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Prehľad výziev

Operačný program Výskum a vývoj

Celkovo bude v roku 2008 vyhlásených 8 výziev s celkovou
alokáciou viac ako 10 mld. Sk



Prehľad vyhlásených výziev

Operačný program Výskum a vývoj
� 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl 

a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom 
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu - február 
až máj 2008 (alokácia 2 500 mil. Sk)

� 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu 
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce – uzávierka 25. augusta 2008 
(alokácia 1 000 mil. Sk)

� 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu 
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom 
kraji – uzávierka 25. augusta 2008 (alokácia 500 mil. Sk)



Vyhodnotenie výziev



Vyhodnotenie výzvy na podporu infraštruktúry 
vysokých škôl

Celková alokácia: 2 500 mil. Sk
Min. výška príspevku: 30 mil. Sk
Max. výška príspevku: 150 mil. Sk

Počet prijatých žiadostí: 19
Žiadaná výška príspevku: 2 557 mil. Sk

Najviac žiadostí o NFP podali žiadatelia z Košického (4), Banskobystrického (3)
a Nitrianskeho (3) kraja. 

Počet žiadostí, ktoré prešli formálnou kontrolou: 13
Počet schválených žiadostí: 11
Celková schválená výška príspevku: 1 544 mil. Sk



Najčastejšie chyby v žiadostiach

� neúplne vyplnená žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok

� nedostatočne spracovaný rozpočet 
projektu

� nesprávne vypočítaná finančná analýza 
projektu



Zoznam schválených projektov

NR
Podpora infraštruktúry Univerzity J. Selyeho v Komárne za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu
Univerzita J. SELYEHO, SELYE JÁNOS 

EGYETEM
11.

TT
Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave10.

NR
Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie 

vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre
9.

KE
Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej knižnice, 

posluchárni a učební
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach8.

BB
Rekonštrukcia objektov Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na 

vybudovanie IKT a technického zhodnotenia objektov
Technická univerzita vo Zvolene7.

KE
Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov 

PHF EU v Košiciach
Ekonomická univerzita v Bratislave 6.

ZA, KE, PO
Komplexná informatizácia, zlepšenie vybavenia a rozvoj výučbovej základne 

Katolíckej univerzity v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku5.

BB
Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného objektu Fakulty zdravotníctva 

SZU Banská Bystrica
Slovenská zdravotnícka univerzita v 

Bratislave
4.

NR, KEModernizácia infraštruktúry k zlepšeniu kvality vzdelávaniaUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre3.

ZA, TNKomplexná modernizácia Žilinskej univerzityŽilinská univerzita v Žiline2.

KE, PO
Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT na Technickej univerzite v 

Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality 
vzdelávania

Technická univerzita v Košiciach 1.

Miesto realizácieNázov projektuNázov žiadate ľaPor. č. 



Aktuálne výzvy



Výzva na podporu infraštruktúry 
vysokých škôl za ú čelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho procesu



Výzva na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finan čný príspevok

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v poradí druhú výzvu na
podporu infraštruktúry vysokých škôl za ú čelom zlepšenia podmienok
vzdelávacieho procesu:

Operačný program Výskum a vývoj 
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl 
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.08.2008 
Dátum uzávierky výzvy: 18.11.2008 

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvy:
2 500 000 000 Sk pre všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja, 



Cieľ výzvy

� Cieľom výzvy je najmä podporiť investície na budovanie a/alebo 
modernizáciu informačno-komunikačných technológií (IKT)

� Pre túto výzvu platí podmienka, že každý z predkladaných projektov musí
spĺňať podmienku, ktorou je zahrnutie aktivity budovania a/alebo 
modernizácie informačno-komunikačných technológií a IKT sietí do aktivít 
navrhovaného projektu (minimálne v podobe zavedenia internetového 
pripojenia a súčasne umiestnenia počítača a dataprojektora do učební
existujúcich, rekonštruovaných  alebo novopostavených objektov, ktoré sú
predmetom projektu, respektíve zavedenia internetového pripojenia do 
všetkých internátnych izieb vysokej školy). 

� Podiel oprávnených výdavkov rozpočtu IKT na celkových  oprávnených 
výdavkoch rozpočtu  projektu musí byť minimálne vo výške 50%.



Oprávnené aktivity

� investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu objektov 
vysokých škôl, resp. SAV,

� výstavba nových budov a dostavba rozostavaných 
budov existujúcich vysokých škôl, resp. SAV,

� rozširovanie objektov vysokých škôl, resp. SAV,
� modernizácia a rekonštrukcie ubytovacích kapacít, 

existujúcich vysokých škôl okrem aktivít súvisiacich so 
zariadením a vybavením týchto kapacít, 

� modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, resp. 
SAV,v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom 
zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa -
podpora IKT technológií



Oprávnení žiadatelia

� verejné vysoké školy 
� štátne vysoké školy 
� Slovenská akadémia vied a jej ústavy 



Územné a finan čné podmienky

Miesto realizácie projektu: 
� Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, 

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský 
kraj, Košický kraj 

Limity pomoci: 
� Minimálna výška nenávratného finančného 

príspevku na jeden projekt: 50 000 000 Sk 
� Maximálna výška nenávratného finančného 

príspevku na jeden projekt: 150 000 000 Sk



Rozdiely medzi vyhlásenou a vyhodnotenou 
výzvou

� určenie % IKT z celkového rozpočtu vo výške 

50 %
� zvýšenie minimálnej výšky príspevku
� určenie max. výšky príspevku na žiadateľa, nie 

na projekt
� vypracovanie finančnej analýzy je dobrovoľné

� za dátum doručenia sa považuje poštová
pečiatka



Pripravované výzvy



Pripravované výzvy v roku 2008 

Operačný program Výskum a vývoj
� 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom 

do praxe – september 2008 (alokácia 400 mil. Sk)
� 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom 

do praxe v Bratislavskom kraji – september 2008 (alokácia 150 mil. 
Sk)

� 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce -
december 2008 (alokácia 2 000 mil. Sk)

� 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji - december 2008 
(alokácia 1 000 mil. Sk)



Ďakujem za pozornosť


