
 

 

 
 

  

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu 
výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie  

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08  

Kód projektu v ITMS2014+ 313011T677  

Názov projektu Šľachtenie a inovácie množiteľských systémov pre nové klony a nové druhy drevín využiteľných 
do lesníckych a agrolesníckych systémov na Slovensku  

Subjekt/prijímateľ pomoci Národné lesnícke centrum  

Partner  irelevantné  

Financovanie projektu COV 579 324,20 EUR  

NFP  579 324,20 EUR  

VZ -  

Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019  

Miesto realizácie projektu SR/Banskobystrický kraj/Zvolen SR/Trnavský kraj/Gabčíkovo  

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 a korku okrem nábytku  
  

PREDMET VÝSKUMU 

o Selekcia a zavádzanie nových zdrojov reprodukčného materiálu drevín vhodných pre lesnícke a agrolesnícke 
využitie 

o Výskum zameraný na inovácie množiteľských systémov drevín vhodných pre lesnícke a agrolesnícke využitie 

VÝSTUPY DO PRAXE 

o Zahrnutie nových zdrojov lesného reprodukčného materiálu (LRM) do národného registra zdrojov reprodukčného 

materiálu lesných drevín.   

KARTA PROJEKTU 



 

 

 

o Premietnutie výsledkov do návrhu na úpravu legislatívnych pravidiel (pre prenos lesného reprodukčného 

materiálu v súlade s posunmi klimatických areálov lesných drevín) a doporučení pre zakladanie agrolesníckych 

prvkov v poľnohospodárskej krajine.  
o Základný pilotný model využiteľných škôlkarských technológií vhodných pre netradičné druhy lesných drevín, pre 

agrolesnícke systémy a technologické postupy pestovania introdukovaných drevín. 

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

o prvý krát v podmienkach Slovenska rieši projekt aj problematiku využitia drevín v agrolesníckych systémoch, 

ktoré dnes predstavujú významný inovačný trend v sektore pôdohospodárstva  

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Národné lesnícke centrum 
Výskumná aktivita 1 -  313T67700001 Selekcia a zavádzanie 
nových zdrojov reprodukčného materiálu drevín vhodných pre 
lesnícke a agrolesnícke využitie.  
   

Výskumná aktivita 2 - 313T67700002 Výskum zameraný na 
inovácie množiteľských systémov drevín vhodných pre lesnícke a 
agrolesnícke využitie.  

  

Partner 1 - irelevantné  

  

  

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Národné lesnícke centrum  

  

webové sídlo:  www.nlcsk.org   

  

  

   Partner 1 - irelevantné  

  

   webové sídlo  

  

                                     Výskumná agentúra, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 

                             www.vyskumnaagentura.sk, info@vyskumnaagentura.sk 
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