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STRATEGICKÝ PLÁN NPPC:  SPOLOČNOSŤ – AGROSEKTOR  – TÉMY



Projekty H2020 a 

biohospodárske inovácie



Active participation in international projects



Active participation in international projects



H2020 NanoFEED ID:778098 MSCA-RISE

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff

Exchange (RISE)

• Nanostructured carriers for improved cattle feed

• Koordinátor projektu NPPC

• Téma – nanočastice ako nosiče aktívnych látok v 

krmivách pre HD

• Očakávané výsledky – vyššia efektívnosť využitia krmív, 

zlepšenie životných podmienok zvierat, potenciálne 

menej emisií, ekonomická efektívnosť, aplikovateľnosť v 

iných oblastiach, vyššia konkurencieschopnosť ŽV



H2020 RUSTWATCH ID:773311

RIA - Research and Innovation action

• RustWatch: A European early-warning system for wheat rust 

diseases

• Koordinátor Dánsko 

• partner SK NPPC

• Systém Rustwatch- systém včasného varovania  s cieľom zlepšiť 

pripravenosť a odolnosť voči vznikajúcim chorobám na hrdzu na 

pšenici, ktorá je najväčšou poľnohospodárskou plodinou v Európe.

• Výsledky/dopad – skorá identifikácia chrôb/menej chem. 

Prípravkov/ekonomická efektívnosť produkcie,.....

• H2020-SFS-2017-2



H2020 ECOBREED ID:771367 

RIA - Research and Innovation action

• Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop
breeding

• Koordinátor Slovinsko 

• partner Slovensko- NPPC

• Projekt zlepší dostupnosť osiva a odrôd vhodných na organickú 
produkciu a výrobu s nízkymi vstupmi

• Činnosti sa budú zameriavať na štyri druhy plodín vybrané z 
hľadiska ich možného prínosu k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
ekologického sektora. 

• H2020-SFS-2017-2



H2020 BIOSKOH  ID:709557 BBI-IA-FLAG - Bio-based 

Industries Innovation action – Flagship

• BIOSKOH’s Innovation Stepping Stones for a novel

European Second Generation BioEconomy

• Koordinátor Taliansko 

• partner Slovensko-NPPC

• Projekt perspektívne koncipuje biorafinériu (2G) s 

celkovou kapacitou až 110 tisíc ton (po druhej fáze), čo 

je najväčšia svojho druhu v Európe. Projekt je 

financovaný z Bio-Based Industries Joint Undertaking

(BBI JU).

• H2020-BBI-PPP-2015-1-1 



EJP Soil

• výzva v rámci H2020 – LC-SFS-20-2019  European Joint Programme on 

agricultural soil management (EJP Soil)

• vytvorená na podporu koordinovaných národných a výskumných 

inovačných programov orientovaných na komplexný manažment pôdy

• koordinuje  Francúzsko (INRA) a NL (WUR)

• SK ako aktívny člen konzorcia (beneficiary)

• NPPC delegované MPRVSR (program manažér)

• Projekty na báze spolufinancovania ( 50% vlastné zdroje a 50 % zdroje EK). 

• Cieľom je posilniť pozíciu sektora v oblastiach riešenia otázok klimatickej 

zmeny a adaptácie na ňu (COP 21),  v oblasti udržateľného manažmentu 

poľnohospodárskej pôdy a degradácie krajiny a pôdy vo vzťahu k úrodnosti 

pôdy a jej kvality

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-20-2019.html


INTERREG

 INTERREG SK-PL

 project - Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności

biologicznej karpackich ekosystemów górskich

 Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských

ekosystémov

 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

 (P 1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 (P 2) Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – NPPC



Projekty NPPC – INTERREG

• Bežiaci projekt v rámci INTERREG PL-SK

– Žiadateľ: LESY SR, 

– Partner: NPPC-VÚTPHP

– realizácia projektu 02/2019-01/2021

• Schválený projekt v rámci INTERREG SK-AT – akronym IDARPO

– Vedúci partner: NPPC-VÚRV

– realizácia projektu 03/2019 – 02/2022

• Podané projekty v rámci INTERREG SK-CZ

– VÚRV – 1x ako partner, VÚŽV – 1x ako partner

– 1x neschválený projekt VÚRV ako vedúci partner



INTERREG

• Schválený projekt v rámci INTERREG SK-AT – ID(Identifikácia a 

autentifikácia regionálnej produkcie ovocia)ARPO

– Vedúci partner: NPPC-VÚRV

– realizácia projektu 03/2019 – 02/2022

• Podané projekty v rámci INTERREG SK-CZ

– VÚRV – 1x ako partner, VÚŽV – 1x ako partner



Iné strategické aktivity – BIOEAST, SCAR, EIT-

Food SK, FNHRI - ESFRI network

(národné/medzinárodné)



www.nppc.sk



Schválila Stála komisia Rady vlády SR  pre 

VTI pre implementáciu RIS3 SK 24.11. 2017. 

