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Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 
 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na kalendárny rok 2018 

 

Operačný program: Výskum a inovácie 

Sprostredkovateľský orgán: Výskumná agentúra  

Dátum schválenia: 23. marca 2018 

Verzia: 1 

 

Prioritná os Špecifický cieľ Zameranie výzvy Oprávnení žiadatelia 
Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ) 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.3 Zvýšenie výskumnej 

aktivity prostredníctvom 

zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie VaV 

potenciálu výskumných 

inštitúcií  

Podpora 

teamingových 

výskumných 

centier 

Výskumné organizácie 

úspešné v prvom kole 

výzvy Horizontu  

2020 na Teaming 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená 
marec  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

28 000 000 EUR 

2. Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií v 

Bratislavskom 

kraji  

2.1.1 Zvýšenie výskumnej 

aktivity BSK prostredníctvom 

revitalizácie a posilnenia 

výskumno-vzdelávacích, 

inovačných a 

podnikateľských kapacít 

výskumných inštitúcií 

v Bratislave  

Podpora 

teamingových 

výskumných 

centier 

Výskumné organizácie 

úspešné v prvom kole 

výzvy Horizontu  

2020 na Teaming 

Rozvinutejší 

región 
EFRR otvorená 

marec  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

15 000 000 EUR 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja 

a inovácií 

1.2.1 Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

spolupráce výskumných 

inštitúcií a podnikateľskej 

sféry  

Dlhodobý 

strategický výskum 

a vývoj v oblasti 

dopravných 

prostriedkov pre 21. 

storočie 

1. SAV a jej organizácie; 

2. právnické osoby VaV 

zriadené ÚOŠS; 

3. verejné vysoké školy; 

4. štátne vysoké školy; 

5. podnikateľský sektor 

výskumu a vývoja 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá 
marec  

2018  

júl  

2018 
63 072 000 EUR 
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Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 
 

Prioritná os Špecifický cieľ Zameranie výzvy Oprávnení žiadatelia 
Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ) 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja 

a inovácií 

1.2.1 Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

spolupráce výskumných 

inštitúcií a podnikateľskej 

sféry  

Dlhodobý 

strategický výskum 

a vývoj v oblasti 

priemyslu pre 21. 

storočie 

1. SAV a jej organizácie; 

2. právnické osoby VaV 

zriadené ÚOŠS; 

3. verejné vysoké školy; 

4. štátne vysoké školy; 

5. podnikateľský sektor 

výskumu a vývoja 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá 
marec  

2018 

júl  

2018  
107 712 000 EUR 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.2.1 Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

spolupráce výskumných 

inštitúcií a podnikateľskej 

sféry  

Dlhodobý 

strategický výskum 

a vývoj v oblasti 

zdravých potravín 

a životného 

prostredia 

1. SAV a jej organizácie; 

2. právnické osoby VaV 

zriadené ÚOŠS; 

3. verejné vysoké školy; 

4. štátne vysoké školy; 

5. podnikateľský sektor 

výskumu a vývoja 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá 
marec  

2018 

júl  

2018 
36 000 000 EUR 

2 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií v 

Bratislavskom 

kraji  

2.2.1 Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

budovania VaV centier v 

Bratislave 

Centrá 

excelentnosti 

nadnárodného 

významu – 2. etapa 

prijímatelia projektov 

schválených v rámci 

prvej etapy výzvy OP 

Výskum a vývoj (kód 

výzvy: OPVaV-

2013/4.1/04-SORO – 

prípadne podnikateľský 

sektor VaV za 

podmienok uvedených 

vo výzve 

Rozvinutejší 

región 
EFRR otvorená 

marec  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

25 000 000 EUR 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja 

a inovácií 

1.2.1 Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

spolupráce výskumných 

inštitúcií a podnikateľskej 

sféry  

Dlhodobý 

strategický výskum 

a vývoj v oblasti 

digitálneho 

Slovenska 

a kreatívneho 

priemyslu 

1. SAV a jej organizácie; 

2. právnické osoby VaV 

zriadené ÚOŠS; 

3. verejné vysoké školy; 

4. štátne vysoké školy; 

5. podnikateľský sektor 

výskumu a vývoja 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá 
apríl  

2018 

august  

2018 
47 520 000 EUR 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja 

a inovácií 

1.2.1 Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

spolupráce výskumných 

inštitúcií a podnikateľskej 

sféry 

Dlhodobý 

strategický výskum 

a vývoj v oblasti 

zdravia 

obyvateľstva 

a zdravotníckych 

technológií 

1. SAV a jej organizácie; 

2. právnické osoby VaV 

zriadené ÚOŠS; 

