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Informácie o zapojení zainteresovaných strán do EJP SOIL 
 

Celkovým cieľom Európskeho spoločného programu EJP SOIL je poskytnúť riešenia pre udržateľný 

manažment pôd, ktoré prispejú k riešeniu kľúčových spoločenských výziev vrátane zmeny klímy 

a zabezpečenia potravinami v budúcnosti. Ďalšie informácie nájdete na www.ejpsoil.org. 

EJP SOIL vás pozýva, aby ste sa ako dôležitá zainteresovaná strana zúčastnili a zapojili do programu, 

ktorý predstavuje celý rozsah problematiky poľnohospodárskych systémov a postupov hospodárenia 

na pôde vo vašej krajine.  

Zainteresované strany sú dôležité z hľadiska perspektívy, a to tak v počiatočných fázach plánovania, 

ako aj v hlavných výskumných činnostiach programu EJP SOIL. Vaša angažovanosť by mala poskytnúť 

informácie o stave a hospodárení na pôdnom fonde, čo prispeje k identifikácii medzier z hľadiska 

poznatkov a rozdielností v existujúcich regionálnych a národných aktivitách. 

Vaša aktivita podmieni vytvorenie pracovného plánu, ktorý bude fungovať ako strategický výskumný 

program, v ktorom možno uplatniť strategické rozhodovanie v oblasti vedy, politiky a implementácie 

v celej Európe. 

 

Aká je hodnota účasti zainteresovaných strán v programe EJP SOIL? 
Vďaka aktívnemu zapojeniu zainteresovaných strán môže EJP SOIL vytvoriť platformu pre 

celoeurópsku interakciu medzi vedeckými pracovníkmi a zainteresovanými stranami. Pre úspešnosť 

programu je rozhodujúce: 
• Identifikovať a riešiť, ktoré vedecké poznatky sú potrebné 

• Podporovať harmonizované údaje o pôde 

• Vypracovať postupy vzájomnej výmeny osvedčených postupov prispôsobené potrebám 

poľnohospodárov, vedcov a tvorcov politík 

• Vytvárať praktické odporúčania podporené vedeckými dôkazmi, ktoré zlepšia spoluprácu 

medzi zainteresovanými stranami v poľnohospodárstve a prispejú k formulácii politických 

rozhodnutí 

Čo sa žiada od zainteresovaných strán? 
Oslovujeme Vás ako zainteresovanú stranu, aby ste sa zapojili a zaviazali sa k: 

• Obojstrannému otvorenému dialógu a aktívnej spolupráci s cieľom zabezpečiť, aby aktivity 

EJP SOIL riešili súčasné a budúce potreby vedeckých poznatkov a účinných riešení v 

poľnohospodárstve 

• Podpore EJP SOIL v pochopení a analýze potrieb nového výskumu, údajov alebo zdrojov 

(budú zahrnuté do pracovného plánu vrátane ročného pracovného plánu). 

• Účasti na pohovoroch, aby sa zistilo, aké sú poznatky o udržateľnom hospodárení na pôde 

a ako sa vo Vašej krajine využívajú (predpokladané trvanie: 1 hodina). 

• Porozumeniu, identifikácii a analýze prekážok EJP SOIL z hľadiska implementácie nových 

technológií pre udržateľné, klimaticky inteligentné hospodárenie na poľnohospodárskej 

pôde ako aj spôsobov, ako ich prekonať. 

• Pozvaniu na účasť napr. na stretnutí, podujatí a workshope jeden krát ročne 

 

Ďalšie informácie nájdete na www.ejpsoil.org a PROSÍM zaregistrujte sa pre odber informačného 

bulletinu. 

http://www.ejpsoil.org/
http://www.ejpsoil.org/
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Ktoré otázky môžete v rozhovore očakávať? 

Program sa okrem iného snaží vypracovať postupný pracovný plán, ktorý bude podporovať 

strategické rozhodovanie zainteresovaných strán z hľadiska vedy, politiky a implementácie v celej 

Európe. To znamená identifikovať: 

Aspiračné ciele na regionálnej, národnej a európskej úrovni: bude sa riešiť, aké sú súčasné a budúce 

snahy v každej krajine; súčasné aktivity sú zakomponované do aktuálnych politických dokumentov. 

Táto úloha spočíva v identifikácii súčasných politických ambícií a realizácii týkajúcich sa 

poľnohospodárskych pôd a ich manažmentu. V druhom kroku je potrebné nájsť aj budúce zámery a 

ciele, a to na úrovni EÚ, ako aj na úrovni regiónov alebo členských štátov v spolupráci s rôznymi 

zainteresovanými stranami. 

Prehľad súčasnej situácie v oblasti dostupnosti a využívania poznatkov, ktorý pozostáva z dvoch 

čiastkových úloh: najprv budete oslovení, aby ste poskytli podklady (vo Vaše kmpetencii) pre správu 

o najnovších poznatkoch vo výskume pôdy vo vašej krajine v rámci troch tém: 

1. Zásoba uhlíka 

2. Degradácia pôd  a úrodnosť pôdy 

3. Stratégie na zlepšenie potenciálu pôdnych zdrojov vo Vašej krajine 

Ďalej vás oslovíme, aby ste identifikovali, či máte poznatky o udržateľnom hospodárení na pôde a ich 

využívaní, s osobitným cieľom zastupovať Vaše zámery ako zainteresovaných strán. 

 

Prekážky a príležitosti podľa vývoja scenára: Špecifickým cieľom je identifikácia a stanovenie priorít 

prekážok a príležitostí pre zvýšenie vedeckých poznatkov o manažmente poľnogospodárskych pôd - 

rozvoj, zdieľanie a prenos poznatkov, organizácia a uchovávanie databáz, inovatívne aplikácie 

realizované na poľnohospodárskych pôdach. 

 

Poznámka: Pôvodnou myšlienkou bolo uskutočniť aspoň jeden seminár v rámci prvého roku 

programu EJP SOIL s cieľom získať príspevky od rôznych skupín zainteresovaných strán. To však v 

súčasnosti je znemožnené kvôli obmedzeniam uloženým nariadeniami pre CoVID. Preto sme sa 

pokúsili prísť s pracovným programom, ktorý je uskutočniteľný za súčasných obmedzení, aby sa 

zabezpečil zber homogénnych údajov medzi členskými štátmi. Navrhujeme alternatívne metódy, ako 

sú webové stretnutia, rozhovory a online dotazníky. 

 

Dohoda 

Ak súhlasíte a stanete zúčastneným aktérom EJP SOIL, uchováme a použijeme vaše kontaktné 

informácie týkajúce sa EJP SOIL. 

Vaše kontaktné informácie nebudú zdieľané ani postúpené žiadnej tretej strane. S vašim súhlasom 

bude EJP SOIL prezentovať vaše meno, organizáciu a logo na www.ejpsoil.org 

Byť účastníkom EJP neznamená žiadne finančné ani právne povinnosti a vy môžete kedykoľvek od 

dohody odstúpiť. 

 

Tešíme sa na spoluprácu s vami ako našou zainteresovanou stranou programu EJP SOIL  
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