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MISIE 
EÚ

VÝZVY

   60 – 70 % pôdy v EÚ sa považuje za 
„nezdravú“ pôdu.

   Približne na 70 % poľnohospodárskej 
pôdy v EÚ sa používa nadmerné 
množstvo živín s negatívnymi účinkami na 
kvalitu vody a biodiverzitu.

   Okolo 25 % pôdy v južnej, strednej a vo 
východnej Európe hrozí vysoké alebo veľmi 
vysoké riziko dezertifikácie.

   Degradácia pôdy v EÚ stojí viac ako 50 
miliárd eur ročne.

OPATRENIA 

V rokoch 2021 – 2023 bude z programu Horizont Európa vyčlenených 320 miliónov eur vo 
forme počiatočného financovania na podporu vykonávania misie.

Spustiť prvú vlnu živých laboratórií v regiónoch po celej Európe.

Založiť medzinárodné výskumné konzorcium pre sekvestráciu uhlíka do pôdy a zriadiť 
koordinačnú platformu pre dohľad nad sieťou 100 živých laboratórií a „majákov“.

Spustiť kampaň o zdraví pôdy v rámci európskeho partnerstva v oblasti inovácií 
zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-AGRI), ktorej ťažiskom 
budú odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 

PRÍLEŽITOSTI 

   Vytvoriť účinné partnerstvá na ochranu a 
obnovu pôdy.

   Podporovať udržateľné poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, zdravé a bezpečné 
potravinové systémy, odolnosť proti zmene 
klímy, biodiverzitu a ďalšie ciele Európskej 
zelenej dohody. 

   Presadzovať ambíciu EÚ stať sa príkladom v 
plnení cieľov udržateľného rozvoja.

CIEĽ 
Zriadiť 100 živých laboratórií a tzv. majákov, 

ktoré budú stáť v čele prechodu k zdravým pôdam.


