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Pripravované výzvy – prehľad

Teaming projekty
Horizon2020
SR – menej rozvinuté regióny
SR

Podpora centier excelentnosti
nadnárodného významu
a medzinárodnej spolupráce v oblasti
výskumu – II. Etapa
(nadväzuje na OP VaV
(kód OPVaV-2013/4.1/04-SORO)
BSK – rozvinutejší región

Teaming projekty
Horizon2020
BSK – rozvinutejší región
SR

Pripravované výzvy – prehľad
Mobilizácia excelentných
výskumných tímov v oblastiach
špecializácie RIS3 SK
(nadväzuje na OPVaV)
(kód OPVaV-2015/1.1/03-SORO)
SR – menej rozvinuté regióny

Mobilizácia excelentných
výskumných tímov v oblastiach
špecializácie RIS3 SK
(nadväzuje na OPVaV)
(kód OPVaV-2015/3.1/01-SORO)
BSK – rozvinutejší región

Podpora
individuálnych PVVC
SR – menej rozvinuté
regióny

Synergické a komplementárne
financovanie projektov
schválených v rámci
Horizon2020
SR – menej rozvinuté regióny

Financovanie tzv.
short-listových
projektov v rámci
Horizon2020
SR – menej rozvinuté
regióny

Teaming projekty Horizon2020
1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV
potenciálu výskumných inštitúcií
Typ výzvy
Oprávnení žiadatelia
Oprávnené územie
Alokácia

otvorená
organizácie VaV úspešné v prvom kole výzvy H 2020-WIDESPREAD-2014-1:
menej rozvinuté regióny
18 000 000 eur

Zameranie
 podpora tzv. medzinárodných teamingových výskumných centier komplementárnym spôsobom
v rámci nástroja „Teaming for Excellence.“
 zriadenie renomovaných výskumných centier v nových členských štátoch EÚ, Luxembursku
a Portugalsku pri partnerstve so špičkovými výskumnými inštitúciami z vyspelých členských štátov EÚ.

Teaming projekty Horizon2020
2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a
posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných
inštitúcií v Bratislave
Typ výzvy
Oprávnení žiadatelia
Oprávnené územie
Alokácia

otvorená
organizácie VaV úspešné v prvom kole výzvy H 2020-WIDESPREAD-2014-1:
rozvinutejší región
15 000 000 eur

Zameranie
 podpora tzv. medzinárodných teamingových výskumných centier komplementárnym spôsobom
v rámci nástroja „Teaming for Excellence.“
 zriadenie medzinárodne renomovaných výskumných centier v nových členských štátoch EÚ,
Luxembursku a Portugalsku pri partnerstve so špičkovými výskumnými inštitúciami z vyspelých
členských štátov EÚ.

Podpora centier excelentnosti nadnárodného
významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti
výskumu
2.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania VaV centier v Bratislave
Typ výzvy
otvorená
Oprávnení žiadatelia 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
Oprávnené územie rozvinutejší región
Alokácia
12 250 000 eur
Zameranie

 podpora existujúcich výskumno – vývojových centier s povinnou koordináciou nadnárodných
spoločností pôsobiacich na Slovensku, ktoré vznikli v rámci podporených projektov z výzvy OP
Výskum a vývoj (OPVaV-2013/4.1/04-SORO) a ich pokračujúce výskumno – vývojové aktivity
v rámci dlhodobých projektov až do konca programového obdobia.
 priemyselné výskumno – vývojové centrum má byť multidisciplinárne a prepájať viaceré oblasti
špecializácie RIS3 SK v rámci jedného priemyselného centra.

Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry
a technologického zázemia výskumných
inštitúcií mimo podnikateľského sektora
1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV
potenciálu výskumných inštitúcií
Typ výzvy
Oprávnení žiadatelia
Oprávnené územie
Alokácia
Cieľ 1 – aktivity
Zameranie

otvorená
organizácie výskumu a vývoja
a/alebo úspešní žiadatelia OPVaV výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO
menej rozvinuté regióny
55 000 000 eur
nadväzuje na výzvu z OP Výskum a vývoj (kód OPVaV-2015/1.1/03-SORO)
úspešní žiadatelia výzvy OPVaV .1/01- realizácia výskumu na zakúpenej infraštruktúre
Podpora zadefinovaných výskumných aktivít v zmysle zámeru predloženého k výzve OPVaV pri
využití už zakúpenej infraštruktúry.

