
Možnosti Lesnícko-technologickej platformy 
v kontexte programov EÚ na podporu 

drevospracujúcich subjektov 

Tomáš Bucha, Elena Stieranková, Ingrid Kriššáková, Tomáš Gergeľ

Workshop o zdrojoch, Zvolen, 29.5.2019



Obsah prezentácie:

• Strategické dokumenty a iniciatívy = možné zdroje 
financovania

• Národná podporná skupina Lesníckej 
technologickej platformy (FTP)

• BIOEAST – makroregionálny prístup k 
biohospodárstvu

• RIS3 a doména Zdravé potraviny a životné 
prostredie

• OP Výskum a inovácie

• Priestor na spoluprácu s NLC



Strategické dokumenty a iniciatívy = možné zdroje 
financovania

1. Európska úroveň – FTP - Vision 2040:

• 10 strategických cieľov pre lesnícko-drevársky komplex

• 4 ciele, do ktorých sa môžu zapojiť drevárske firmy: 

• Efektívne využitie prírodných zdrojov, 

• Diverzifikácia produkčných technológií a logistika, 

• Zmysluplné a bezpečné pracovné miesta a väzby medzi vidieckymi a mestskými 
regiónmi, 

• Obnoviteľné stavebné materiály pre zdravší život

2. Makroreginálna úroveň – iniciatíva BIOEAST - SRIA:

• priestor na zlepšenie pozície slovenských firiem v európskom priestore 
(medzinárodná spolupráca, Horizon Europe)

3. Národná úroveň:

• aktualizácia RIS3

• príprava na budúce programovacie obdobie 2021-27 (Politický cieľ 1: 
Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia priemyslu)



Národná podporná skupina Lesníckej technologickej 
platformy

Koordinátor: Národné lesnícke centrum

Partneri: 

• Technická univerzita vo Zvolene

• Výskumný ústav papiera a celulózy

• Ústav ekológie lesa SAV

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

• Lesy SR š.p.

• Zväz spracovateľov dreva

Prepojenie na Lesnícku technologickú platformu www.forestplatform.org:    

• aktívnou účasťou na poradných výboroch FTP (2.-5.6.2019 „Regional Challenges 
for European Forest-based Sector Coherence“, Brašov, RO); 

• pripomienkovaním strategických dokumentov s cieľom presadenia záujmov 
lesnícko-drevárskeho komplexu SR (Vision 2040, FTP SRA 2030);

http://www.forestplatform.org/


BIOEAST – makroregionálny prístup k biohospodárstvu

BIOEAST – medzinárodná platforma krajín východnej a strednej Európy v oblasti výskumu 
a inovácií v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve, rybnom hospodárstve so špeciálnym 
zameraním na biohospodárstvo

Otvorená platforma iniciovaná krajinami Višehrádskej skupiny: CZ, SK, PL, HU s pripojenými 
krajinami BG, RO, SI, CRO,  EST, LT a LV.

Intervenčná logika iniciatívy: Výzvy – Rámec – Strategické zameranie – Úrovne - Ciele



Postavenie Slovenska v BIOEAST

Zapojenie Slovenska do iniciatívy BIOEAST: SVK sa oficiálne zapojilo v roku 2017.

SVK reprezentuje MPRV SR a NPPC

SVK je lídrom pri zostavovaní Strategickej výskumno-inovačnej agendy (SRIA) 
v oblasti lesnícko-drevárskeho sektora – BIOEAST Forestry Working Group. 
Podpora cez H2020 BIOEAST´UP.

Makroreginálna úroveň:

• Koordinovať proces vypracovania SRIA partnerských krajín za oblasť lesníctva

Národná úroveň:

• Implementácia NP EVS Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR – NLC 
partner: odborný dialóg k transformácii sektora v kontexte bioekonomiky (2018-
2021)

• Implementácia teamigového projektu CoE Lignosilva – výzva OP VaI (2018-2023)

Úlohy NLC v BIOEAST



Transformácia sektora k vyššej pridanej hodnote

Stav LDS: orientácia na produkciu, 
export suroviny, zastaranosť prístupov, 
zotrvačnosť, nízka prepojenosť VVZ 
a praxe, chýbajúci participatívny
prístup

Problém LDS: uchopiť príležitosť a 
zvládnuť proces štrukturálnej zmeny na 
odvetvie s vyššou pridanou hodnotou

Cieľ: zvýšenie konkurencieschopnosti 
LDS, potreba inovácií a investícií do 
nových produktov a služieb, potreba 
synergie dotknutých odvetví

Proces: Prechod spoločnosti od fosílnej 
k zelenej ekonomike, líderstvo v 
stratégiách dlhodobej udržateľnosti



RIS3 a doména Zdravé potraviny a životné prostredie

Príležitosti: 

• Zameranie/súlad projektu s jednou z 5 domén RIS3 je povinné v rámci EŠIF

• Pre doménu „Zdravé potraviny a životné prostredie“ sú oprávnené subjekty 
s NACE: 

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

C17 Výroba papiera a papierových výrobkov

Nevyužité možnosti:

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu 
a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné 
prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13)

• Podaných 14 projektov zameraných prevažne na inovácie v potravinárskej 
oblasti, z toho len 1 úspešný 

• 0 podaných projektov z lesnícko-drevárskej oblasti



OP VaI – aktuálne výzvy

Podpora inteligentných inovácií v priemysle (OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

• nákup dlhodobého majetku za účelom inovácie produktu a/alebo procesu 
prostredníctvom kombinácie niektorých prvkov inteligentných riešení (robotika, 
digitalizácia, automatizácia, podnikové informačné systémy, atď.)

