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Súkromné zdroje

Podpora výskumu, inovácií, prenos poznatkov
- súčasný stav (oblasť klastra 6)

ŠR – výskum vývoj 

OPVaI



Príležitosti a výzvy 2021-2027

Nové nastavenie SK politík

OP Slovensko
RIS3 2021- 2027, doména 5 PAŽP a iné

Plán obnovy SK 
https://www.planobnovy.sk/

Reorganizácia riadenia výskumu a inovácií
Podpora ľudských zdrojov
Vzdelávanie
Podpora súkromných investícií 

Strategický plán SPP 2021-2027
AKIS 
Operačné skupiny farmárov a výskumníkov, 
zámery podané v PRV SPP 2014-2020)

IUI – integrované územné investície

....

https://www.planobnovy.sk/


Súčasnosť
Robíme, čo je v našich silách...

• Príklady projektov

• Príklady fungujúcich synergií

• Problémy a slabé miesta....



MSCA, RIA, IA, CSA, EJP, ERA-NET
 Nanočastice ako nosiče funkčných 

látok
 Choroby obilnín a systém včasného 

varovania
 Zdravie pôdy
 Ekologická produkcia
 Udržateľná živočíšna produkcia
 Biohospodárstvo, obehové 

hospodárstvo, tvorba 
 Harmonizácia údajov – pôda, genetické 

zdroje
 Tvorba politík
 Vzdelávanie a tréning výskumíkov aj 

„policy oficer-ov“
 Spolupráca s firmami

http://www.nppc.sk/index.php/sk/projekty

http://www.nppc.sk/index.php/sk/projekty


OPII (OPVaI), INTERREG, APVV a synergie...

DSV projekt, 10 partnerov (4+6), zahraniční experti Synergia s H2020 
prepojenie na  3 

projekty

Refundačná 
podpora pre 
H2020 nad 

threshold, 2-3 
tis. eur

http://nppc.sk/index.php/sk/projekty

http://nppc.sk/index.php/sk/projekty


Budovanie celoeurópskeho rámca pre klimaticky inteligentné a 
udržateľné systémy manažmentu poľnohospodárskej pôdy

Pozitívny príklad synergie v oblasti personálnych kapacít, infraštruktúry, údajov, a 
financií, kofinancované partnerstvo !

https://ejpsoil.eu/

https://ejpsoil.eu/




Budovanie celoeurópskeho rámca pre klimaticky inteligentné a 
udržateľné systémy manažmentu poľnohospodárskej pôdy

WP1: Koordinácia
WP2: Príprava cestovnej mapy
WP3: Príprava interných výziev
WP4: Príprava interných výziev
WP5: Vzdelávanie, školenia, 

budovanie kapacít
WP6: Podpora harmonizácie 

pôdnych dát a reportovania
WP7: Syntéza a integrácia znalostí
WP8: Prepojenie vedy a politík
WP9: Šírenie poznatkov, propagácia



Budovanie celoeurópskeho rámca pre klimaticky inteligentné a 
udržateľné systémy manažmentu poľnohospodárskej pôdy

Výstupy
Usmernenia pre manažment pôd
Uhlíkové účtovníctvo
Harmonizované databázy
Školenia
Participácia stakeholderov
Analýza a poradenstvo pre tvorbu politík

...
Aktivity
Inventarizácia
Interné a externé výzvy
Pôdne databázy
Dlhodobé poľné pokusy
Spolufinancovanie PhD
Tvorba sietí pre spoluprácu
...

Ciele
1. Zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny
2. Adaptácia na klimatickú zmenu
3. Udržateľná poľnohospodárska produkcia
4. Ekosystémové služby
5. Degradácia pôd





o Dlhá príprava 2 roky, „byť pri tom“ je dôležité, 
napr. prípravné CSA (viď Misie a Partnerstvá HE). 
Potrebné personálne kapacity a menšie financie 
na prípravu už teraz !

o Komplexné tímy – EJP Soil - 26 partnerov, 24 
krajín – náročná príprava

o EJP Soil - financovanie 40 + 40 mil eur, 
kofinancovanie 44:56 (H2020:národné), 
niektoré aktivity na 100 percent

o Interné výzvy pre členov konzorcia - v prípade 
SK – kofinancovanie z rezortných výskumných 
úloh (limitované !)

o Je legislatíva SK pripravená na budúce 
Partnerstvá ? (financujúce agentúry ako členovia 
Parnerstva). 



o Trvanie projektu 2020 – 2025

o Možnosť spolupráce s exceletnými tímami

o Výmena skúseností

o Efektívna diseminácia

o Zdieľanie kapacít, infraštruktúry, údajov

o Komplexné výstupy

o Externé výzvy otvorené  - (štáty s 
finančným vstupom) plus možní účastníci 
s vlastnými financiami – možnosť zapojiť 
sa do spolupráce