Cieľ 2 – aktivity

žiadatelia mimo úspešných z výzvy OPVaV – nákup infraštruktúry a výskumné aktivit

Zameranie

Podpora modernizácie, obnovy a konsolidácie výskumno – vývojovej infraštruktúry
výskumných inštitúcií, pričom obstaraná infraštruktúra musí slúžiť na realizáciu kvalitných
výskumných a vývojových aktivít v horizonte do roku 2023.

Mobilizácia excelentných výskumných tímov
v oblastiach špecializácie RIS3 SK
2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a
posilnenia výskumno – vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných
inštitúcií v Bratislave
Typ výzvy
otvorená
Oprávnení žiadatelia
Oprávnené územie
Alokácia

organizácie výskumu a vývoja
a/alebo úspešní žiadatelia OPVaV výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO z PO 2007 – 2013
rozvinutejší región
21 800 000 eur
nadväzuje na výzvu z OP Výskum a vývoj (kód OPVaV-2015/3.1/01-SORO)

Cieľ 1 – aktivity
Zameranie

úspešní žiadatelia výzvy OPVaV 3.1/01- realizácia výskumu na zakúpenej infraštruktúre
Podpora zadefinovaných výskumných aktivít v zmysle zámeru predloženého k výzve OPVaV
v roku 2015 pri využití už zakúpenej infraštruktúry.

Cieľ 2 – aktivity

žiadatelia bežní mimo úspešných z výzvy OPVaV - nákup infraštruktúry a výskumné aktivity

Zameranie

Podpora modernizácie, obnovy a konsolidácie výskumno – vývojovej infraštruktúry výskumných

inštitúcií, pričom obstaraná infraštruktúra musí slúžiť na realizáciu kvalitných výskumných a
vývojových aktivít v horizonte do roku 2023.

Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných
výskumno – vývojových centier v oblastiach
špecializácie RIS3 SK
1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a
podnikateľskej sféry
Typ výzvy
otvorená
Oprávnení žiadatelia organizácie výskumu a vývoja, verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona,
výskumné organizácie z členských krajín EÚ
Oprávnené územie menej rozvinuté regióny
Alokácia
15 000 000 eur
Zameranie

 Podpora individuálnych priemyselných VaV centier v základných 4 oblastiach hosp. špecializácie.
 Vytváranie partnerských zoskupení/konzorcií, ktoré sú zložené z podnikateľských, akademických
a neziskových subjektov.
 Projekt musí byť začlenený do jednej z oblastí výskumnej špecializácie s väzbou na jednu/viaceré
z oblastí hospodárskej/perspektívnej špecializácie.

Synergické a komplementárne financovanie
projektov schválených v rámci iných
podporných programov
1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce
Typ výzvy
otvorená
Oprávnení žiadatelia akákoľvek výskumná organizácia alebo podnikateľský subjekt, ktorý získal projekt
z niektorej medzinárodnej schémy, ktorý zároveň rieši niektorú z oblastí
špecializácií RIS3 SK.
Oprávnené územie menej rozvinuté regióny
Alokácia
10 000 000 eur
Zameranie:
 Pokrytie dodatočných výdavkov v rámci schválených projektov na medzinárodnej úrovni, ako
napríklad prístroje/zariadenia, ktoré umožnia riešiť schválený projekt kvalitnejšie a s lepšími
výsledkami, resp. umožnia rozšíriť využitie jeho výsledkov/ďalší výskum.
 Žiadateľ sa rozhodne, či bude projekt zameraný len na nákup výskumnej infraštruktúry bez
výskumných/odborných aktivít alebo bude obsahovať iba výskumné/odborné aktivity, resp. bude
obsahovať nákup infraštruktúry vrátane výskumných/odborných aktivít.

Financovanie tzv. short-listových
projektov
1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

Typ výzvy

otvorená

Oprávnení žiadatelia organizácie výskumu a vývoja organizácie z členských krajín EÚ, ktorých
Oprávnené územie

menej rozvinuté regióny

Alokácia

4 000 000 EUR

Zameranie:
 Na projekty, ktoré sa v rámci ostatných medzinárodných podporných mechanizmov dostali na tzv.
short-list, ale z dôvodu limitovanej alokácie nezískali financovanie.

Indikatívny harmonogram výziev
na ďalšie obdobie
je k dispozícii aj na
webovom sídle OP VaI

www.opvai.sk

Ďakujem za pozornosť

