
 

 

Projekt pilotażowy - Opracowanie zestawu narzędzi dla rolników 

w zakresie zintegrowanej ochrony roślin (ang. Integrated Pest 

Management) na terenie całej Unii Europejskiej (Komisja Europejska/DG 

AGRI) 

Otwarte zaproszenie do składania propozycji studiów przypadków 

W ramach Projektu Pilotażowego prowadzonego dla Komisji Europejskiej/DG AGRI, 

niniejszym ogłaszamy otwarty nabór na studia przypadków, które zostaną wykorzystane 

na potrzeby trwającego badania.  

Chociaż pestycydy mają za zadanie chronić uprawy, to mogą one mieć negatywny wpływ np. na 

zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Z tego powodu same pestycydy oraz ich stosowanie są ściśle 

regulowane na szczeblu unijnym i krajowym. Ponadto, Komisja Europejska przyczynia się do 

egzekwowania zrównoważonego stosowania pestycydów poprzez dyrektywę 2009/128/WE 

(dyrektywa ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania 

pestycydów), która m.in. promuje wykorzystanie i wdrażanie technik zintegrowanej ochrony roślin 

(IPM); oraz poprzez wspólną politykę rolną, która obejmuje instrumenty wspierające wdrażanie 

zasad IPM ustanowionych w dyrektywie 2009/128/WE. 

Głównym celem trwającego Projektu Pilotażowego jest dostarczenie wiedzy na temat 

najbardziej obiecujących sposobów działania, które mogłyby pomóc rolnikom, doradcom rolniczym i 

decydentom w ograniczaniu stosowania pestycydów w całej UE, zgodnie ze strategią Komisji 

Europejskiej "Od pola do stołu" oraz w kontekście Zielonego Ładu. 

Cele szczegółowe Projektu Pilotażowego to:  

1. Zapewnienie kompleksowego opisu obecnie występujących podejść do wdrażania 

IPM (np. polityk, praktyk rolniczych, technologii, inicjatyw sektora prywatnego, takich jak 

certyfikacje) w celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów. W ramach badania 

sporządzony zostanie wykaz najistotniejszych narzędzi, polityk i wytycznych opracowanych 

oraz wdrażanych w państwach członkowskich, kwerenda narzędzi do monitorowania i 

prognozowania występowania szkodników i chorób, technologii (np. biologiczna kontrola 

szkodników przy użyciu mikroorganizmów/wirusów, feromonów, ekstraktów roślinnych) oraz 

praktyk alternatywnych (np. płodozmian, uprawa międzyplonów, uprawy mieszane, 

odchwaszczanie bez użycia środków chemicznych, rolnictwo precyzyjne, odmiany odporne, 

wspieranie organizmów pożytecznych). Opis będzie obejmował inicjatywy sektora 

prywatnego i inne polityki publiczne, które promują i wspierają zmniejszenie zależności od 

stosowania pestycydów. 

2. Ocena potencjału podejść określonych w celu 1 w zakresie zmniejszenia zależności od 

stosowania pestycydów oraz wykazanie ich skuteczności, jak również barier (rzeczywistych 

lub postrzeganych) ograniczających ich stosowanie. W szczególności, w ramach badania 

zostanie sporządzona lista i ocena barier oraz zostaną wyjaśnione ich przyczyny, a także 

możliwe sposoby ich przezwyciężenia. W ramach badania przeanalizowane zostaną w 

szczególności następujące czynniki stymulujące i ograniczające: 

- Aspekty ekonomiczne (np. dodatkowe koszty w stosunku do wartości dodanej) 

związane z czynnikami zmienności rolnośrodowiskowej (np. czynniki klimatyczne, 

regionalne, specyficzne dla danej uprawy), w tym zarządzanie ryzykiem (w tym 

istnienie lub brak systemów ubezpieczeń od strat w plonach lub jakości plonów 

spowodowanych przez szkodniki); 

- Inne aspekty związane z wiedzą, dostępnością i przystępnością informacji, 

dostępnymi lub nadchodzącymi technologiami; oraz 

- Relacje pomiędzy rolnikami i innymi uczestnikami łańcucha żywnościowego. 