• oprávnené nielen investície do zásadnej zmeny výrobného procesu existujúcej 
prevádzkarne, ale aj investície vo forme založenia novej prevádzkarne alebo 
diverzifikácie výroby na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali.

• alokácia: 100 mil. EUR

• otvorená výzva, uzavretie najbližšieho hodnotiaceho kola 28.6.2019

• oprávnené MSP ako aj veľké podniky (veľké podniky musia mať za partnera MSP) 

• 100 000 – 3 mil. EUR / projekt

• preukázané zameranie predmetu projektu na niektorú z produktových línií 
stanovených v rámci jednej z domén RIS3 - Zdravé potraviny a životné prostredie 
NACE C16 a C17)

• Ak je spolufinancovanie zo zdrojov EU alebo ŠR rovné alebo nižšie ako 50%, nie je 
potrebné postupovať podľa ZVO, stačí prieskum trhu!



OP VaI – pripravované výzvy

Podpora vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci 
jednotlivých odvetví hospodárstva 

• pre MSP a veľké podniky, ako aj pre výskumné organizácie v pozícii partnerov

• oprávnené aktivity:

• zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry

• vznik a zabezpečenie činnosti technologicko – inovačnej platformy

• realizácia úloh dlhodobého strategického aplikovaného výskumu a 
experimentálneho vývoja v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s 
cieľom dosiahnutia inovácii (produkt, proces, organizačná inovácia)

• podpora ochrany práv duševného vlastníctva

• Predpokladaný dátum vyhlásenia: júl 2019

• Predpokladaná alokácia: 57 mil. EUR

• Vyhlasuje: Ministerstvo hospodárstva SR



OP VaI – pripravované výzvy

Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá v oblasti Zdravé potraviny a 
životné prostredie  

• Oprávnení žiadatelia: podnikateľský sektor výskumu a vývoja (MSP a veľké 
podniky)

• Partneri (max.2): výskumno-vývojové organizácie, VŠ, podnikateľský sektor, n.o.

• Oprávnené aktivity:

• Priemyselný výskum

• Experimentálny vývoj

• Zriadenie a modernizácia výskumnej infraštruktúry (len žiadateľ)

• Predpokladaný dátum vyhlásenia: ? 

• Predpokladaná alokácia: 6,25 mil. EUR

• 500 000 – 1 mil. EUR / projekt

• Vyhlasuje: Výskumná agentúra



Možnosti spolupráce drevospracujúcich firiem s NLC

Strategická spolupráca: 

• presadzovanie záujmov drevospracujúcich firiem na národnej, 
makroregionálnej a európskej úrovni (zapracovanie priorít drevospracujúcich 
firiem do strategických dokumentov v nadväznosti na budúce zdroje 
projektového financovania)

Projektová spolupráca:

• Centrum excelentnosti LIGNOSILVA 

• OP VaI – strategické výskumno-vývojové centrá, technologicko-inovačné 
platformy 

• projektová spolupráca Horizon 2020 prostredníctvom EEN (BIC Bratislava)

Bilaterálna spolupráca:

• Organizovanie spoločných podujatí



Projektová spolupráca



Infraštruktúra excelentnosť
Experimentálna linka na 3D detekciu 
chýb dreva a optimalizáciu výťaže pri 
výrobe sortimentov surového dreva a 

porezu – Stráž pri Zvolene



Infraštruktúra excelentnosť
Experimentálna linka na 3D detekciu 
chýb dreva a optimalizáciu výťaže pri 
výrobe sortimentov surového dreva a 

porezu – Stráž pri Zvolene

• Skenovanie guľatiny s priemerom 
do 750 mm dĺžky 10 m

• Detekcia chyb dreva - optimálne 
rezné plány

• Ekonomické modely návratnosti 
investície od objemu spracovaného 
dreva, kvality vytupenej suroviny, 
sortimentu vyrábaných výrobkov

• Zhodnocovanie dreva nižšej kvality



Infraštruktúra excelentnosť
Laserová rezacia linka materiálov na 

báze dreva – Stráž pri Zvolene

• Dnes dostupná technológia laserového 
rezaná dreva hrúbky 80 mm

• Rezanie s prihliadnutím na chyby dreva a 
smer vlákien

• Minimálne nadmiery, minimalizácia pilín a 
odpadu

• Vysoké zhodnotenie suroviny

• Rýchle a presné prevedenie aj náročných 
konštrukčných úloh

• Výskum zuhoľnatenia, hrúbky opalu, 
geometrie rezu, kvality povrchu v závislosti 
od druhu dreviny, vlhkosti, štruktúry, 
tepelnej vodivosti

• Ekonomické modely návratnosti investície 
od objemu spracovaného dreva, kvality 
vytupenej suroviny, sortimentu vyrábaných 
výrobkov



Infraštruktúra excelentnosť Areál Národného lesníckeho centra 
- Stráž pri Zvolene



Infraštruktúrna excelentnosť
Experimentálna linka na testovanie 

technológií výroby papiera a 
obalov + hybridizačné laboratórium 

– areál výskumnej stanica NLC v 
Gabčíkove



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

TEŠÍM SA NA SPOLUPRÁCU


