
 

 

Pilotný projekt - Vývoj súboru nástrojov pre poľnohospodárov pre 

postupy integrovanej ochrany proti škodcom v celej Únii (EK/DG AGRI) 

Otvorená výzva na predkladanie prípadových štúdií 

V súvislosti s pilotným projektom realizovaným pre Európsku komisiu/DG AGRI týmto 

vyhlasujeme otvorenú výzvu na predkladanie prípadových štúdií, ktoré by sa stali súčasťou 

prebiehajúcej štúdie.  

Hoci pesticídy plnia funkciu ochrany plodín, môžu mať negatívny vplyv, napr. na ľudské zdravie a 

životné prostredie. Preto sú pesticídy a ich používanie prísne regulované na úrovni EÚ a na 

vnútroštátnej úrovni. Európska komisia okrem toho prispieva k presadzovaniu udržateľného 

používania pesticídov prostredníctvom smernice 2009/128/ES o udržateľnom používaní pesticídov 

(Sustainable Use Directive - SUD), ktorá okrem iného podporuje používanie a implementáciu techník 

integrovanej ochrany proti škodcom (Integrated Pest Management, IPM); a Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky, ktorá zahŕňa nástroje podporujúce vykonávanie zásad IPM 

stanovených v smernici SUD. 

Hlavným cieľom prebiehajúceho pilotného projektu je poskytnúť základné poznatky o 

najlepších spôsoboch, ktoré by mohli pomôcť poľnohospodárom, poradcom a tvorcom politík pri 

znižovania závislosti od používania pesticídov v celej EÚ, ako sa to presadzuje v stratégii Európskej 

komisie Farm to Fork a v kontexte Zelenej dohody. 

Špecifické ciele pilotného projektu sú:  

1. Poskytnúť komplexný opis o súčasných dostupných implementačných prístupoch 

(napr. politiky, poľnohospodárske postupy, technológie, iniciatívy súkromného sektora, ako 

sú certifikácie) na zníženie závislosti od používania pesticídov. V rámci štúdie sa vykoná súpis 

najdôležitejších nástrojov, politík a usmernení vyvinutých a používaných v členských štátoch, 

monitorovania a prognózovania škodcov, chorôb, technológií (napr. biologická ochrana proti 

škodcom pomocou mikroorganizmov/vírusov, feromónov, rastlinných extraktov) a 

alternatívnych postupov (napr. striedanie plodín, medziplodiny, zmiešané plodiny, 

nechemické odstraňovanie buriny, precízne poľnohospodárstvo, odolné odrody, podpora 

užitočných organizmov). Opis bude zahŕňať iniciatívy súkromného sektora a iné verejné 

politiky, ktoré propagujú a podporujú znižovanie závislosti od používania pesticídov. 

2. Posúdiť potenciál prístupov identifikovaných v cieli 1 na zníženie závislosti na používaní 

pesticídov a preukázať ich účinnosť, ako aj bariéry (skutočné alebo domnelé), ktoré 

obmedzujú ich zavádzanie. Štúdia uvedie a posúdi najmä prekážky a vysvetlí ich príčiny a 

možné spôsoby ich prekonania. V štúdii sa preskúmajú najmä tieto hnacie sily a obmedzenia: 

- Ekonomické aspekty (napr. dodatočné náklady v porovnaní s pridanou hodnotou) 

spojené s agro-environmentálnymi faktormi (napr. klimatické a regionálne špecifiká, 

špecifické faktory vybraných plodín) vrátane riadenia rizík (v prípade existencie alebo 

neexistencie poistných systémov pre prípad straty výnosov alebo kvality spôsobenej 

škodcami); 

- iné aspekty súvisiace s poznatkami, dostupnosťou a prístupom k informáciám, 

dostupnými alebo pripravovanými technológiami a 

- vzťahy medzi poľnohospodármi a ostatnými účastníkmi potravinového reťazca. 

