HARMONOGRAM VÝZIEV1 (2017)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Výskumná agentúra
Dátum schválenia3:
Verzia42:

OP

Špecifický cieľ (v prípade PRV
Prioritná os
fokusová oblasť,
Oprávnení žiadatelia
opatrenie/podopatrenie)

1.1.3 Modernizácia a ďalší rozvoj
infraštruktúry a technologického
1 Podpora
zázemia výskumných inštitúcií mimo
OP VaI výskumu vývoja
podnikateľského sektora v oblastiach
a inovácií
špecializácie RIS3 SK – Teaming
projekty Horizont 2020

Organizácie výskumu a
vývoja úspešné v prvom
kole výzvy Horizontu
2020 na Teaming

2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity
2 Podpora
Bratislavského kraja prostredníctvom
výskumu, vývoja revitalizácie a posilnenia výskumnoOP VaI
a inovácií
vzdelávacích, inovačných
v Bratislavskom
a podnikateľských kapacít
kraji
výskumných inštitúcií v Bratislave –
Teaming projekty Horizont 2020

Organizácie výskumu a
vývoja úspešné v prvom
kole výzvy Horizontu
2020 na Teaming

2.2.1 Zvýšenie súkromných investícií
2 Podpora
prostredníctvom budovania VaV
výskumu, vývoja
centier v Bratislave – Podpora centier
OP VaI
a inovácií
excelentnosti nadnárodného významu
v Bratislavskom
a medzinárodnej spolupráce v oblasti
kraji
výskumu – II. etapa

1.1.3 Modernizácia a ďalší rozvoj
infraštruktúry a technologického
1 Podpora
zázemia výskumných inštitúcií mimo
OP VaI výskumu vývoja podnikateľského sektora v oblastiach
a inovácií
špecializácie RIS3 SK – mobilizácia
excelentných výskumných tímov
v oblastiach špecializácie RIS3 SK

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-2013/4.1/04SORO
Organizácie výskumu a
vývoja
Verejnoprávne inštitúcie
zriadené zo zákona
Výskumné organizácie z
členských krajín EÚ

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov Poskytovateľ8
určených na
výzvu (zdroje
EÚ)

Forma
5
výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy6

Dátum
uzavretia
výzvy7

Menej rozvinuté
EFRR uzavretá
regióny

marec 2017

máj 2017

18 000 000

Oprávnené
územie

Fond

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

Identifikované synergie/
10
komplementarity (OP, špecifický cieľ (ŠC),
v prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v
prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický
cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov
podpory SR: opatrenie)

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

VA

n/a

n/a

OP ĽZ, ŠC 1.3.1
PRV, fokusová oblasť 1a
INTERREG Europe, ŠC 1.1
HORIZONT 2020

Rozvinutejší
región

EFRR uzavretá

marec 2017

máj 2017

15 000 000

VA

n/a

n/a

INTERREG Europe, ŠC 1.1
HORIZONT 2020

Rozvinutejší
región

EFRR otvorená

marec 2017

do vyčerpania
alokácie

20 000 000

VA

n/a

n/a

INTERREG Europe, ŠC 1.2
HORIZONT 2020

apríl 2017

jún 2017

55 000 000

VA

n/a

n/a

OP ĽZ, ŠC 1.3.1
PRV, fokusová oblasť 1a
INTERREG Europe, ŠC 1.1
HORIZONT 2020

Menej rozvinuté
EFRR uzavretá
regióny

Špecifický cieľ (v prípade PRV
fokusová oblasť,
Oprávnení žiadatelia
opatrenie/podopatrenie)

Oprávnené
územie

Fond

2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity
Organizácie výskumu a
Bratislavského kraja prostredníctvom
vývoja
2 Podpora
revitalizácie a posilnenia výskumnovýskumu, vývoja
vzdelávacích, inovačných
Verejnoprávne inštitúcie
OP VaI
a inovácií
a podnikateľských kapacít
zriadené zo zákona
v Bratislavskom výskumných inštitúcií v Bratislave –
kraji
mobilizácia excelentných výskumných
Výskumné organizácie z
tímov v oblastiach špecializácie RIS3
členských krajín EÚ
SK

Rozvinutejší
región

EFRR uzavretá

OP

Prioritná os

1.2.1 Podpora VaV v rámci
individuálnych priemyselných
výskumno-vývojových centier (podnik
1 Podpora
priamy príjemca príspevku)
OP VaI výskumu vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK –
a inovácií
podpora strategických priemyselných
výskumno-vývojových centier
v základných 4 oblastiach
hospodárskej špecializácie RIS3 SK

