Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity

1.1/1 Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni
– Európske inovačné partnerstvo v podmienkach
Slovenskej republiky

Regionálna anténa

Nitriansky kraj

Termín a miesto konania aktivity

29.09.2016, Výskumné centrum AgrioBioTech Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Počet účastníkov

16 osôb

Popis realizácie aktivity: dňa 29.09.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka
SR pre Nitriansky kraj informačný seminár na tému Európske inovačné partnerstvo (EIP) v
podmienkach Slovenskej republiky. Jedná sa o vysoko aktuálne tému, pričom cieľom aktivity bolo
sprostredkovať účastníkom poslanie EIP, ako nového prístupu k výskumu a inováciám v EÚ. Vzhľadom
na tému, uskutočnila sa aktivita vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre.
AgroBioTech je výskumné centrum, ktoré sa zameriava na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie,
biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, potravinárstve a bioenergetike. Toto regionálne
kompetenčné centrum aplikovaného výskumu a vývoja v Nitre integruje špičkový aplikovaný výskum
prostredníctvom partnerstva troch inštitúcií: Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v
Nitre, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej
akadémie vied v Nitre. AgroBioTech je výskumné centrum vybavené špičkovou výskumnou
infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni.
EIP orientuje výskum a inovácie na výzvy odvetví so zameraním na ich rýchlu modernizáciu s akcentom
na spoločenské prínosy.
Po úvodných slovách od regionálneho koordinátora NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Ondreja
Hanušovského, slova sa ujal Ing. Daniel Ács, ktorý (z dôvodu absencie zástupcu MPaRV SR) zhodnotil
PRV SR 2017 – 2013 a podal aktuálne informácie v oblasti implementácie PRV SR 2014-2020. V rámci
otázok k danej téme zaznela i otázka o aktuálnom stave vyhodnocovania ŽoNFP v oblasti tzv. mladí
farmári a taktiež výzvy zamerané na rozvoj obcí.
Následne sa slova ujal prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre, ktorý účastníkom prezentoval tému: EIP a jeho implementácia na Slovensku. VO svojej pútavej
prezentácii sa zameral na ciele EIP, EIP-AGRI, operačné skupiny, expertné skupiny a ich doterajšie témy
a implementácia EIP-AGRI na Slovensku. Počas svojej prezentácie požiadal účastníkov seminára, aby
vyplnili krátky dotazník, ktorý bol zameraný na zber informácií o potenciálnych nových témach
smerovania EIP a tvorby nových expertných skupín.

Následne v rámci programu vystúpila doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. zo Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá je vedúcou Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre.
V rámci svojej prezentácie predstavila samotné výskumné centrum ako i jednotlivé oddelenia
a pokusy/štúdie, ktoré sú z pohľadu inovácií najzaujímavejšie a hodné prezentovania verejnosti.
O pútavosti jej prezentácie svedčí i tá skutočnosť, že v následnej diskusii sa účastníci zaujímali
i o možné prezentovanie vybraného laboratória, ktoré im bolo zo strany pani docentky umožnené.
Úlohu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) oblasti inovácií predstavil
Ing. Miroslav Záhradník. VO svojej prezentácii sa zameral na najnovšie výsledky výskumu NPPC, pričom
predstavil i aplikáciu EkonMODmilk, ktorá predstavuje inovatívny prístup k hodnoteniu efektivity
chovu hovädzieho dobytka, operatívne vyčíslovanie množstva emisii z konkrétnej mliekovej farmy a
ponúka podklady pre optimálne riadenie chovu.
Juraj Boledovič z Hewlett Packard Enterprise nepredstavoval vo svojej prezentácii komerčné zámery,
ale predstavy a smerovanie v oblasti smart agriculture a aktuálne trendy v oblasti aplikácie IT v oblasti
poľnohospodárstva.
V závere Ing. Daniel Ács, PhD. predstavil zúčastneným BioEconomy Cluster a jeho poslanie. Zároveň
vyjadril nádej, že i daný seminár napomôže k šíreniu poslania EIP a aj clustrovej politiky na Slovensku
a v oblasti poľnohospodárstva.

Odporúčania pre ďalšiu činnosť:






Diferencovať oblasť oslovených potenciálnych účastníkov aktivít NSRV
Zvoliť dostatočne časový predstih pri oslovovaní potenciálnych účastníkov aktivít NSRV
Zvýšiť aktivitu v oblasti získavania a rozširovania nových členov databázy NSRV SR
Pokračovať v šírení informácií o EIP na Slovensku, nakoľko sa jedná o špecifickú tému a pre
mnohých i neznámi pojem
Vyústením aktivity by mohlo byť založenie EIP expertnej skupiny

