
 

 

 
 

  

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského 
kraja 

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 

Kód projektu v ITMS2014+ 313011S735 

Názov projektu Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva 

Subjekt/prijímateľ pomoci Národné lesnícke centrum 

Partner  Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.  

Financovanie projektu COV 10 427 302,82 

NFP  9 882 527,47 

VZ 544 775,35 

Obdobie realizácie projektu 01/2017 – 06/2023 

Miesto realizácie projektu SR/Banskobystrický kraj/Banská Štiavnica 
SR/Banskobystrický kraj/Zvolen 
SR/Košický kraj/Košice – mestská časť Staré mesto 
SR/Trnavský kraj/Gabčíkovo 
SR/Žilinský kraj/Čadca 
SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Karlova Ves 

Doména inteligentnej špecializácie  Zdravé potraviny a životné prostredie 

Hlavné relevantné SK NACE 

odvetvie 

A02 Lesníctvo a ťažba dreva 

Funkčné väzby C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva 
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov 
D35 Dodávka elek., plynu, pary a stud. vody 

PREDMET VÝSKUMU 

o Lesné zdroje, udržateľná produkcia dreva a využitie biomasy 
o Recyklácia a chemické spracovanie dreva 
o Laboratórne testovanie 

KARTA PROJEKTU 



 

 

VÝSTUPY DO PRAXE 

o vytvorenie centra excelentnosti LignoSilva 

o dobudovanie špičkovej infraštruktúru hlavného partnera projektu a partnera projekt 
o zvyšovanie domácej pridanej hodnoty produktov a zvyšovanie príjmov dotknutých odvetví 

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

o Zlúčenie a prepojenie odborných a odborovo autonómnych výskumných programov a infraštruktúr do ucelených 

celkov (čo znamená obmedzenie duplicitných a neefektívnych projektov, určenie hierarchie, postupnosti a 

nadväznosti projektov). 

o Otvorenú spoluprácu s partnermi z podnikateľského sektora, doloženú zmluvami.  

o Nadviazanie spolupráce so špičkovými výskumnými inštitúciami zo zahraničia, doloženú účasťou v medzinárodných 

projektoch. 

o Naštartovanie výskumu v celom zásobovacom a hodnotovom reťazci vrátane medziodvetvového výskumu, 

doloženom spoločne podanými výskumnými projektami  

o Presadenie a uplatnenie existujúceho domáceho know-how v slovenskom prostredí, doloženom predloženými 

patentami a úžitkovými vzormi. 

o Konsolidáciu doposiaľ málo efektívnych systémov transferu know-how a transferu technológií na operatívne 

systémy, ktoré sú vzájomne kompatibilné a medzinárodne akceptovateľné, doložené CSA aktivitami v rámci 

projektu H2020.  

o Zavedené inovácie v primárnej produkcii a spracovaní odvetvovo špecifických produktov, skríningu; 

benchmarkingu; v podpore podnikania pre SME; vytváranie sietí; integrácie a vzájomného zdieľania výskumných a 

infraštruktúrnych kapacít; mobility a výmenných programov; komunikácie a šírenie informácií, doložené CSA 

aktivitami v rámci projektu H2020. 

o Vybudovanie európskych unikátnych pilotných demonštračných liniek na 1) detekciu chýb dreva, sortimentáciu, 

zatrieďovanie a spracovanie dreva na báze detekcie chýb dreva 3D CT skenerom a 2) na testovanie technológií 

výroby papiera s využitím univerzálneho papierenského stroja s otvoreným prístupom k infraštruktúre  pre 

univerzity, ústavy SAV a priemyselné výskumné ústavy 

 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Národné lesnícke centrum 

Výskumná aktivita 1   

313S73500001 - Lesné zdroje, udržateľná produkcia dreva a 
využitie biomasy 
Téma 1 - Ekologické limity intenzívneho využívania biomasy  
Téma 2 - Integrovaná ochrana lesa adaptovaná na klimatickú 
zmenu 
Téma 3 - Pestovateľské systémy na podporu produkcie dreva 
Téma 4 - 3D skenovacie technológie pre detekciu chýb dreva a 
optimalizáciu výťaže 
Téma 5 - Energetické využitie biomasy 
Téma 6 - Systémy na podporu rozhodovania v lesníctve 

Partner 1 – Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. 

Výskumná aktivita 1  

313S73500002 - Recyklácia a chemické spracovanie 
dreva 

Téma 1 - Pokročilé biopalivá a technológie na 
recykláciu dreva  

Téma 2 - Špeciálne papiere 
 
Výskumná aktivita 2  
313S73500003 - Laboratórne testovanie  

 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Národné lesnícke centrum 
 
 

   Partner 1 – Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. 

 



 

 

 
 

 

webové sídlo 
https://web.nlcsk.org/ 
http://lignosilva.nlcsk.org/ 

   webové sídlo 
http://www.vupc.sk/sk 

 

                                     Výskumná agentúra, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 

                             www.vyskumnaagentura.sk, info@vyskumnaagentura.sk 
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