
 

 

Pilotní projekt - Vytvoření sady nástrojů pro zemědělce pro postupy 

integrované ochrany proti škůdcům z celé Unie (EC/DG AGRI) 

Otevřená výzva k předkládání případových studií 

V souvislosti s pilotním projektem prováděným pro Evropskou komisi/DG AGRI tímto vyhlašujeme 

otevřenou výzvu k předkládání případových studií, které by byly podkladem pro probíhající studii.  

Přestože pesticidy plní funkci ochrany plodin, mohou mít negativní dopad např. na lidské zdraví a 

životní prostředí. Proto jsou pesticidy a jejich používání přísně regulovány na úrovni EU i jednotlivých 

států. Evropská komise navíc přispívá k prosazování udržitelného používání pesticidů prostřednictvím 

směrnice 2009/128/ES (směrnice o udržitelném používání pesticidů - SUD), která mj. podporuje 

používání a provádění technik integrované ochrany rostlin (IPM), a společné zemědělské politiky, 

která zahrnuje nástroje podporující provádění zásad IPM stanovených ve směrnici SUD. 

Hlavním cílem probíhajícího pilotního projektu je poskytnout základní poznatky o nejslibnějších 

způsobech, které by mohly zemědělcům, poradcům a tvůrcům politik pomoci rozšířit snižování 

závislosti na používání pesticidů v celé EU, jak je prosazováno ve strategii Evropské komise Farm to 

Fork a v kontextu Green Deal. 

Specifické cíle pilotního projektu jsou:  

1. Poskytnout komplexní popis v současnosti dostupných prováděcích přístupů (např. 

politik, zemědělských postupů, technologií, iniciativ soukromého sektoru, jako jsou certifikace) ke 

snížení závislosti na používání pesticidů. Studie provede soupis nejdůležitějších nástrojů, politik a 

pokynů vyvinutých a používaných v členských státech, monitorování škůdců a chorob a předvídání, 

technologií (např. biologická ochrana proti škůdcům pomocí mikroorganismů/virů, feromonů, 

rostlinných extraktů) a alternativních postupů (např. střídání plodin, pěstování meziplodin, smíšené 

plodiny, nechemické pletí, precizní zemědělství, odolné odrůdy, podpora užitečných organismů). 

Popis bude zahrnovat iniciativy soukromého sektoru a další veřejné politiky, které propagují a 

podporují snižování závislosti na používání pesticidů. 

2. Posoudit potenciál přístupů uvedených v cíli 1 pro snížení závislosti na používání pesticidů a 

prokázat jejich účinnost, jakož i překážky (skutečné nebo domnělé), které omezují jejich zavádění. 

Studie zejména uvede a posoudí překážky a vysvětlí jejich kořeny a možné způsoby jejich překonání. 

Studie bude zkoumat zejména následující faktory a omezení: 

- Ekonomické aspekty (např. dodatečné náklady versus přidaná hodnota) spojené s 

agroenvironmentálními faktory variability (např. klimatické, regionální, specifické faktory 

plodin), včetně řízení rizik (v případě existence nebo neexistence systémů pojištění pro 

případ ztrát výnosů nebo kvality způsobených škůdci); 

- Další aspekty související se znalostmi, dostupností a přístupností informací, dostupnými 

nebo připravovanými technologiemi a 

- Vztahy mezi zemědělci a ostatními účastníky potravinového řetězce. 

3. Navrhnout konkrétní strategie, jak rozšířit osvědčené postupy v celé EU;  

4. Vytvořit databázi pro celou EU obsahující příslušné informace a pokyny, které zemědělcům a 

poradenským službám umožní snížit závislost na používání pesticidů, a určit vhodnou komunikační 

strategii pro jejich co nejširší šíření v rámci EU. 

Závěry studie by měly poskytnout užitečné informace pro budoucí opatření na úrovni EU a členských 

států, včetně provádění SZP po roce 2020. 

V této souvislosti bude kladen zvláštní důraz na integrovanou ochranu proti škůdcům, jak je 

definována ve směrnici SUD a v pokynech členských států. Pro zpracování čtyř studijních témat 

budou použity různé metody sběru dat, včetně případových studií. 

 



 

 

Cíle a časová osa případových studií 

 

Bude provedeno 12 případových studií s cílem objasnit způsoby, jak snížit závislost na používání 

pesticidů, a to na základě konkrétních příkladů, kde byla od roku 2010 zavedena významná opatření 

a/nebo politiky v oblasti IPM. Zvláštní pozornost bude věnována osmi zásadám IPM (stanoveným v 

příloze III směrnice o SUD) a způsobu jejich zavedení.  

Tato výzva k předkládání případových studií je určena různým subjektům, které vykonávají 

činnosti v této oblasti, včetně zemědělců, poradců, výzkumných a/nebo technologických institucí a 

také příslušných orgánů.  

• Případové studie budou prováděny na dobrovolném základě a budou spočívat v diskusích a 

výměně informací se studijním týmem, přičemž se zaměří na podmínky, překážky a hnací 

síly, které hrály roli při ovlivňování snižování závislosti na používání pesticidů. Zvláštní 

pozornost bude věnována překážkám, které mohly zemědělce odradit od činnosti, a 

způsobům, jak byly/mohly být tyto překážky překonány. 

• Případové studie se budou týkat aktivit napříč členskými státy EU, ale nejen jich. K účasti na 

této otevřené výzvě jsou zvány i iniciativy přijaté mimo EU;  

• Případové studie budou prováděny v období od května do září 2021;  

• Pro každou případovou studii bude vypracována zpráva, která bude na konci pilotního 

projektu1 široce rozšířena. 

Pokud máte o tuto výzvu zájem, vyplňte prosím formulář na následující straně a zašlete nám jej 

zpět do 21/04/2021. Pro další informace vás zveme k návštěvě webových stránek projektu na adrese 

https://agrilpm.eu/ nebo nás kontaktujte na adrese agriipm@arcadia-international.net.

 
1 V souladu s povinnostmi ochrany údajů a důvěrnosti podle nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 
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Pilotní projekt - Vytvoření sady nástrojů pro zemědělce pro postupy 

integrované ochrany proti škůdcům z celé Unie (EC/DG AGRI) 

Otevřená výzva k předkládání případových studií 

 

Název iniciativy: …………………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní údaje vedoucího projektu: …………………………………………………………………………………… 

Cíloví škůdci: ………………………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Cílové plodiny: ……………………………………………………………………………………….……………………………… 

Zeměpisná oblast působnosti: ……………………………………………………………………….…………………… 

Cíle: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum zahájení: ………………………………………………………………………………………….………………………. 

Rozpočet iniciativy: ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Aktéři zapojení do projektu (včetně popisu typologie zemědělských podniků): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Popis iniciativy (max. 1/2 strany): 

 

 

 

 

Dosud zjištěné výsledky (max. 1/2 strany): 

 

 

 

 

Faktory úspěchu, překážky a limity iniciativy (max. 1/2 strany): 

 

 

 

 

Motivace k účasti v otevřené výzvě (max. 1/2 strany): 

 

 

 

 

Vyplněný formulář zašlete na adresu agriipm@arcadia-international.net do 21/04/2021. 

Další informace naleznete na webových stránkách projektu AGRI IPM. 
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