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APELUL: SFS-04-2014 - FIȘĂ DE PREZENTARE 

 
 

Tematica: Calitatea și funcția solului 
 
 

DESCRIEREA TEMATICII 
 

Provocarea specifică: solurile agricole constituie baza pentru producția vegetală și animală și, ca urmare, 
sunt afectate de diferitele tipuri de utilizare a terenurilor, calitatea apei, practicile de management, 
alegerea culturilor, soiurilor și genotipurilor. Efectele includ nu numai modificări în ceea ce privește 
proprietățile chimice și fizice ale solului ci, de asemenea, în compoziția comunității biologice din sol și 
interacțiunile plantă-sol-factori microbieni. Înțelegerea aceastei interacțiuni complexe și fragile este 
crucială pentru dezvoltarea de practici de management on-farm a solului și de practice de conservare 
pentru a crește productivitatea agricolă, în același timp cu evitarea degradării acestei resurse virtual non-
regenerabile în moduri sustemnabile din punct de vedere al mediului. 

Scopul: Propunerile vor trebui să furnizeze o analiză cuprinzătoare a diferitelor tipuri de utilizare a 
terenurilor agricole în Europa, împreună cu efectele utilizării terenurilor agricole și managementului asupra 
proprietăților solului și a funcționării solului. În continuare, ele vor trebui să propună modalități prin care 
poate fi stabilită "amprenta environmentală a solului" pentru diferite sisteme de cultivare și intervenții de 
management. Propunerile vor trebui să testeze noile abordări ale managementului on-farm care sporesc 
atributele cheie ale solului pentru productivitatea culturilor și obținerea stabilității recoltei, ținând cont de 
aspectele de deasupra și dedesubtul nivelului solului. Acțiunea ar trebui să ia în considerare diferitele tipuri 
de sisteme farming de culturi agricole și creștere a animalelor și de zonele pedo-climatice de pe teritoriul 
UE. În conformitate cu obiectivele strategiei UE pentru cooperare internațională în domeniul cercetării și 
inovării și în special cu implementarea dialogului UE - China, se încurajează ca propunerile să includă 
participanți din țări terțe, în special cei stabiliți în China 1. Propunerile vor trebui să intre sub conceptul de 
"abordare multi - actor" 2 și să permită implicarea adecvată a sectorului agricol în activitățile propuse. 

                                                           
1
  Aceasta fără a aduce vreun prejudiciu regulilor generale privind finanțarea entităților legale din țări terțe, așa cum sunt 

prezentate în part A a anexei la Work programme. 

2
  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 diferiți actori (utilizatorii finali, precum 
fermieri/grupuri de fermieri, pescari/grupuri de pescari, consultanți, întreprinderi , etc ), de-a lungul proiectului: de la participarea în 
planificarea muncii și experimentelor, execuția lor, în sus până la diseminarea rezultatelor și posibila fază de demonstrație. Alegerea 
adecvată a actorilor-cheie, cu tipuri complementare de cunoștințe (științifice 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 
cerință puternică de diseminare, sau ceea ce poate livra un bord larg al părților interesate: aceasta ar trebui să fie ilustrată printr-o 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf
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Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE în intervalul de 3 - 5 milioane de 
euro, 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:  

 Capacitate și metode îmbunătățite pentru evaluarea interacțiunilor sol-management și impactul 
acestora asupra funcțiilor solului 

 Instrumente larg accesibile și eficiente ca şi cost, pentru a monitoriza "starea de sănătate" a 
solurilor agricole de către practicienii din sectorul agricol 

 Creșteri în productivitatea culturilor, calitatea și stabilitatea recoltei în sistemele de farming 
convenționale și organice prin practici îmbunătățite de îngrijire a solului, inclusiv rotația culturilor 

 Îmbunătățirea climatului și performanței de mediu a activităților agricole (de exemplu, prin efecte 
negative reduse asupra solurilor agricole) 

 Sprijin pentru obiectivele environmentale ale PAC și dezvoltarea în continuare de politici de 
protecție a mediului în domeniu. 

Tipul de acțiune: Acțiuni de cercetare și inovare (RIA). 
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Documente utile: 

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

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

 Documente de referință H2020 (Manualul H2020, Work Programmes, Baza legală, etc.); 

 

                                                                                                                                                                               
cantitate și calitate suficiente ale activităților de schimb de cunoștințe și un rol clar în muncă pentru diferiții actori. Acest lucru ar 
trebui să genereze soluții 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 oportunitățile utilizatorilor 
finali și a complementarității cu cercetarea existentă. Facilitarea între actori și deschiderea de a implica actori/grupuri de actori 
suplimentare în timpul proiectului, de exemplu grupurile operaționale relevante EIP, este puternic recomandată). 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2323-sfs-04-2014.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/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes

