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OP VaI
1 Podpora 

výskumu, vývoja 
a inovácií

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) 

Centrum vedecko-
technických 
informácií SR

menej rozvinutý
rozvinutejší (pro-

rata)
uzavreté December 2017 March 2018 1,782,019.90 €

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

OP VaI
1 Podpora 

výskumu, vývoja 
a inovácií

1.2.1
Dlhodobý strategický výskum v 

oblasti šifrovej ochrany a IT 
bezpečnosti 

Národný 
bezpečnostný 

úrad
menej rozvinutý uzavreté March 2017 May 2017 29,750,000.00 €

PRV, fokusová oblasť 1b
INTERREG Europe, ŠC 1.1
INTERREG V-A SK-CZ, ŠC 1.2
HORIZONT 2020

OP VaI
1 Podpora 

výskumu, vývoja 
a inovácií

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)

Centrum vedecko-
technických 
informácií SR

menej rozvinutý
rozvinutejší (pro-

rata)
uzavreté December 2017 March 2018 8,763,869.75 €

OP EVS, ŠC 1.1
PRV, fokusová oblasť 1a
INTERREG Europe, ŠC 1.1
INTERREG Stredná Európa, ŠC 1.2
HORIZONT 2020

1Uzavreté 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

Identifikované synergie/
komplementarity4 (OP, špecifiký 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)

Predpokladaný názov 
vyzvaniaOP Prioritná os Špecifický 

cieľ

Dátum 
uzavrenia 
vyzvania3

Forma 
vyzvania1

Dátum 
vyhlásenia 
vyzvania2

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená 
kategória 
regiónu

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 
určených na 

vyzvanie 
(zdroje EÚ)


