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OP VAI: VÝZVA NA PODPORU PRIEMYSELNÉHO/EXPERIMENTÁLNEHO VÝSKUMU 
 

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a 
experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (výzva OPVaI-
MH/DP/2018/2.2.2-20). Výzva má nasledovné parametre: 

Oprávnený žiadateľ: Podnik, bez ohľadu na veľkosť. 

Partnerstvo: Áno. Verejné univerzity môžu byť partnermi. Max. 1 žiadateľ + 4 partneri. 

Dĺžka trvania: Max. 36 mesiacov. 

Uzávierka: 31.1.2019, 29.3.2019 a každé dva mesiace do vyčerpania prostriedkov. 

Rozpočet: Medzi 200-tisíc eur a 1 milión eur. Pre verejné univerzity spolufinancovanie 5 %. 

Oprávnené aktivity: Priemyselný výskum, experimentálny vývoj a ochrana práv duševného vlastníctva. 

Oprávnené územie: Bratislavský kraj. 
 

 

OP VAI: VÝZVA NA PODPORU SCHVÁLENÝCH VÝSKUMOV H2020 
 

Výskumná agentúra vyhlásila novú výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 (výzva OPVaI-
VA/DP/2018/1.1.2-01). Výzva má nasledovné parametre: 

Oprávnený žiadateľ: Musí mať schválený projekt H2020 v oblasti Excelentná veda (mimo ERC a MSCA), 
Vedúce postavenie priemyslu, Spoločenské výzvy, EITI, EURATOM alebo BBI JU. 

Partnerstvo: Nie je možné. 

Dĺžka trvania: Aspoň 24 mesiacov. Max. do 30.6.2023. 

Uzávierka: 16.11.2018 a následne každé dva týždne do vyčerpania finančných prostriedkov. 

Rozpočet: Medzi 100-tisíc eur a 200-tisíc eur. Pre verejné univerzity spolufinancovanie 5 %. 

Oprávnené aktivity: Nezávislý výskum a vývoj v uvedených témach. Súlad so stratégiou RIS3. 

Oprávnené územie: Mimo Bratislavského kraja. 
 

   

KONFERENCIA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
V RÁMCI RAKÚSKEHO PREDSEDNÍCTVA V EÚ 

 

V dňoch 30.-31.10.2018 sa vo Viedni v rámci rakúskeho 
predsedníctva v Rade Európskej únie bude konať 
konferencia Industrial Technologies 2018 – účasť na 
tejto každé dva roky organizovanej udalosti je tento rok 
zadarmo! 
Konferencia prinesie do Viedne desiatky zaujímavých 
rečníkov, akademikov, podnikateľov, úradníkov 
a kľúčových aktérov v oblasti vedy a technológií. Témou 
konferencie sú priemyselné technológie všeobecne, t.j. 
zahŕňa široké spektrum oblastí vrátane nových 
materiálov, batérií, biotechnológií, nanotechnológií, 
obehového hospodárstva a pod. 
Zároveň sa 30.10.2018 uskutoční tzv. matchmaking 
event, na ktorom možno nájsť partnerov pre nové 
projekty. 
Viac informácií, vrátane predbežného programu, nájdete 
priamo na stránke konferencie. Prihlásiť sa možno 
elektronicky. Z FCHPT bolo zatiaľ zaregistrovaných len 
niekoľko záujemcov. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://mojhumor.sk/uploads/posts/t/l-5239.jpg. 
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