Forma
5
výzvy

Dátum
vyhlásenia
6
výzvy

Dátum
uzavretia
7
výzvy

apríl 2017

jún 2017

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov Poskytovateľ8
určených na
výzvu (zdroje
EÚ)

21 800 000

VA

Výzva na predkladanie
9
projektových zámerov
Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

n/a

n/a

INTERREG Europe, ŠC 1.1
HORIZONT 2020

n/a

PRV, fokusová oblasť 1a, 1b
ESPON, ŠC 2.2.1
INTERREG Europe, ŠC 1.2
INTERREG V-A SK-CZ, ŠC 1.2
HORIZONT 2020

Organizácie výskumu a
vývoja
Verejnoprávne inštitúcie
zriadené zo zákona

Menej rozvinuté
EFRR otvorená november 2017
regióny

do vyčerpania
alokácie

15 000 000

VA

n/a

Výskumné organizácie z
členských krajín EÚ

Organizácie výskumu a
1.1.2 Synergické a komplementárne
vývoja
financovanie projektov schválených
1 Podpora
v rámci Horizontu 2020, Stratégie EÚ
Verejnoprávne inštitúcie
OP VaI výskumu vývoja pre dunajský región, EITI, Eureky,
zriadené zo zákona
a inovácií
Eurostars 2, Erazmus+, resp. ďalších
medzinárodných programov a iniciatív
Výskumné organizácie z
v oblastiach špecializácie RIS3 SK
členských krajín EÚ
Organizácie výskumu a
1.1.2 Financovanie tzv.
vývoja
shortlistovaných projektov v rámci
1 Podpora
Horizontu 2020, Stratégie EÚ pre
Verejnoprávne inštitúcie
OP VaI výskumu vývoja
dunajský región, EITI, Eureky,
zriadené zo zákona
a inovácií
Eurostars 2, Erazmus+, resp. ďalších
medzinárodných programov a iniciatív
Výskumné organizácie z
v oblastiach špecializácie RIS3 SK
členských krajín EÚ

Identifikované synergie/
10
komplementarity (OP, špecifický cieľ (ŠC),
v prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v
prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický
cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov
podpory SR: opatrenie)

Menej rozvinuté
EFRR uzavretá september 2017 december 2017
regióny

10 000 000

VA

n/a

n/a

PRV, fokusová oblasť 1a
INTERREG Europe, ŠC 1.1
HORIZONT 2020
ERASMUS+
Európsky inovačný a technologický inštitút

Menej rozvinuté
EFRR uzavretá september 2017 december 2017
regióny

4 000 000

VA

n/a

n/a

PRV, fokusová oblasť 1a
INTERREG Europe, ŠC 1.1
HORIZONT 2020

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.
1

V harmonograme sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov; harmonogram neobsahuje informácie týkajúce sa vyzvaní (t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty a projekty technickej pomoci)

2

Uvádza sa názov RO v prípade, ak je harmonogram zostavený komplexne za OP (teda vrátane výziev vyhlasovaných SO ) alebo názov SO, ak sa harmonogram týka výlučne výziev vyhlasovaných SO

3

RO zverejňuje harmonogram výziev na rok „n+1“ na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka „n“

4

RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácii konkrétneho harmonogramu

5

Uzavretá výzva/otvorená výzva

6

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť

7

Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

8

Uvádza sa RO, resp. SO, ktoré vyhlasujú výzvu v prípade, ak je harmonogram zostavený za celý OP a uvádzajú sa výzvy za RO aj SO

9

Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP

10

RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

HARMONOGRAM VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (2017)

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

2 Podpora
2.1.1 Konsolidácia a
výskumu, vývoja
optimalizácia výskumných,
OP VaI
a inovácií
vzdelávacích a inovačných
v Bratislavskom kapacít výskumných inštitúcií v
kraji
Bratislave

Predpokladaný
názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Miesto
realizácie1

Forma
vyzvania2

Dátum
vyhlásenia
vyzvania3

ACCORD - veľký
proejkt STU a UK

STU v Bratislave
UK v Bratislave

Bratislavský kraj

uzavreté

október 2017

1

Uvádza sa úroveň NUTS III - (samosprávne kraje)

2

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie

Dátum
uzavrenia
vyzvania4

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na
vyzvanie (zdroje
EÚ)

január 2018

52 500 000

Identifikované synergie/
komplementarity5 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v
prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade
nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný
cieľ, a v prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)

INTERREG Europe, ŠC 1.1
HORIZONT 2020

3

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

4

Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

5

RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

HARMONOGRAM VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2017)

