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Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(obdobie marec 2015 až február 2016) 

 

Operačný program: Výskum a inovácie 

Sprostredkovateľský orgán: Výskumná agentúra (VA) 

Dátum schválenia: 18.12.2015 

Verzia: 3 

 

 

 

Prioritná 

os 
Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia 

Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ) 

P
o

sk
y

to
v
a

te
ľ 

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov 

Dátum 

vyhlásenia 

Dátum 

uzavretia 

1. 

Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.3 Modernizácia a ďalší 

rozvoj infraštruktúry 

a technologického zázemia 

výskumných inštitúcií mimo 

podnikateľského sektora 

v oblastiach špecializácie RIS3 

SK – Fázovanie UVP a VC 

Výskumné 

organizácie – 

prijímatelia UVP 

a VC určených pre 

fázovanie 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená 
december 

2015 

do 

vyčerpania 

alokácie 

17 700 000 VA n/a n/a 

2. 

Podpora 

výskumu, 

vývoja 

a inovácií 

v Bratislav

skom kraji 

2.1.1 Zvýšenie výskumnej 

aktivity Bratislavského kraja 

prostredníctvom revitalizácie 

a posilnenia výskumno-

vzdelávacích, inovačných 

a podnikateľských kapacít 

výskumných inštitúcií 

v Bratislave – Fázovanie UVP a 

VC 

Výskumné 

organizácie – 

prijímatelia UVP 

a VC určených pre 

fázovanie 

Rozvinutejší 

región 
EFRR otvorená 

december 

2015 

do 

vyčerpania 

alokácie 

5 900 000 VA n/a n/a 
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Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 

Prioritná 

os 
Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia 

Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ) 

P
o

sk
y

to
v
a

te
ľ 

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov 

Dátum 

vyhlásenia 

Dátum 

uzavretia 

1. 

Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.2 Synergické 

a komplementárne 

financovanie projektov 

schválených v rámci Horizontu 

2020, Stratégie EÚ pre dunajský 

región, EITI, Eureky, Eurostars 2, 

Erazmus+, resp. ďalších 

medzinárodných programov 

a iniciatív v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

Organizácie 

výskumu a vývoja  

 

Verejnoprávne 

inštitúcie zriadené zo 

zákona 

 

Výskumné 

organizácie z 

členských krajín EÚ 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená január 2016 

do 

vyčerpania 

alokácie 

22 000 000 VA n/a n/a 

1. 

Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.2.1 Podpora VaV v rámci 

individuálnych priemyselných 

výskumno-vývojových centier 

(podnik priamy príjemca 

príspevku) v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

Organizácie 

výskumu a vývoja  

 

Verejnoprávne 

inštitúcie zriadené zo 

zákona 

 

Výskumné 

organizácie z 

členských krajín EÚ 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená január 2016 

do 

vyčerpania 

alokácie 

180 000 000 VA n/a n/a 

1. 

Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.3 Modernizácia a ďalší 

rozvoj infraštruktúry 

a technologického zázemia 

výskumných inštitúcií mimo 

podnikateľského sektora 

v oblastiach špecializácie RIS3 

SK – Teaming projekty Horizont 

2020 

Organizácie 

výskumu a vývoja  

úspešné v prvom 

kole výzvy Horizontu 

2020 na Teaming 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená január 2016 

do 

vyčerpania 

alokácie 

30 000 000 VA n/a n/a 

2. 

Podpora 

výskumu, 

vývoja 

a inovácií 

v Bratislav

skom kraji 

2.1.1 (Zvýšenie výskumnej 

aktivity Bratislavského kraja 

prostredníctvom revitalizácie 

a posilnenia výskumno-

vzdelávacích, inovačných 

a podnikateľských kapacít 

výskumných inštitúcií 

v Bratislave) – Teaming projekty 

Horizont 2020 

Organizácie 

výskumu a vývoja  

úspešné v prvom 

kole výzvy Horizontu 

2020 na Teaming 

Rozvinutejší 

región 
EFRR otvorená január 2016 

do 

vyčerpania 

alokácie 

15 000 000 VA n/a n/a 
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Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 

Prioritná 

os 
Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia 

Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ) 

P
o

sk
y

to
v
a

te
ľ 

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov 

Dátum 

vyhlásenia 

Dátum 

uzavretia 

1. 

Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.3 Modernizácia a ďalší 

rozvoj infraštruktúry 

a technologického zázemia 

výskumných inštitúcií mimo 

podnikateľského sektora 

v oblastiach špecializácie RIS3 

SK – mobilizácia excelentných 

výskumných tímov v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

Organizácie 

výskumu a vývoja  

 

Verejnoprávne 

inštitúcie zriadené zo 

zákona 

 

Výskumné 

organizácie z 

členských krajín EÚ 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená január 2016 

do 

vyčerpania 

alokácie 

75 000 000 VA n/a n/a 

2. 

Podpora 

výskumu, 

vývoja 

a inovácií 

v Bratislav

skom kraji 

2.1.1 Zvýšenie výskumnej 

aktivity Bratislavského kraja 

prostredníctvom revitalizácie 

a posilnenia výskumno-

vzdelávacích, inovačných 

a podnikateľských kapacít 

výskumných inštitúcií 

v Bratislave  – mobilizácia 

excelentných výskumných 

tímov v oblastiach špecializácie 

RIS3 SK 

Organizácie 

výskumu a vývoja  

 

Verejnoprávne 

inštitúcie zriadené zo 

zákona 

 

Výskumné 

organizácie z 

členských krajín EÚ 

Rozvinutejší 

región 
EFRR otvorená január 2016 

do 

vyčerpania 

alokácie 

15 000 000 VA n/a n/a 

1. 

Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.2.1 Podpora dlhodobého 

strategického výskumu (7-10 

rokov) v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK 

Organizácie 

výskumu a vývoja  

 

Verejnoprávne 

inštitúcie zriadené zo 

zákona 

 

Výskumné 

organizácie z 

členských krajín EÚ 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená január 2016 

do 

vyčerpania 

alokácie 

150 000 000 VA n/a n/a 
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Prioritná 

os 
Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia 

Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ) 

P
o

sk
y

to
v
a

te
ľ 

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov 

Dátum 

vyhlásenia 

Dátum 

uzavretia 

2. 

Podpora 

výskumu, 

vývoja 

a inovácií 

v Bratislav

skom kraji 

2.2.1 Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

budovania VaV centier 

v Bratislave – Podpora centier 

excelentnosti nadnárodného 

významu a medzinárodnej 

spolupráce v oblasti výskumu – 

II. etapa 

Úspešní prijímatelia 

podporení vo výzve 

OP Výskum a vývoj - 

Podpora centier 

excelentnosti 

nadnárodného 

významu a 

medzinárodnej 

spolupráce v oblasti 

výskumu, (schéma 

štátnej pomoci) – 

kód výzvy OPVaV-

2013/4.1/04-SORO 

Rozvinutejší 

región 
EFRR otvorená 

február 

2016 

do 

vyčerpania 

alokácie 

10 000 000 VA   

 


