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Potrebujeme vašu angažovanosť v udržateľnom systéme manažmentu pôdy
Európsky spoločný program EJP SOIL, do ktorého sú zapojení partneri z 24 krajín Európy, začal pracovať na
začiatku roku 2020. Cieľom je zvýšiť príspevok poľnohospodárskych pôd k hlavným spoločenským výzvam, ako
je prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmierňovanie, udržateľná poľnohospodárska výroba, poskytovanie
ekosystémových služieb pôdou, ako aj prevencia a obnova degradácie pôdy a krajiny. Ďalšie informácie nájdete
na www.ejpsoil.org
Aktívnym zapojením zainteresovaných strán chce program EJP SOIL vytvoriť platformu pre celoeurópsku
interakciu medzi výskumníkmi a zainteresovanými stranami. Pre úspešnosť programu je dôležité:
•
•
•
•

Identifikovať potreby riešiť nové poznatky a podporovať harmonizované informácie o pôde;
Vypracovať strategickú výskumnú agendu (plán) udržateľného manažmentu na poľnohospodárskej pôde
inteligentného z hľadiska klímy;
Vypracovať postupy výmeny osvedčených postupov z praxe prispôsobené potrebám poľnohospodárov,
vedcov a tvorcov politík;
Vytvárať praktické odporúčania založené na vedeckých dôkazoch, ktoré zlepšujú prijatie medzi
zainteresovanými stranami v poľnohospodárstve a prispejú k formulácii politiky.

Radi by sme vás pozvali na účasť v programe ako zainteresovanú stranu zastupujúcu celý rozsah
poľnohospodárskych systémov a postupov manažmentu pôdy vo vašej krajine.
Ak súhlasíte, že sa stanete účastníkom EJP SOIL, počas trvania projektu uchováme vaše meno a kontaktné
informácie.
V tejto fáze žiadame iba o povolenie odosielať e-maily s pozvánkami na aktivity, ako sú workshopy, webináre,
spolu s aktualizáciami o projekte. Súhlas so zúčastnenou stranou môžete kedykoľvek odvolať. Váš súhlas
nevyžaduje žiadne iné povinnosti.
Ako zainteresovaná strana sa môžete zaregistrovať na adrese www.ejpsoil.org.
Ako zainteresovaná strana budete dostávať pozvánky na účasť rôznych EJP SOIL. V takom prípade vás budeme
priamo informovať o účele činnosti a požiadame vás o konkrétny súhlas.
Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás.
S priateľským pozdravom

Ing. Pavol Bezák
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