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VÝCHODISKÁ

▪ Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky

2013-2020 (MPRV SR, 2013).

▪ Stratégia aplikovaného výskumu v pôdohospodárstve

(MPRV SR, 2014).

▪ Dlhodobý strategický výskumný program pre konkrétnu

oblasť špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých

a výskumných kapacít RIS3 SK: Pôdohospodárstvo a životné

prostredie vrátane moderných chemických technológií šetrných

k životnému prostrediu.
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TIMING 
PREČO SME SA ZAPOJILI?

▪ Jedinečná príležitosť získať finančné prostriedky z európskych

zdrojov na pôdohospodársky výskum a vývoj v pomerne

vysokej sume 70 mil. Eur.

▪ Doposiaľ bolo financovanie pôdohospodárskeho výskumu

a vývoja poddimenzované.

▪ Štátne programy výskumu a vývoja, ktoré majú v zmysle

platnej legislatívy SR riešiť kľúčové problémy rozvoja

a napĺňania potrieb spoločnosti a sú v gescii MŠVVaŠ SR

neboli už 10 rokov realizované.
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PROJEKTOVÉ ZÁMERY         
NÁRODNÉHO PROJEKTU

▪ Monitorovací výbor Operačného programu Výskum 
a inovácie (ďalej len „OP VaI“) dňa 26. 6. 2015 schválil 
dva projektové zámery: 

 „Ekonomicky efektívne a environmentálne 
akceptovateľné pôdohospodárstvo“  

 „Modernizácia infraštruktúry národného centra 
pôdohospodárskeho výskumu“ 

s alokáciou 70,7 mil. Eur.
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SPÔSOB PRÍPRAVY          
NÁRODNÉHO PROJEKTU

▪ Vypracovanie Dlhodobého strategického výskumno-
inovačného zámeru Národného projektu za oblasti
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ktorý
bude základným podkladom pre vypracovanie návrhu
Národného projektu.

▪ Vypracovanie nadväzuje na Monitorovacím výborom
Operačného programu Výskum a inovácie schválené
2 zámery národných projektov predložené MPRV SR
a vyplýva z postupnosti krokov, ktoré je potrebné
realizovať pri schvaľovaní národných projektov OP
VaI.
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ZÁKLADNÉ MÍĽNIKY                  
V PROCESE PRÍPRAVY

▪ Marec 2017

▪ Analýza zamerania, zmyslu a odhadu prínosov
Národného projektu.

▪ Materiál bol predstavený vedeniu MPRV SR ktoré ho
schválilo a následne bol odoslaný:

▪ Petrovi Pellegrinimu, podpredsedovi vlády SR pre
investície a informatizáciu

▪ Petrovi Plavčanovi, ministrovi školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
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ZÁKLADNÉ MÍĽNIKY                  
V PROCESE PRÍPRAVY

▪ Apríl 2017

▪ Pracovné stretnutia ministerky pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka s podpredsedom vlády SR pre investície
a informatizáciu a s ministrom školstva vedy výskumu a športu
SR.

▪ Na stretnutiach boli národné projekty podporené a postup ich
systematickej prípravy označený podpredsedom vlády ako
vzorový pre ostatné národné projekty.

▪ Toto bolo deklarované aj listom podpredsedu vlády
P. Pelllegriniho z 30. mája 2017 v ktorom vyjadril podporu
zintenzívnenia výskumu a inovácií v oblasti
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva.
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ZÁKLADNÉ MÍĽNIKY                  
V PROCESE PRÍPRAVY

▪ Máj 2017

▪ Identifikácia inovačných priorít národného projektu

▪ V rámci materiálu boli tiež definovaní kľúčoví
stakeholderi a odberatelia Národného projektu.
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ZÁKLADNÉ MÍĽNIKY                  
V PROCESE PRÍPRAVY

▪ Máj - August 2017

▪ Intenzívna komunikácia so stakeholdermi s cieľom
analýzy možností implementácie inovačných priorít
z pohľadu personálnych, infraštruktúrnych kapacít
a stavu poznania & identifikácia potrieb.
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ZOSTÁVAJÚCI PLÁN                             
V PROCESE PRÍPRAVY

▪ Návrh profesijného, technického a personálneho dobudovania 
pracovísk a laboratórií    

T: 30. 9. 2017

▪ Vypracovanie biznis plánu Národného projektu

T: 31. 10. 2017

▪ Biznis samit

T: 30. 11. 2017

▪ Vypracovanie návrhu Národného projektu 

T: 1. 12. 2017
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OBSAHOVÉ ZAMERANIE 
NÁRODNÉHO PROJEKTU
▪ V zmysle doterajšieho procesu prípravy Národného

projektu sú identifikované základné témy, oblasti
a inovačné priority.

▪ Stručný prehľad tém a oblastí:

▪ Téma 1: Výskum, inovácie a podpora 
konkurencieschopnosti agrosektora

▪ Téma 2: Výskum, inovácie a podpora 
konkurencieschopnosti lesníctva a sektorov 
spracovania dreva
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OBSAHOVÉ ZAMERANIE 
NÁRODNÉHO PROJEKTU

▪ Téma 1: Výskum, inovácie a podpora 
konkurencieschopnosti agrosektora

▪ Oblasť 1.1.: Optimalizácia základných zdrojov – pôdy
a genetických zdrojov pre produkciu s vyššou pridanou
hodnotou

▪ Oblasť 1.2: Inovácie a optimalizácia udržateľnej
a efektívnej rastlinnej a živočíšnej produkcie

▪ Oblasť 1.3: Inovácie a optimalizácia procesov
spracovania primárnych produktov na potraviny
a produkty s vysokou výživovou, úžitkovou a pridanou
hodnotou
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OBSAHOVÉ ZAMERANIE 
NÁRODNÉHO PROJEKTU

▪ Téma 2: Výskum, inovácie a podpora 
konkurencieschopnosti lesníctva a sektorov spracovania 
dreva

▪ Oblasť 2.1.: Zvyšovanie pridanej hodnoty lesnícko-
drevárskeho a celulózo-papierenského sektora
transferom technológií a výsledkov vedy

▪ Oblasť 2.2: Zefektívnenie produkčných a logistických
procesov lesnícko-drevárskeho sektora

▪ Oblasť 2.3: Energetické využitie lesnej biomasy
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ĎAKUJEM ZA VAŠU 

POZORNOSŤ
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