Poučenie z EJP Soil



https://projects.au.dk/ejpsoil/knowledge-sharing-platform/ejp-soil-library/ejp-
soil-national-libraries/narodna-kniznica-slovensko/

Interné a externé výzvy 



https://bioeast.eu/bioeastsup/



BIOEAST.EU

WHAT WE EXPECT BIOEAST CAN HELP

• Working on an in-depth analysis of bioeconomy potential and possible actions to 
further implement bioeconomy within regional S3 (RIS3)

• Assessing the effectiveness of already existing instruments, in order to consolidate 
and further implement them

• Further supporting the development of skills needed for industrial transition and 
enterpreunership

• Studying solutions/approaches to better engage primary sector, also to 
improve the regional biomass utilization in a circular approach

• Support R&I projects with higher TRL to stimulate long-term development

• Taking part in interregional innovation projects to deploy larger value chains

• Better understanding the bioeocnomy concept - all stakeholders including
politicians and implementing in the policy



CSA - aktuálne aktivity
 Príprava SRIA – pracovné skupiny BIOEAST 

 Agroecology and sustainable yields
 Forestry value chain
 Food Systems
 Energy
 Water
Experts from SR wanted 

 Tréning - academy/industry/rural
facilitators apríl/máj 2021

 Analýzy – podpora  implementácie 
biohopodárstva a obehového 
hospodárstva

 Výmena skúseností a názorov pri príprave 
politík  (CAP a biohospodárstvo v ČŠ  
BIOEAST, RIS3,....)

https://bioeastsup.europamedia.org/?fbclid=IwAR30ExsLee
Tj7ngEb6dBoTP6wyE8UX2UUT2gv35IMyp6gY7nLt66LStR1y4

CSA projekty užitočné pre prípravu iných projektov a zapojenie do konzorcií, pozor na 
„užitočnosť výstupov“ – menej je niekedy  viac. Obmedzené personálne kapacity !

https://bioeastsup.europamedia.org/?fbclid=IwAR30ExsLeeTj7ngEb6dBoTP6wyE8UX2UUT2gv35IMyp6gY7nLt66LStR1y4


BIOEAST secretariat:
Barna Kovacs, PhD.
Barna.Kovacs@mfa.gov.hu
Permanent Representation of Hungary to the EU
1040 Brussels, Rue de Tréves 92-98

Cooperate with us !
www.bioeast.eu

Dana Peškovičová, PhD.
BIOEAST NCP - SK
National Agricultural And Food Centre
Hlohovecká 2
95141 Lužianky
Slovakia
dana.peskovicova@nppc.sk
www.nppc.sk

Minulosť a súčasnosť - projekty tematicky súvisiace s témou biohospodárstva

mailto:Barna.Kovacs@mfa.gov.hu
http://www.bioeast.eu/
mailto:Dana.peskovicova@nppc.sk
http://www.nppc.sk/


„Svetlá“ budúcnosť
OP Slovensko, RIS3 SK,  Horizon Europe, Partnerstvá HE, Misie HE, nová SPP, EIP operačné 
skupiny v PRV, APVV Program na podporu zapojenia do HE,lepšie prepojenie personálnych 
kapacít, špecialistov z iných oblastí v SK  aj zahraničí (IT, technické a prírodné vedy, zdieľanie 
infraštruktúry, komplementárne financovanie, zapojenie viacerých aktérov, väčšia účasť 
farmárov a ich zástupcov (rural facilitators),....



2020 2021 2022 2023 2024

AKIS
Operačné 
skupiny

vzdelávanie

OP Slovensko
RIS3

Partnership
Agroecology

living labs

Partnership
Food Systems

Strategický 
plán SK

Program Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja 

(APVV) s podtitulom 
„Posilnenie účasti SR v 

európskej spolupráci vo 
výskume a vývoji“ scvhálený

Vládou 11/2020 

Optimistická budúcnosť v tematickej oblasti klastra 6 

OP Slovensko
RIS3, doména 

5 PAŽP

OP Slovensko
RIS3

Agriculture
and Data...



RIS 3 SK 2021 – 2027 – doména Zdravé potraivny a 
životné prostredie







Economic goals

• Increase added value of agro/food/forestry in 
the primary production and production chain, fair 
profit sharing (from primary producer to retailer)

• Improve innovation capacity - measured by  
innovation indicators (OECD, EUROSTAT, JRC, 
other relevant

• Better implementation of  innovations - new 
innovative food and nonfood products, waste
valorization, circular economy and bioeconomy

• Applied new technologies and methods –
replace missing labour forces, lower the
production costs, help to improve environmetal
aspects (digital solution to minimize chemicals/ 
pollution, precise technologies,.....)