3. Navrhnúť konkrétne stratégie, ako rozšíriť osvedčené postupy v celej EÚ;  

4. Vytvoriť celoeurópsku databázu obsahujúcu príslušné informácie a usmernenia, ktoré 

poľnohospodárom a poradcom umožnia znížiť závislosť od používania pesticídov a určiť 

vhodnú komunikačnú stratégiu na ich čo najširšie disemináciu v rámci EÚ. 

Závery štúdie by mali poskytnúť užitočné informácie pre budúce opatrenia na úrovni EÚ a členských 

štátov vrátane implementácie v SPP po roku 2020. 

V tejto súvislosti sa bude klásť osobitný dôraz na integrovanú ochranu proti škodcom, tak ako je 

definovaná v smernici SUD a usmerneniach členských štátov. V rámci štyroch tém štúdie sa využijú 

rôzne metódy zberu údajov vrátane prípadových štúdií. 



 

 

Ciele a časový harmonogram prípadových štúdií 

Vykoná sa 12 prípadových štúdií s cieľom objasniť spôsoby zníženia závislosti od používania 

pesticídov na základe konkrétnych príkladov, kde boli od roku 2010 zavedené významné opatrenia 

a/alebo politiky v oblasti IPM. Osobitná pozornosť sa bude venovať ôsmim zásadám IPM (ako sú 

stanovené v prílohe III k smernici SUD) a spôsobu ich zavedenia.  

Táto výzva na predloženie prípadových štúdií je určená rôznym subjektom venujúcim sa 

činnostiam v tejto oblasti vrátane poľnohospodárov, poradcov, výskumných a/alebo technologických 

inštitúcií, ako aj príslušných orgánov. 

• Prípadové štúdie sa budú vykonávať na dobrovoľnom základe a budú pozostávať z diskusií a 

výmeny názorov s tímom, ktorý štúdiu pripravuje, so zameraním na podmienky, prekážky a 

faktory, ktoré zohrávali úlohu pri ovplyvňovaní znižovania závislosti od používania pesticídov. 

Osobitná pozornosť bude venovaná prekážkam, ktoré mohli poľnohospodárov odradiť od 

používania a spôsobom, ako boli/mohli byť tieto prekážky prekonané. 

• Prípadové štúdie sa budú týkať činností v členských štátoch EÚ, ale nielen v nich. Do tejto 

otvorenej výzvy sa môžu zapojiť aj iniciatívy uskutočnené mimo EÚ;  

• Prípadové štúdie sa budú realizovať v období od mája do septembra 2021;  

• Pre každú prípadovú štúdiu bude vypracovaná správa, ktorá bude na konci pilotného 

projektu1 diseminovaná širokej verejnosti. 

Ak máte záujem o účasť v tejto výzve, vyplňte formulár na nasledujúcej strane a pošlite nám ho 

späť do 21/04/2021. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke projektu https://agrilpm.eu/ 
alebo nás kontaktujte na adrese agriipm@arcadia-international.net.

 
1 V súlade s povinnosťami ochrany údajov a dôvernosti podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov). 
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Názov iniciatívy: …………………………………………………………………………………………………………… 

Opis a kontakt vedúceho projektu: …………………………………………………………………………………… 

Cieľoví škodcovia: ………………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Cieľové plodiny: …………………………………………………………………………………….……………………………… 

Geografický rozsah: ………………………………………………………………………………………….…………………… 

Ciele: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dátum začatia: ………………………………………………………………………………………….………………………. 

Rozpočet iniciatívy: ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Aktéri zapojení do projektu (vrátane opisu typológie fariem): 

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

 

Opis iniciatívy (max. 1/2 strany): 

 

 

 

 

Doteraz zistené výsledky (max. 1/2 strany): 

 

 

 

 

Faktory úspechu, problémy/prekážky a obmedzenia iniciatívy (max. 1/2 strany): 

 

 

 

 

Motivácia k účasti na otvorenej výzve (max. 1/2 strany): 

 

 

 

 

 

Vyplnený formulár pošlite na adresu agriipm@arcadia-international.net do 21/04/2021. 

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke projektu AGRI IPM. 
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