
CONTRACTE PENTRU SERVICIILE DE MEDIU



DE CE CONTRACTE DE AGRO-MEDIU?

Cererea tot mai mare pentru un mediu de calitate 
exercită o presiune suplimentară asupra peisajelor 
agricole europene. În timp ce rentabilitatea agriculturii 
pe termen scurt s-a aliniat cerinţelor de sustenabilitate 
pe termen lung, atingerea obiectivelor ce ţin de mediu 
și de schimbările climatice rămâne una dintre cele 
mai presante probleme ale politicii europene. Pentru 
a rezolva această problemă, reformele politicii UE și 
naţionale continuă să pună în aplicare atât instrumente 
obligatorii, cât și voluntare pentru atingerea obiectivelor 
de mediu și climă.

Contractele flexibile de agro-mediu sunt deja utilizate în 
UE. Totuși, multe iniţiative s-au dovedit a fi costisitoare 
și/sau ineficiente, au avut un efect distribuţional asupra 
pieţei, au crescut nivelul de risc în activitatea fermierilor 
sau implementarea lor s-a dovedit a fi prea birocratică.

Prin urmare, este esenţial ca noile acorduri contractuale 
să fie elaborate și testate empiric. Toţi cei interesaţi din 
domeniul mediului și al agriculturii au nevoie de repere 
mai clare în privinţa încheierii unor contracte de agro-
mediu cu impact semnificativ.

EFFECT este un 
proiect de cercetare 
european H2020 
ce are ca scop 
dezvoltarea și 
testarea contractelor 
novatoare de agro-
mediu pentru a 
îmbunătăţi furnizarea 
serviciilor de mediu.
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PROIECTUL ÎȘI PROPUNE:

• Să dezvolte împreună cu fermierii și cu reprezentanţii 
părţilor interesate un cadru contractual adecvat;

• Să testeze cadru contractual în studii de caz din 
Europa;

• Să ajute la reconcilierea beneficiilor private ale 
fermierilor cu cererea de servicii publice climatice și 
de mediu; 

• Să ia în considerare aspectele sociale și 
comportamentale ale fermierilor în stabilirea unui 
nou cadru contractual;

• Să contribuie la îmbunătăţirea cooperării între 
diferite domenii: știinţe naturale, agronomie, știinţe 
juridice, economie, știinţe politice;

• Să creeze un consorţiu internaţional care să 
beneficieze de valoarea adăugată a cooperării inter-
disciplinare și multi-naţionale;

• Să ofere noi soluţii factorilor de decizie și părţilor 
interesate din agricultură în ceea ce privește 
proiectarea eficientă a contractelor de agro-mediu.

EFFECT ÎN CIFRE

Cazuri de inovare din 
întreaga Europă pentru a 
testa cadrul contractual

Parteneri din sectorul 
academic, public și privat, cu 
o expertiză variată

Pachete de lucru, includ 
experţi din cercetare și 
practică

Desfășurarea proiectului: 
Mai 2019 - Aprilie 2023



Verificaţi site-ul nostru pentru evenimente viitoare și cercetări recente: project-effect.eu

Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 în baza 
acordului de finanţare Nr. 817903.
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