Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

Plánované výzvy

Vyhlásené výzvy (aktuálne)**

Výzva

Termín
Uzávierka Uzávierka Uzávierka Uzávierka výzvy
vyhlásenia 1. kola
2. kola
3. kola* (posledného kola)

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 - Výskum a vývoj - doména
Dopravné prostriedky pre 21. storočie (pre MSP a veľké
podniky, ako aj pre výskumné organizácie v pozícii partnerov)

15.12.2017

16.4.2018

3.7.2018

31.10.2018

30.11.2018
(3. kolo)

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 - Výskum a vývoj - doména
Priemysel pre 21. storočie (pre MSP a veľké podniky, ako aj
pre výskumné organizácie v pozícii partnerov)

15.12.2017

16.4.2018

3.7.2018

31.10.2018

30.11.2018
(3. kolo)

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 - Výskum a vývoj - doména
Zdravé potraviny a životné prostredie (pre MSP a veľké
podniky, ako aj pre výskumné organizácie v pozícii partnerov)

15.12.2017

16.4.2018

3.7.2018

31.10.2018

30.11.2018
(3. kolo)

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 - Výskum a vývoj - doména
Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (pre MSP a
veľké podniky, ako aj pre výskumné organizácie v pozícii
partnerov)

18.4.2018

3.7.2018

31.8.2018

31.10.2018

30.11.2018
(3. kolo)

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 - Výskum a vývoj - doména
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (pre MSP a veľké
podniky, ako aj pre výskumné organizácie v pozícii partnerov)

18.4.2018

3.7.2018

31.8.2018

31.10.2018

30.11.2018
(3. kolo)

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 - Zapájanie MSP (pôsobiacich
mimo BA kraja) do programov EÚ

25.6.2018

28.9.2018

30.11.2018

31.1.2019

zatiaľ neurčené

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 - Zapájanie MSP (pôsobiacich
v BA kraji) do programov EÚ

25.6.2018

28.9.2018

30.11.2018

31.1.2019

zatiaľ neurčené

OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 - Podpora vzniku a činnosti
technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých
odvetví hospodárstva (pre MSP a veľké podniky, ako aj pre
výskumné organizácie v pozícii partnerov)
- výzva na predkladanie projektových zámerov
(v rámci dvojkolového procesu výberu projektov)

17.7.2018

30.11.2018

N/A

N/A

-

OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 - Výskum a vývoj v BA kraji všetky domény (pre MSP a veľké podniky, ako aj pre
výskumné organizácie v pozícii partnerov)

8.10.2018

31.1.2019

29.3.2019

31.5.2019

zatiaľ neurčené

Podpora inteligentných inovácií v priemysle (pre MSP a veľké
podniky)

11/2018

2/2019

4/2019

6/2019

Využívanie sociálnych inovácií v prostredí MSP

12/2018

3/2019

5/2019

7/2019

Zameranie výzvy

Oprávnené výdavky

● zavádzanie nových a inovovaných produktov a procesov do produkčnej
praxe podnikateľov s využitím výsledkov priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja v rámci predmetnej domény
● podpora ochrany práv duševného vlastníctva

● obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku
● mzdové výdavky
● výdavky na nástroje a vybavenie
● výdavky na zmluvný výskum a/alebo vývoj
● nákup spotrebného materiálu
● výdavky spojené so získaním, schválením a ochranou patentov a iných práv
duševného vlastníctva

● zavádzanie nových a inovovaných produktov a procesov do produkčnej
praxe podnikateľov s využitím výsledkov priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja v rámci predmetnej domény
● podpora ochrany práv duševného vlastníctva

● obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku
● mzdové výdavky
● výdavky na nástroje a vybavenie
● výdavky na zmluvný výskum a/alebo vývoj
● nákup spotrebného materiálu
● výdavky spojené so získaním, schválením a ochranou patentov a iných práv
duševného vlastníctva

● podpora zapájania MSP do 2. fázy programu SME Instrument v rámci
programu Horizont 2020

● vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku

● zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry
● vznik a zabezpečenie činnosti technologicko – inovačnej platformy
● realizácia úloh dlhodobého strategického aplikovaného výskumu a
experimentálneho vývoja v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva
s cieľom dosiahnutia inovácii (produkt, proces, organizačná inovácia)
● podpora ochrany práv duševného vlastníctva

● obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku
● náklady na odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
● mzdové výdavky
● výdavky na zmluvný výskum a/alebo vývoj
● nákup spotrebného materiálu
● výdavky spojené so získaním, schválením a ochranou patentov a iných práv
duševného vlastníctva

● zavádzanie nových a inovovaných produktov a procesov do produkčnej
praxe podnikateľov s využitím výsledkov priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja v rámci predmetnej domény
● podpora ochrany práv duševného vlastníctva

● obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku
● mzdové výdavky
● výdavky na nástroje a vybavenie
● výdavky na zmluvný výskum a/alebo vývoj
● nákup spotrebného materiálu
● výdavky spojené so získaním, schválením a ochranou patentov a iných práv
duševného vlastníctva

-

● zavádzanie inteligentných riešení v rámci produkčných prevádzok
podnikov (existujúcich aj nových) v súlade s koncepciou inteligentného
priemyslu pre Slovensko (Industry 4.0)

● obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov,
prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, autorských práv a patentov, receptov)

-

● uvedenie nových/inovovaných výrobkov, procesov alebo služieb na trh,
ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu

● obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku
● mzdové výdavky
● nákup spotrebného materiálu
● služby

* Termíny uzavretia prípadných ďalších hodnotiacich kôl sú stanovené v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola. K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa z dôvodu nedostatočného
dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Poskytovateľ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na webovom sídle www.opvai.sk najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.
** Kompletné informácie k vyhláseným výzvam sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk - TU.

