
 

 

INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

(na rok 2017) 

 

Operačný program: Výskum a inovácie 

Sprostredkovateľský orgán: Výskumná agentúra (VA) 

Dátum schválenia: 03. marec 2017 

Verzia: 2 

 

 

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 Zvýšenie výskumnej 

aktivity prostredníctvom 

zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie VaV potenciálu 

výskumných inštitúcií 

(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 uzavretá 
marec 

2017 

máj 

2017 
18 000 000 VA n/a n/a 



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 Bratisla

vskom 

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 uzavretá 

marec 

2017 

máj 

2017 
15 000 000 VA n/a n/a 

2. 

Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

v Bratisla

vskom 

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 

marec 

2017 

do 

vyčerpania 

alokácie 

20 000 000 VA n/a n/a 



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 Zvýšenie výskumnej 

aktivity prostredníctvom 

zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie VaV potenciálu 

výskumných inštitúcií 

(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 uzavretá apríl 2017 jún 2017 55 000 000 VA n/a n/a 

2. 

Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

v Bratisla

vskom 

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 uzavretá apríl 2017 jún 2017 21 800 000 VA n/a n/a 



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 Zvýšenie účasti SR v 

projektoch medzinárodnej 

spolupráce (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 
september 

2017 

december 

2017 
10 000 000 VA n/a n/a 

1. 

Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.2 Zvýšenie účasti SR v 

projektoch medzinárodnej 

spolupráce (Financovanie 

tzv. 

shortlistovaných projektov 

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 
september 

2017 

december 

2017 
4 000 000 VA n/a n/a 



 

 

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 

1.2.1 Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

spolupráce výskumných 

inštitúcií a podnikateľskej sféry 

(Podpora VaV v rámci 

individuálnych priemyselných 

výskumno-vývojových centier 

(podnik priamy príjemca 

príspevku) v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK – podpora 

strategických priemyselných 

výskumno-vývojových centier 

v základných 4 oblastiach 

hospodárskej špecializácie RIS3 

SK) 

Organizácie 

výskumu 

a vývoja 

 

Verejnoprávne 

Inštitúcie 

zriadené zo 

zákona 

 

Výskumné 

organizácie z 

členských krajín 

EÚ 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR 
otvore

ná 

november 

2017 

do 

vyčerpania 

alokácie 

15 000 000 VA n/a n/a 

Poznámka: harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako 

dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme. 