• Rasing skills and knowledge - generate new jobs
with advanced skills, with potential to generate
innovative solutions, generation replacement in 
the sector

Domain Refinement Workshop/Bratislava/July 2020 

Challenges for different structured agrofood sector in 
SK 

• Large farms have absorbtion capacity for
innovations

• Underestimated small farmers/enterprisers needs
investment and skilled innovative people in regions

• Living labs is a chance....
• Chance for linked industry



BÁB
•Forestry research area

KYSIHÝBEĽ
• Forestry research area

KOMÁRNIK   
Forestry research area •

Existujúca výskumná infraštruktúra rezortu 
MPRVaSR (living labs)

• Široké spektrum, zastúpenie na celom 
území v SK

• Spolupráca s praxou, skúsenosti s 
experimentami, niektoré certifikované

• Komplementárne s akademickou 
infraštruktúrou

• Zaujímavé pre firmy a partnerov  
projektov v H2020 a HE

Long-term running 
research!

Forest – 40 years
Forest – 60 years
Breeding – 30 years 
Soil – 25 years

Domain Refinement Workshop/Bratislava/July 2020 





Národný strategický plán novej SPP
Spolupráca aktérov, lepší AKIS, living labs prepojené s farmármi, lepšie vzdelávanie, 
viac inovácií, vyššia pridaná hodnota, podnikatelia a mladí na vidieku, nové 
pracovné príležitosti, zapojenie do medzinárodnej spolupráce  vrátane H Europe, 
EIP AGRI network,.... 



Schéma AKIS  - MPaRV, príprava Strategického plánu SPP, pracovná skupina pre AKIS MPaRV SR, 03/2021



Operačné skupiny EIP AGRI

30.3. 2021 podané námety projektov OGs

AKIS SK/online/Marec 2020 

Zoznam tém - 16.1 Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP 

1. Automatizované expertné systémy na zavlažovanie 

2. Automatizovaný expertný systém na aplikáciu hnojenia 

3. Biohospodárstvo - využívanie biomasy pri nahrádzaní produktov z fosílnych zdrojov 

4. Obaly v potravinárstve - nahradzovanie plastov výrobkami z biomasy 

5. Expertný systém v chove hospodárskych zvierat na optimalizovanie výroby a znižovanie 

environmentálnych záťaží 

6. Aplikácia na výpočet emisií na úrovni farmy 

7. Inovatívne dodávateľské reťazce 

8. Inovatívne poskytovanie informácií o poľnohospodárskych produktoch pre spotrebiteľov 

9. Vývoj nových potravinárskych výrobkov 

10. Inovácie potravinárskych výrobkov s ohľadom na špecifické vlastnosti 

11. Inovácie technologických postupov a procesov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho 

priemyslu 

12. Poľnohospodárske systémy efektívne hospodáriace s dusíkom 

13. Využitie energetických tráv na biohospodárstvo 

14. Obnova degradovanej pôdy 

15. Optimalizácia rozkladu organických rastlinných zvyškov v pôde 

16. Precízne technológie v pestovateľských systémoch 

17. Udržateľné systémy dodržiavajúce osevné postupy, zabraňujúce vodnej a  veternej erózii a 

zadržiavajúce pôdnu vodu, vrátane medziplodín a pestovania druhov viažucich dusík 

18. Systém evidencie produkcie skleníkových plynov na farme (carbon auditing) 

19. Adaptácia lesov na klimatickú zmenu (OSKZ) 

20. Zavádzanie nových postupov dopestovávania a výsadby sadbového materiálu lesných drevín 

21. Ochrana a revitalizácia lesa (ORL) 

22. Agrolesnícke systémy 

23. Návrh postupov na diverzifikáciu výroby lesníckych podnikov smerom k biohospodárstvu 

24. Racionalizácia ťažbového procesu a spracovanie odpadu 

25. Využívanie digitálnych technológií v LH  

 

Jedna z posledných krajín bez založených OS EIP!
• 3200+ projektov v EU, SK zatiaľ 0 





2020 2021 2022 2023 2024

AKIS
Operačné 
skupiny

vzdelávanie

OP Slovensko
RIS3

Partnership
Agroecology

living labs

Partership
Food Systems

Strategický 
plán SK

Program Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja 

(APVV) s podtitulom 
„Posilnenie účasti SR v 

európskej spolupráci vo 
výskume a vývoji“ scvhálený

Vládou 11/2020 

Optimistická budúcnosť v tematickej oblasti klastra 6 

OP Slovensko
RIS3, doména 

5 PAŽP

OP Slovensko
RIS3

Čo je potrebné
• Lepšie riadenie a synergia zdrojov, nie rezortizmus
• Prístup ako v Missions - nástroje využiť na plnenie cieľa
• Lepšia spolupráca expertov  z SK a zahraničia
• Viac aktérov – farmári/rural facilitarors, firmy
• Menej byrokracie a jednoduchšie  jasné pravidlá



Spolupracujte s nami 

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Hlohovecká 2

951 41 Lužianky

E mail: dana.peskovicova@nppc.sk

www.nppc.sk

@NationalAgriculturalAndFoodCentre

National Agricultural and Food Centre – NPPC

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

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


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



Prezentujeme dobré príklady !


