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História

Sektor živočíšnej produkcie - významná časť európskeho 
hospodárstva 

Živočíšna produkcia (ako aj ostatné sektory 
poľnohospodárstva) čelí mnohým výzvam 

 predpokladaný nárast globálneho dopytu po potravinách, 
 zmena klímy, 
 udržateľné využívanie prírodných zdrojov,
 hospodárska nestabilita,
 akceptovateľnosť zo strany spotrebiteľov.  



História

• Podpora v oblasti výskumu a inovácií v sektore živočíšnej produkcie
výsledkom sú spôsoby produkcie, ktoré zabezpečia dostatok bezpečných a zdravých potravín,  
redukciu emisií skleníkových plynov, akceptáciu živočíšnej produkcie zo strany spoločnosti , rozvoj 
hospodárstva

• potreba komplexného výskumu v danej oblasti 
• EK - zaradenie problematiky do tém programu H2020 – výzva ERA-NET Cofund
• SCAR – záväzok – prispievať k budovaniu biohospodárstva EÚ - vytvorenie CWG-SAP
• spolupráca so stakeholdermi Animal Task Force, Copa-Cogeca, FACCE JPI, SCAR CWG pre zdravie a 

dobré životné podmienky zvierat, ERA-NETy zamerané na problematiku zdravia a dobré životné 
podmienky zvierat, 

Výsledky spolupráce:
• definované tri piliere udržateľnosti v sektore živočíšnej produkcie

 spoločenské hľadisko, vrátane očakávaní spotrebiteľov, napr. dobré životné podmienky zvierat
 environmentálne hľadisko, napr. znižovanie emisií
 ekonomické hľadisko

• definovaný rozsah výskumu, priorít, odporúčaní pre budúci ERA-NET 



Proces prípravy projektu
ERA-NET SusAn – hlavné míľniky

04/2015 11/2015                                      03/2016

zapojenie schválenie                                    začiatok       

MPRV SR projektu EK                             projektu SusAn

01/2014 06/2015 01, 02/2016

CWG SAP podanie návrhu príprava a podpísanie 

kick off meeting projektu ERAnet                       prístupových dohôd (GA, CA)



Projekt ERA-NET SusAn

Eranet SusAn - dva hlavné ciele

1. Spolufinancovaná výzva – spojiť finančné zdroje, spustiť výzvu 
na predkladanie nadnárodných projektov s cieľom zvýšiť 
medzinárodnú spoluprácu v oblasti udržateľnej živočíšnej 
produkcie, zrýchliť výskum, znížiť prekrytie; extra financie z 
H2020

2. Common Strategic Research and Innovation Agenda –
zadefinovanie priorít v danej oblasti 

Ďalšie spoločné aktivity podporujúce výskum v oblasti 
udržateľnej živočíšnej produkcie v rámci EÚ aj mimo EÚ –
spoločné výzvy bez spolufinancovania zo strany EK, 
workshopy......



Konzorcium SusAn

• Konzorcium : 37 organizácií z 20 

členských krajín EÚ a 2 pridružených krajín



Koordinátor SusAn

• Koordinátorom ERA-NET SusAn je Nemecký federálny úrad pre 
poľnohospodárstvo a potraviny (BLE), Bonn, Nemecko

• Koordinátor: Elke Saggau, elke.saggau@ble.de, 
phone +49 (0) 228-6845-3930

• Hlavný projektový manažér: Babette Breuer, babette.breuer@ble.de, 
phone +49 (0) 228-6845-2925

• Projektový manažér: Arnd Bassler, arnd.bassler@ble.de, 
phone +49 (0) 228-6845-3506

• Projektový administrátor: Annette Zimmermann
Annette.zimmermann@.ble.de, phone +49 (0) 228-6845-3735
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1. Spolufinancovaná výzva  
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1. Spolufinancovaná výzva

• Nadnárodné projekty

• Systémový a interdisciplinárny prístup k výskumu

• Oblasti výskumu:

 RA1: Improve the productivity, resilience and competitivness 
of European Animal Production

 RA2: Improve and manage resource use to reduce waste and 
enhance the environmental sustainability of European Animal 
Production