3. verejné vysoké školy; 

4. štátne vysoké školy; 

5. podnikateľský sektor 

výskumu a vývoja 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá 
apríl  

2018 

august  

2018 
33 696 000 EUR 



3/4 

Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 
 

Prioritná os Špecifický cieľ Zameranie výzvy Oprávnení žiadatelia 
Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ) 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.3 Zvýšenie výskumnej 

aktivity prostredníctvom 

zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie VaV 

potenciálu výskumných 

inštitúcií  

2. etapa podpory 

UVP/VC/SIVVP 

prijímatelia ÚVP/VC a 

SIVVP - kódy výziev: 

OPVaV-2012/2.2/08-RO; 

OPVaV-2013/2.2/09-RO, 

OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená 
apríl  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

130 000 000 EUR 

2 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií v 

Bratislavskom 

kraji  

2.1.1 Zvýšenie výskumnej 

aktivity BSK prostredníctvom 

revitalizácie a posilnenia 

výskumno-vzdelávacích, 

inovačných a 

podnikateľských kapacít 

výskumných inštitúcií 

v Bratislave  

2. etapa podpory 

UVP/VC/SIVVP 

prijímatelia UVP/VC a 

SIVVP - kódy výziev: 

OPVaV-2012/4.2/08-RO; 

OPVaV-2013/4.2/09-RO, 

OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 

Rozvinutejší 

región 
EFRR otvorená 

apríl  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

16 000 000 EUR 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.3 Zvýšenie výskumnej 

aktivity prostredníctvom 

zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie VaV 

potenciálu výskumných 

inštitúcií  

2. etapa podpory 

RIS3 tímy 

prijímatelia projektov 

schválených v rámci 

prvej etapy výzvy OP 

Výskum a vývoj (kód 

výzvy: OPVaV-

2015/1.1/01-SORO) 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená 
apríl  

2018  

do 

vyčerpania 

alokácie 

40 000 000 EUR 

2 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií v 

Bratislavskom 

kraji  

2.1.1 Zvýšenie výskumnej 

aktivity BSK prostredníctvom 

revitalizácie a posilnenia 

výskumno-vzdelávacích, 

inovačných a 

podnikateľských kapacít 

výskumných inštitúcií 

v Bratislave  

2. etapa podpory 

RIS3 tímy 

prijímatelia projektov 

schválených v rámci 

prvej etapy výzvy OP 

Výskum a vývoj (kód 

výzvy: OPVaV-

2015/3.1/01-SORO) 

Rozvinutejší 

región 
EFRR otvorená 

apríl  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

1 500 000 EUR 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.2.1 Zvýšenie súkromných 

investícií prostredníctvom 

spolupráce výskumných 

inštitúcií a podnikateľskej 

sféry  

Strategické 

priemyselné 

výskumno-

vývojové centrá 

Podnikateľský sektor 

výskumu a vývoja 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá 
máj  

2018 

august  

2018 
15 000 000 EUR 
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Trieda dôvernosti: VEREJNÉ 
 

Prioritná os Špecifický cieľ Zameranie výzvy Oprávnení žiadatelia 
Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ) 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.3 Zvýšenie výskumnej 

aktivity prostredníctvom 

zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie VaV 

potenciálu výskumných 

inštitúcií  

Schválené 

medzinárodné 

projekty typu 

„twinning“ 

Výskumné organizácie 

úspešné v relevantných 

výzvach programu 

H2020 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá 
jún  

2018 

august  

2018  
2 000 000 EUR 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.3 Zvýšenie výskumnej 

aktivity prostredníctvom 

zlepšenia koordinácie a 

konsolidácie VaV 

potenciálu výskumných 

inštitúcií 

Schválené 

medzinárodné 

projekty typu 

„Marie Curie/ERA 

Chair 

Výskumné organizácie 

úspešné v relevantných 

výzvach programu 

H2020 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá 
jún  

2018 

august  

2018 
5 000 000 EUR 

1 Podpora 

výskumu 

vývoja a 

inovácií 

1.1.2 Zvýšenie účasti SR v  

projektoch medzinárodnej  

spolupráce  

Výskumné 

medzinárodné 

projekty schválené 

v programe H2020 

Výskumné organizácie 

úspešné v relevantných 

výzvach programu 

H2020 

Menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá 
september  

2018 

november 

2018 
10 000 000 EUR 

 

 