OP

Prioritná os

1 Podpora
OP VaI výskumu, vývoja a
inovácií

1 Podpora
OP VaI výskumu, vývoja a
inovácií
1 Podpora
OP VaI výskumu, vývoja a
inovácií

1

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov
určených na
vyzvanie
(zdroje EÚ)

Identifikované synergie/
komplementarity4 (OP, špecifický cieľ (ŠC),
v prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v
prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický
cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov
podpory SR: opatrenie)

Špecifický
cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
kategória
regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Dátum
uzavrenia
vyzvania3

1.1.2

Horizontálna podpora účasti Slovenskej republiky
v Európskom výskumnom
priestore/internacionalizácia výskumu a vývoja
SR, podpora aktivít styčnej kancelárie Slovenskej
republiky pre výskum a vývoj v Bruseli, vrátane
podpory zintenzívnenia aktivít podporných
štruktúr (národné kontaktné body)

CVTI SR

menej rozvinutý

uzavreté

február 2017

máj 2017

PRV, fokusová oblasť 1a
2 975 000,00 € INTERREG Europe, ŠC 1.1
HORIZONT 2020 a ERA

1.2.1

Dlhodobý strategický výskum v oblasti šifrovej
ochrany a IT bezpečnosti

Národný
bezpečnostný úrad

máj 2017

PRV, fokusová oblasť 1b
INTERREG Europe, ŠC 1.1
29 750 000,00 €
INTERREG V-A SK-CZ, ŠC 1.2
HORIZONT 2020

1.1.1

Mobilizácia transferu poznatkov a technológií do
praxe z verejného a štátneho sektora výskumu a
vývoja do praxe (pokračujúca aktivita z
programového obdobia 2007 – 2013)

máj 2017

OP EVS, ŠC 1.1
PRV, fokusová oblasť 1a
14 960 000,00 €
INTERREG Europe, ŠC 1.1
INTERREG Stredná Európa, ŠC 1.2

CVTI SR

menej rozvinutý

menej rozvinutý

uzavreté

uzavreté

marec 2017

september 2017

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie

2

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3

Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania , pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4

RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (2017)

OP

Prioritná os

OPVaI

5

OPVaI

1
2
3
4

Špecifický cieľ (v prípade
Predpokladaný názov
PRV fokusová oblasť,
vyzvania
opatrenie/podopatrenie)

5

5.1.1, 5.1.2

5.1.1, 5.1.2

Vyzvanie pre projekty
technickej pomoci RO
OPVaI - MŠVVaŠ SR
Vyzvanie pre projekty
technickej pomoci SO
OPVaI - VA

Žiadateľ/
prijímateľ

Identifikované synergie/
Indikatívna výška
finančných
komplementarity4 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v
Dátum vyhlásenia Dátum uzavrenia
Oprávnená
prostriedkov
prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v
Forma vyzvania1
kategória regiónu
určených na
vyzvania2
vyzvania3
prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a
vyzvanie (zdroje osobitný cieľ, a v prípade nástrojov podpory
EÚ)
SR: opatrenie)

MŠVVaŠ SR

Menej rozvinutý
Rozvinutejší

otvorené

01/2017

n/a

8 500 000,00 €

Výskumná agentúra

Menej rozvinutý
Rozvinutejší

otvorené

01/2017

n/a

10 000 000,00 €

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie
Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť
Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť
RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

1. OP TP, Prioritná os 1, ŠC 1,2,3
1. OP TP, Prioritná os 2, ŠC 1
1. OP TP, Prioritná os 1, ŠC 1,2,3
1. OP TP, Prioritná os 2, ŠC 1

HARMONOGRAM VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE (rok)
Povinnosť predkladať harmonogram plánovaných vyzvaní pre finančné nástroje, vrátane identifikácie synergií/komplementarít, sa nevzťahuje pre orgán zodpovedný za EÚS, PRV, OP RH a OP TP.

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Indikatívna výška
Identifikované synergie/
finančných
4
komplementarity
(OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade
Dátum vyhlásenia Dátum uzavrenia
Oprávnená
prostriedkov
Forma vyzvania1
PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov
2
3
kategória regiónu
určených na
vyzvania
vyzvania
podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade
vyzvanie (zdroje
nástrojov podpory SR: opatrenie)
EÚ)
1. OP XX, ŠC xxx, atď.
2. OP XX, ŠC xxx, atď.
3. OP XX, ŠC xxx, atď.

1
2
3
4

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie
Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť
Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť
RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