Doména obsahuje  prvky biohospodárstva

EK, 22. 10. 2018, revidovaná Stratégia 

biohoospodárstva z roku 2012

Biohospodárstvo - SK vs. EÚ



Zdroj: NPPC - VUEPP



BIOEAST - CENTRAL AND EASTERN 

EUROPEAN INITIATIVE FOR KNOWLEDGE-

BASED AGRICULTURE, AQUACULTURE AND 

FORESTRY IN THE BIOECONOMY

www.bioeast.eu



Výzvy a príležitosti 

biohospodárstva v 

agrosektore

 Ekonomické – zvýšiť pridanú hodnotu 

vytváranú na ha pôdy (1/3 priemeru EÚ  

- 314 eur/ha). Lepšie medzisektorové

riešenia  (agro - priemysel – rozvoj 

vidieka a turizmu.....

 Enviromentálne - nové postupy 

spracovania biomasy, obehové 

hospodárstvo, inovácie na zmiernenie 

dopadov klimatickej zmeny

 Eko sociálne   a sociálne dopady -

zachovanie kvality pôdy, krajinotvorba, 

rovnomerný rozvoj regiónov vytváraním 

„smart“ pracovných miest 



Strategické ciele a aktivity BIOEAST (1)

Cieľ:

• Podporiť udržateľný rast biohospodárstva založeného na poznatkoch – špecificky 

v  oblastiach poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a lesníctva v CEE regióne

Aktivity: 

• Iniciovať spoluprácu: založiť sieť užívateľov (multistakeholders network) a 

podporovať spoločné akcie

• Poskytovať „na údajoch založené argumenty“ pre implementáciu politík

(agropolitiky, výskumné politiky, biohospodárska stratégia)

• Výskum: mapovať špecifické potreby a výzvy regiónu, ovplyvňovanie Strategickej 

výskumnej agendy EU

• Iniciovať budovanie národných a nadnárodných makroregionálnych stratégií

v biohospodárstve

• Zlepšovanie zručností: tréning „novej generácie“ multi- aktérov (výskumníci aj firmy)

• Rozvíjať synergie: národné, regionálne a EU príležitosti financovania

• Zviditeľnenie špecifických potrieb CEE regiónu (pred EU)



Strategické ciele a aktivity BIOEAST (2)

• Lepšia implementácia Európskeho inovačného partnerstva EIP

• H2020  - návrh výziev orientovaných na záujmy regiónu (V4, CEE, EU 13 v 

spolupráci s ostatnými ČŠ)  - „widening partipication”

• Podporiť strategické koordinačné aktivity v oblasti výskumu, inovácií,

prostredníctvom projektov a programov, strategického plánovania, Coordination

and Support Actions (CSA), ERA-NET Cofund actions and Joint

Programming Initiatives;

• Podporiť cezhraničnú spoluprácu v rámci V4, INTERREG Central Europe



(Ideálne) princípy udržateľnosti  a príležitosti pre 

biohospodárske riešenia  (1)

• Produkcia  z pôdy prednostne na ľudskú výživu (food for 1st)

– Príliš veľa produkcie z pôdy slúži na výrobu krmív pre zvieratá (EÚ)

– Nekoncepčná a neudržateľná výroba bioenergie (SK)

• Krmivo pre HZ vyrábať prednostne zo spracovania surovín 

nevhodných na výrobu potravín„ odpadu a nevyužitých zvyškov z 

priemyselného spracovania biomasy

– Prekážka - legislatíva EÚ: využitie odpadov zo stravovania je zakázané ! 

• Intenzívne spracovanie odpadov ako suroviny na ďaľšiu výrobu 

(živiny, aktívne látky, iné priemyselné biohospodárske produkty)

– Zle nastavená podpora inovácií OPVaI-MH (SK) - považuje  žiadateľa z agro

prvovýroby za neoprávnený subjekt

• Vyššia pridaná hodnota produkcie z biomasy (finalizácia výroby, 

funkčné potraviny a personalizovaná výživa, účinné látky pre 

farmaceutický priemysel,....



(Ideálne) princípy udržateľnosti a príležitosti pre 

biohospodárske riešenia  (2)

• Menej priemyselne vyrábanej chémie do pôdy (účinné látky zo ŽV a 

inej výroby

• Optimálna uhlíková stopa a emisie spôsobené RV, ŽV, transportom

– Import lacnejší ako lokálna produkcia surovín, krmív 

– Potrebné systematické riešenie, prechod na vegetariánsky spôsob  stravovania 

nespôsobí žiadané zlepšenie

• Zachovanie  biodiverzity kultúrnych rastlín a živočíchov 

– Legislatíva v ochrane RGZ od 90-tyc rokov

– Legislatíva na ochranu ŽGZ HZ neexistuje

• Komplexné riešenia a spolupráca viacerých rezortov a odvetví na 

riešení problémov

– Potrebné odstrániť „rezortné“ myslenie 
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Zdroj:www.wur.nl

Tešíme sa na spoluprácu 

mailto:Dana.peskovicova@nppc.sk
http://www.nppc.sk/
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http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/407-newsletter?Itemid=195

