginė tyrimų darbotvarkė, leisianti strateginį
sprendimų priėmimą moksle, politikoje ir sprendžiant programos įgyvendinimo klausimus
Europoje.

Kokia suinteresuotųjų šalių vertė EBP DIRVOŽEMIS?
aktyviai dalyvaujant suinteresuotoms šalims, EBP DIRVOŽEMIS gali sukurti tarpvalstybinę tyrėjų ir
suinteresuotųjų šalių sąveikos platformą. Tai labai svarbu norint sėkmingai:
•

nustatyti ir patenkinti žinių poreikį,

•

palaikyti suderintą informaciją apie dirvožemį,

•

plėtoti geriausios patirties žinių mainų procesus, pritaikytus ūkininkų, mokslininkų ir
politikos formuotojų poreikiams,

•

parengti praktiniais įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kurios padidintų jų taikymą
suinteresuotųjų šalių žemės ūkyje ir prisidėtų formuojant politiką.

Ko prašoma suinteresuotų šalių?
Jūsų, kaip suinteresuotosios šalies, prašome dalyvauti ir įsipareigoti:


dalyvauti dvipusiame atvirame dialoge ir aktyviai įsitraukti į veiklą, užtikrinant kad EBP
DIRVOŽEMIS veikla tenkintų esamą ir būsimą poreikį žinioms ir efektyviems sprendimams,



suprantant ir analizuojant poreikį naujiems tyrimams, duomenims ir resursams (jie bus
įtraukti į programos planą ir kasmetinį darbo planą) remti EBP DIRVOŽEMIS,



dalyvauti pokalbiuose, siekiant nustatyti turimas žinias apie tvarų dirvožemio tvarkymą ir
apie šių žinių naudojimą,



suprasti, identifikuoti ir analizuoti kliūtis, diegiant naujas technologijas,
užtikrinančias klimato atžvilgiu išmanų, tvarų žemės ūkio dirvožemio tvarkymą ir šių
kliūčių įveikimo būdus,
dalyvauti susitikimuose, renginiuose, seminaruose.
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Norėdami gauti daugiau informacijos, galite apsilankyti tinklapyje www.ejpsoil.org. PRAŠOME
užsiregistruoti, kad gautumėte informacinį biuletenį.

Sutikimas
Jeigu sutinkate tapti EBP DIRVOŽEMIS dalyviu, mes laikysime ir naudosime jūsų kontaktinę
informaciją, susijusią su šia programa.
Jūsų vardas ir organizacija (bet ne jūsų kontaktinė informacija) bus pateikta tinklapyje
www.ejpsoil.org , EBP DIRVOŽEMIS dokumentuose ir ataskaitose.
Jūsų kontaktine informacija nebus dalijamasi, ji nebus perduodama trečiosioms šalims.
Buvimas EBP dalyviu nereiškia jokių finansinių ar teisinių įsipareigojimų, todėl bet kuriuo metu
galite pasitraukti iš užduoties.
Mes tikimės su Jumis bendradarbiauti, kaip su EBP DIRVOŽEMIS programos dalyviu.
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