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Tlačová správa 

 

o zahájení projektu „Budúcnosť postavená na minulosti. Cezhraničný hospodársky 

rozvoj založený na spracovaní priemyselného konope”  

FUTURE IN HEMP  
 

Termín tlačovej konferencie: 8. október 2020, štvrtok, o 11.00 hod. 

Miesto: sídlo Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapešť V. u. Nagysándor József 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jedným zo strategických cieľov NSKI je znovu vybudovanie kedysi rozsiahlej, 

systematickej, ale vyradenej priemyselnej konopnej ekonomiky a jeho rozšírenie v 

Karpatskej kotline, v záujme čoho pripravuje, zhromažďuje poznatky a organizuje 

partnerstvá už piaty rok. Dôležitým štádiom tohto procesu je tu predstavený projekt, 

ktorý je realizovaný v severovýchodnom regióne maďarsko-slovenskej pohraničnej 

oblasti. 

Všeobecným cieľom je zníženie miery nezamestnanosti s vytvorením nových pracovných 

miest. Ďalším cieľom je rozvoj hospodárstva založenej na miestnych danostiach, zvýšenie 

pridanej hodnoty a úrovne spracovania v priemysle. Medzi cieľmi je aj zdieľanie 

konkurencieschopných poznatkov s miestnymi hospodárskymi subjektmi. Projekt 

uprednostňuje ekologické myslenie, udržateľné hospodárenie a spracovanie surovín zo 

zeleného hospodárstva. 

Základom akčného plánu zamestnanosti je plodina s veľkou tradíciou a pestovaná na báze 

ekologických zásad, ktorá je moderná, konkurencieschopná, s rastúcim dopytom, a môže 

slúžiť ako surovina pre výrobky spracovateľského-, potravinárskeho-, stavebného- a 

kozmetického priemyslu s nízkym environmentálnym zaťažením počas výroby.  

 

Najdôležitejšie výsledky: získanie konkurencieschopných poznatkov, výroba a predaj 

miestnych výrobkov s vysokou trhovou hodnotou. Cieľovou skupinou projektu sú miestne 

samosprávy a zamestnanci: zaučený robotníci, ekonomický pracovníci, inžinieri a miestne 

zastupiteľstvá. 

 

Územný akčný plán pre dosiahnutie vytýčených cieľov obsahuje nasledovné aktivity: 

 

V rámci programu INTERREG Slovenská republika-Maďarsko (http://www.skhu.eu) 

projekt s názvom „Budúcnosť postavená na minulosti. Cezhraničný hospodársky 

rozvoj založený na spracovaní priemyselného konope” FUTURE IN HEMP, č.  
SKHU/1703/3.1/040 s celkovým rozpočtom 7,012 miliónov EUR je koordinovaný 

organizáciou Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI). Projekt je spolufinancovaný 

Maďarskou vládou a z prostriedkov Európskej únie. 

http://www.skhu.eu/
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- zlepšenie cezhraničnej mobility pracovnej sily vďaka tomu, že sa vybuduje cesta 

spájajúca obce Nagyrozvágy a Veľký Horeš 

- rozvoj miestnych výrobkov a služieb, ktoré zabezpečia uvedenie 

konkurencieschopných výrobkov na trh a vytvorenie nových pracovných miest. Táto 

kľúčová aktivita bude podporovaná nasledujúcimi aktivitami projektu: vývoj výroby 

založený na spracovaní konopných semien a stopky; rozvoj infraštruktúry výroby a 

predaja na báze priemyselného konope; programy spracovateľského priemyslu a 

vzdelávania zamestnancov. 

Na dosiahnutie cieľov Územný akčný plán obsahuje aj komunikačnú a koordinačnú aktivitu a 

súčasne predstavuje plán hodnotenia a riadenia rizík. 

 

Projekty územného akčného plánu ako aj ich realizátori sú uvedení v nasledujúcej tabuľke: 

Názov projektu Partneri projektov 

1. Koordinácia a komunikácia - 

Budúcnosť priemyselného konope 

(FUTURE IN HEMP – CCP - SKHU/1802/3.1/013)  

Hlavný partner: 

NSKI, Maďarsko 

Cezhraničný partner: 

Združenie Veľké Kapušany a 

okolie, Slovensko 

2. Cesta priemyslného konope - Budovanie cesty medzi 

Nagyrozvágy (HU)  a Veľkým Horešom (SK) 

(Hemp road - SKHU/1802/3.1/008) 

Hlavný partner: 
NIF Zrt., Maďarsko 

Cezhraničný partner: 
Obec Veľký Horeš, Slovensko 

3. Rozvoj výroby zakladaný na spracovanie konopnej 

stonky 

 (FUTURE IN HEMP – FIBER - 

SKHU/1901/3.1/001) 

Hlavný partner:  
Érmellék Centrum Közösségi 

Nonprofit Kft., Maďarsko 

Cezhraničný partner: 

D § D Group Invest s.r.o., 

Slovensko  

4. Rozvoj výroby zakladaný na spracovanie konopných 

semien 

(FUTURE IN HEMP – SEED - SKHU/1802/3.1/019) 

Hlavný partner:  
Szatmár Nektárja Nonprofit 

Kft., Maďarsko 

Partner: 

PRC Invest Kft, 

Magyarország 

Cezhraničný partner: 

Tímea Csizmadia – Júlia, 

Slovensko 
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5. Rozvoj infraštruktúry pre pestovanie a zhodnotenie 

priemyselného konope 

(FUTURE IN HEMP-PROD - SKHU/1802/3.1/020) 

Hlavný partner:  
Obec Karos, Maďarsko 

Cezhraničný partner:  
Obec Veľký Horeš, Slovensko 

6. Program zdieľania vedomostí pre zamestnanosť vo 

výrobnom priemysle 

(FUTURE IN HEMP - KNOW-HOW - 

SKHU/1802/3.1/012) 

Hlavný partner:  
NSKI, Maďarsko 

Cezhraničný partner: 
Združenie Veľké Kapušany a 

okolie, Slovensko 

 
 

Tlačová správa nemusí bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. 

 

Ďalšie informácie o projekte nájdete na https://www.skhu.eu/hirek/future-in-hemp webovej 

stránke, taktiež čoskoro aj na  www.nski.hu webovej stránke 

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: 

 

Ildikó Várnai projektový manažér 

 

ildiko.varnai@nski.gov.hu  

 

Réka Ilyés Réka finančný manažér 

 

reka.ilyes@nski.gov.hu 
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