3. Zaproponowanie konkretnych strategii dotyczących sposobów upowszechniania 

dobrych praktyk w całej UE;  

4. Stworzenie ogólnounijnej bazy danych zawierającej relewantne informacje i wytyczne, 



 

 

aby umożliwić rolnikom i doradcom rolniczym zmniejszenie zależności od stosowania 

pestycydów, a także określenie odpowiedniej strategii komunikacyjnej w celu jak 

najszerszego rozpowszechnienia jej w UE. 

Wnioski z badania powinny dostarczyć przydatnych informacji dla przyszłych działań na poziomie UE 

i państw członkowskich, w tym dla wdrażania WPR po 2020 roku. 

W tym kontekście szczególny nacisk zostanie położony na zintegrowaną ochronę roślin zgodnie z 

jej definicją zawartą w dyrektywie 2009/128/WE i wytycznych państw członkowskich. W celu 

uwzględnienia czterech aspektów projektu, wykorzystane zostaną różne metody gromadzenia 

danych, w tym studia przypadków. 

Cele i ramy czasowe studiów przypadku 

 

Przeprowadzonych zostanie 12 studiów przypadku, których celem będzie naświetlenie sposobów 

zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów w oparciu o konkretne przykłady, w 

zakresie których od 2010 r. wprowadzono znaczące środki i/lub polityki w zakresie zintegrowanej 

ochrony roślin. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na osiem zasad zintegrowanej ochrony roślin 

(określonych w załączniku III do dyrektywy 2009/128/WE) oraz na sposób ich wprowadzenia.  

Niniejsze zaproszenie do zgłaszania propozycji studiów przypadku skierowane jest do 

różnych podmiotów działających w badanym obszarze, w tym rolników, doradców rolniczych, 

instytutów badawczych lub technologicznych, a także innych, właściwych organów. 

• Studia przypadków będą przeprowadzane na zasadzie dobrowolności i polegać będą na 

dyskusjach i wymianie poglądów z zespołem badawczym, skupiając się na warunkach, 

barierach i czynnikach stymulujących, które odegrały rolę w zmniejszeniu zależności od 

stosowania pestycydów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na bariery, które mogły 

zniechęcić rolników do działania oraz na sposoby, w jaki zostały one pokonane / można było 

je pokonać. 

• Studia przypadków obejmą działania podejmowane w państwach członkowskich UE, ale nie 

tylko. Do udziału w tym otwartym zaproszeniu zaprasza się również inicjatywy podejmowane 

poza UE;  

• Studia przypadków zostaną zrealizowane w okresie od maja do września 2021 r;  

• Dla każdego studium przypadku zostanie sporządzony raport, który zostanie 

rozpowszechniony na szeroką skalę na zakończenie Projektu Pilotażowego 1. 

Jeśli są Państwo zainteresowani tym zaproszeniem, prosimy o wypełnienie formularza na 

następnej stronie i odesłanie go do nas do 21/04/2021. W celu uzyskania dalszych informacji 

zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu pod adresem https://agrilpm.eu/ lub do 

kontaktu z nami pod adresem agriipm@arcadia-international.net  

 
1   Zgodnie z obowiązkami ochrony danych i zachowania poufności wynikającymi z rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

https://agrilpm.eu/
mailto:agriipm@arcadia-international.net
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Nazwa inicjatywy: ………………………………………………………………….……………………………………………… 

Podstawowe informacje dot. kierownika projektu: ………………………………………….…………………… 

Docelowe szkodniki: …………………………………………………………….……………….……….……….……………. 

Docelowe uprawy: ………………………………………………………………………………….……………………………… 

Zasięg geograficzny: ……………………………………………………….……………………………….…………………… 

Cele: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

Data zainicjowania: ……………………………………………………………………………………….………………………. 

Budżet inicjatywy: ………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Podmioty zaangażowane w projekt (w tym opis klasyfikacji gospodarstw): ………………………… 

 

Opis inicjatywy (maks. 1/2 strony): 

 

 

 

 

Dotychczasowe rezultaty (maks. 1/2 strony): 

 

 

 

 

Czynniki sukcesu, wąskie gardła/ bariery i ograniczenia inicjatywy (maks. 1/2 strony): 

 

 

 

 

Motywacje do udziału w otwartym naborze (maks. 1/2 strony): 

 

 

 

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres agriipm@arcadia-

international.net do 21/04/2021. W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do 

odwiedzenia strony internetowej projektu AGRI IPM. 

mailto:agriipm@arcadia-international.net
mailto:agriipm@arcadia-international.net
https://agrilpm.eu/

