CONTRACTES PER A BÉNS AMBIENTALS

EFFECT és un projecte
europeu finançat pel
programa H2020
l’objectiu del qual
és desenvolupar i
provar mecanismes
de contractes
agroambientals
innovadors per a
millorar la provisió de
béns ambientals.

PER QUÈ CONTRACTES AGROAMBIENTALS?
La creixent demanda de qualitat ambiental posa una
major pressió sobre els paisatges agrícoles europeus.
Mentres la rendibilitat agrícola a curt termini s’està
alineant millor amb la sostenibilitat a llarg termini, el
compliment dels objectius ambientals i climàtics continua
sent un dels problemes polítics europeus més urgents.
Per a solucionar-ho, les reformes polítiques europees i
nacionals implementen instruments tant obligatoris com
voluntaris per a aconseguir aquests objectius.
Els contractes agroambientals flexibles ja estan sent
utilitzats a la UE. No obstant això, moltes iniciatives són
molt costoses i/o ineficaces, tenen impactes distributius
esbiaixats, augmenten els riscos per als agricultors o la
seva implementació està massa burocratitzada.
És, per tant, essencial, que els nous acords contractuals
siguin desenvolupats i provats empiricament. Els actors
interessats tant del món agrícola com del mediambiental
necessiten una millor direcció sobre quan i on els
diferents acords contractuals poden arribar a generar
impactes significatius.
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EL PROJECTE TÉ COM A OBJECTIUS:
• Desenvolupar i co-dissenyar marcs contractuals
amb agricultors i actors locals;
• Provar aquests marcs contractuals en casos
d’estudi per tota Europa;
• Ajudar a la conciliació dels beneficis individuals de
l’agricultor amb la consecució dels béns públics
climàtics i ambientals;
• Incorporar els aspectes socials i conductuals dels
agricultors en la presa de decisions en el disseny
de nous marcs contractuals;
• Millorar la col·laboració entre diferents àmbits
acadèmics: ciències naturals, agronomia, dret,
economia, ciències polítiques;
• Construir un consorci internacional que pugui
beneficiar-se d’un aprenentatge interdisciplinari i
entre països;
• Proveir de noves aportacions als decisors polítics
i als actors agrícoles per a un disseny efectiu de
contractes agroambientals.

Consulta la nostra web per a pròxims esdeveniments i novetats del projecte:
COORDINADOR DEL PROJECTE
Professor Mette Termansen
Universitat de Copenhaguen, Dinamarca
mt@ifro.ku.dk

project-effect.eu

CONTACTE LOCAL
Carlos Ortíz Gama - Responsable de
Fertilització i Gestió de la Matèria Orgànica/
Departament d’Agricultura,Ramaderia, Pesca
i Alimentació - carlos.ortiz@gencat.cat

Aquest projecte és finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota el
conveni de concessió N°817903.