 RA3: Improve on-farm practises to enhance consumer acceptability and 
address societal challenges associated with animal welfare, product quality 
and safety, biodiversity and provision of ecosystem services

http://www.mpsr.sk/sk/?navID=257

http://www.era-susan.eu/

http://www.mpsr.sk/sk/?navID=257
http://www.mpsr.sk/sk/?navID=257


1. Spolufinancovaná výzva



1. Spolufinancovaná výzva



1. Hodnotiace kolo - podmienky

• Konzorcium: min. 3 a max. 8 nezávislých organizácií 
z minimálne 3 rôznych členských štátov EÚ a pridružených 
krajín podieľajúcich sa na spolufinancovanej výzve; 

• Účasť organizácií z krajín nepodieľajúcich sa na financovaní výzvy - vítaná 
pri zabezpečení vlastných zdrojov financovania

• Max. výška grantu na jeden projekt/financujúca organizácia 300 000 €; 
• Celkové finančné prostriedky na jeden projekt požadované ktoroukoľvek 

financujúcou stranou nesmeli prekročiť výšku plánovaného národného 
príspevku;  

• Maximálna dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov;
• Návrhy projektov - v angličtine + abstrakt zrozumiteľný aj pre 

neodborníkov v danej oblasti; 
• Projekty boli predkladané prostredníctvom „submission tool“ na stránke

SusAn



Submission tool



1. Hodnotiace kolo - výsledky

• Celkový počet podaných projektov: 74

• Počet oprávnených projektov 54 (projekty, ktoré 
splnili základné kritériá výzvy a národné kritériá 
a postúpili do 1. etapy hodnotiaceho procesu)

• Počet úspešných projektov po 1. kole hodnotenia: 
29



1. Hodnotiace kolo – výsledky SR

• SR sa zapojilo do výzvy v dvoch medzinárodných projektoch 

• 1. kolom hodnotenia prešiel úspešne jeden projekt

• 117 FreeWalk Develop economic sound free walk farming 
systems elevating animal welfare, health and manure quality, 
while being appreiated by society, 11 partnerov – úspešný 

• 111 ExLiSy Competitiveness and sustainability of extensive 
livestock systems with local breeds, 4 partneri - neúspešný



2. Hodnotiace kolo - podmienky

• Len projekty, ktoré prešli úspešne 

1. hodnotiacim kolom

• Prostredníctvom „submission tool“ –
predkladanie celkových návrhov

• Základné údaje sa preklopili z prvého kola, 
nebolo možné meniť, len so súhlasom a 
špecifikáciou CSC



2. Hodnotiace kolo - výsledky

• CSC na základe zoznamu, ktorý predložil 
medzinárodný výbor hodnotiteľov vybral na 
financovanie 14 projektov

• 120 výskumných tímov

• 20 európskych krajín



2. Hodnotiace kolo - výsledky
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2. Hodnotiace kolo – výsledky SR

• Projekt FreeWalk Develop economic sound free walk farming 
systems elevating animal welfare, health and manure quality, 
while being appreiated by society

• Koordinátor: Slovinsko (University of Ljubljana)

• Partneri: Rakúsko, Nemecko (2 organizácie), Taliansko, Izrael, 
Holandsko, Nórsko, SR, Švédsko, USA 

• Požadované financovanie: 1 293 000 Eur

• Dĺžka trvania projektu: 36 mesiacov



Ďalšie spoločné aktivity

• November 2016 Postupim – spoločný workshop 3 ERA-NETov 
SusAn, ERA-GAS, ICT-AGRI 2

• Téma:  porovnanie rôznych systémov živočíšnej produkcie s 
ohľadom na produkciu skleníkových plynov

• Cieľ:  identifikovanie potenciálnych oblastí spolupráce 3 
ERAnetov; závery workshopu – podklad pre definovanie 
priorít pre budúce aktivity 3 ERAnetov

• Január 2018 – príprava druhého spoločného workshop 3 ERA-
NETov SusAn, ERA-GAS, ICT-AGRI 2, pokračovanie



Ďakujem za pozornosť


