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APELUL: SFS-02a-2014 - FIȘĂ DE PREZENTARE  

 

 
 

Tematica: Inputuri de nutrienţi externi 
 

DESCRIEREA TEMATICII 
 
Provocarea specifică: din mai multe motive, producția culturilor agricole europene se confruntă cu tot mai 
multe dificultăți în menținerea competitivității pe piața mondială. Unele dintre aceste motive sunt 
pierderea fertilității solului și, ca urmare, utilizarea masivă a inputurilor externe scumpe de nutrienți, în 
special azot și fosfor, pentru care agricultura europeană este aproape în totalitate dependentă de produse 
importate, sau de fertilizatori produşi prin procese industriale costisitoare, care generează gaze cu efect de 
seră (GHGs). De aceea sunt necesare strategii mai sustenabile de management al culturilor, pentru 
menținerea sau creșterea fertilității solului. Managementul necorespunzător al solului  și apei şi utilizarea 
excesivă de  inputuri externe în sistemele de producție a culturilor intensive reprezintă o pierdere 
economică pentru fermier și o povară semnificativă pentru mediul înconjurător și, ca urmare, un impactul 
asupra sănătății umane deoarece acestea contribuie în mod semnificativ la poluarea apelor subterane și a 
apelor de suprafață, emisiilor de GHGs, acumularea de poluanți în sol, cum ar fi metalele grele și poluanți 
organici. Un management mai bun al solului și optimizarea fertilizatorilor și apei, sunt de o importanță 
capitală pentru reconcilierea competitivității necesare și a sustenabilității pe termen lung, a întregului 
sector de producție de culturi intensive în Europa. 

Scopul: Propunerile vor trebui să abordeze una din următoarele probleme (A): 

A. [2014] External nutrient inputs 

Propunerile vor trebui să găsească strategii inovatoare și eficiente pentru a îmbunătăți managementul 
inputurilor de nutrienți externi și de apă, precum și de a optimiza eficiența utilizării lor la nivel de fermă 
pentru a îmbunătăți atât recolta cât și calitatea. Noile abordari ar putea include integrarea celor mai 
recente instrumente și tehnici de precision farming, cum ar fi automatizarea avansată, aplicatii cu rată 
variabilă, teledetecție, senzori de teren și de culturi, tehnologii TIC, pentru a realiza o strategie 
cuprinzătoare pentru optimizarea imputurilor de nutrienți externi și managementul apei în agricultura 
intensivă europeană și să ofere un progres semnificativ, dincolo de stadiul actual. Tehnologiile și abordările 
noi ar trebui să permită obținerea unei sustenabilități mai bune în diferitele sisteme de producție a 
culturilor intensive, scăderea impactului negativ asupra mediului și să furnizeze o calitate mai bună a 
produsului și beneficii pentru sănătatea umană. De asemenea, pentru tehnologiile propuse, sunt de 
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aşteptat demonstrații în camp, la o scară relevantă, pentru a demonstra fezabilitatea conceptului. 
Propunerile ar trebui să intre sub conceptul de "abordare multi - actor" 1. 

Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE în domeniul a 8 milioane de euro 
pentru (A) ar permite abordarea într-un mod adecvat a acestei provocări. Cu toate acestea, aceasta nu 
exclude prezentarea și selectarea propunerilor care solicită alte sume. 

Impactul așteptat: Propunerile vor trebui să arate modul în care unele, sau toate, din următoarele 
impacturi vor fi realizate: 

 Îmbunătățirea calității apei subterane și de suprafață. 

 Reducerea contaminărilor solului cu compuși toxici și metale grele. 

 Conservarea biodiversității și a faunei sălbatice. 

 Sănătatea umană îmbunătățită, prin eliberarea redusă de poluanți și de GHGs. 

 Suport științific pentru politicile relevante ale UE 2. 

 Evaluarea științifică valoroasă a beneficiilor și dezavantajelor sistemelor şi tehnicilor de culturi cu 
îmbunătățirea solului. 

 Reducerea eroziunii solului și îmbunătățirea calității și structurii solului. 

 Creșterea competitivității fermierilor europeni, prin reducerea costurilor de producție. 

 Reducerea impactului negativ al producției vegetale asupra mediului, prin perturbarea mai scăzută 
a solului, o mai bună exploatare a biodiversității și a funcțiilor solului și prin utilizarea mai rațională 
a inputurilor externe, a apei și a bazei de resurse naturale. 

Tipul de acțiune: Acțiuni de cercetare și inovare (RIA) 

 

Pagina Apelului: 

 SFS-02a-2014: External nutrient inputs 

Documente utile: 

 Regulamentul Nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (norme de participare); 

 Formularul Propunere de proiect (Proposal template, indicaţii privind completarea); 

                                                           
1
  Vezi definiția pentru “abordarea multi-actor”, din footnote 1 din prezentarea acestei părți din Work programme. (Abordarea 

multi- actor vizează inovarea bazată mai mult pe cerere, prin implicarea reală și suficientă a diferiţi actori (utilizatorii finali, precum 
fermieri/grupuri de fermieri, pescari/grupuri de pescari, consultanţi, întreprinderi , etc ), de-a lungul proiectului: de la participarea în 
planificarea muncii și experimentelor, execuţia lor, în sus până la diseminarea rezultatelor și posibila fază de demonstraţie. Alegerea 
adecvată a actorilor-cheie, cu tipuri complementare de cunoștinţe (știinţifice și practice), ar trebui să fie reflectată în descrierea 
propunerilor de proiecte și să ducă la o implementare largă a rezultatelor proiectului. Abordarea multi- actor este mai mult decât o 
cerinţă puternică de diseminare, sau ceea ce poate livra un bord larg al părţilor interesate: aceasta ar trebui să fie ilustrată printr-o 
cantitate și calitate suficiente ale activităţilor de schimb de cunoștinţe și un rol clar în muncă pentru diferiţii actori. Acest lucru ar 
trebui să genereze soluţii inovatoare, care este mult mai probabil să fie aplicate datorită “fertilizării-încrucișate” a ideilor între 
actori, co- crearea și generarea de co- proprietate pentru eventualele rezultate. Un proiect multi- actor trebuie să ia în considerare 
modul în care obiectivele propunerii de proiect și planificarea sunt orientate spre nevoile/problemele și oportunităţile utilizatorilor 
finali și a complementarităţii cu cercetarea existentă. Facilitarea între actori și deschiderea de a implica actori/grupuri de actori 
suplimentare în timpul proiectului, de exemplu grupurile operaţionale relevante EIP, este puternic recomandată). 

2
  Fertiliser regulation ((EC) No 2003/2003); Nitrate directive (1991); Soil Thematic strategy (COM (2006) 231). 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2321-sfs-02a-2014.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0103:RO:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:304:0001:0194:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31991L0676:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0231:FIN:EN:PDF
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 Documente de referinţă H2020 (Manualul H2020, Work Programmes, Baza legală, etc.); 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes

