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1. Infraštruktúra výskumu a vývoja

3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

2. Podpora výskumu a vývoja

4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

5. Infraštruktúra vysokých škôl

6. Technická pomoc pre cieľ Konvergencia

7. Technická pomoc pre cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Prioritné osi
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Prioritná os 1 (3 pre BA)

Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie 1.1 (3.1) Obnova a budovanie technickej 

infraštruktúry výskumu a vývoja

Rámcová aktivita 1.1.1 (3.1.1): Obnova výskumnej a vývojovej 

infraštruktúry a prístrojového vybavenia.

Rámcová aktivita 1.1.2 (3.1.2): Podpora výskumnej infraštruktúry 

v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj 

hospodárstva a spoločnosti

Rámcová aktivita 1.1.3 (3.1.3): Obnova, budovanie a udrţateľný 

rozvoj IKT infraštruktúry 
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Prioritná os 2 (4 pre BA)

Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie 2.1 (4.1) Podpora sietí excelentných 

pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja 

regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Rámcová aktivita 2.1.1 (4.1.1): Podpora výmenných a spoločných 

výskumných programov slovenských výskumno-vývojových a 

vzdelávacích inštitúcií v nadväznosti na medzinárodnú spoluprácu

Rámcová aktivita 2.1.2 (4.1.2): Podpora významných výskumných 

a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom

Rámcová aktivita 2.1.3 (4.1.3): Podpora spolupráce medzi 

regionálnymi štruktúrami a pracoviskami výskumu a vývoja
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Prioritná os 2 (4 pre BA)

Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie 2.1 (4.1) Podpora sietí excelentných 

pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja 

regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Rámcová aktivita 2.1.4 (4.1.4): Podpora medzinárodnej spolupráce 

v oblasti výskumu a vývoja

Rámcová aktivita 2.1.5 (4.1.5): Podpora profesionálneho návratu 

slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraničí na 

Slovensko

Rámcová aktivita 2.1.6 (4.1.6): Podpora ľudských zdrojov 

v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj 

hospodárstva a spoločnosti 
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Prioritná os 2 (4 pre BA)

Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie 2.2 (4.2) Prenos poznatkov a technológií 

získaných výskumom a vývojom do praxe

Rámcová aktivita 2.2.1 (4.2.1): Zvyšovanie inovačnej kultúry v 

akademickej sfére prostredníctvom inkubátorov

Rámcová aktivita 2.2.2 (4.2.2): Podpora aplikovaného výskumu 

a vývoja 

Rámcová aktivita 2.2.3 (4.2.3): Zvyšovanie kvality interného 

manaţmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia 

akademickej sféry
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Prioritná os 2 (4 pre BA)

Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie 2.2 (4.2) Prenos poznatkov a technológií 

získaných výskumom a vývojom do praxe

Rámcová aktivita 2.2.4 (4.2.4): Zvýšenie miery vyuţívania 

inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami výskumu a vývoja v 

akademickej sfére

Rámcová aktivita 2.2.5 (4.2.5): Vybudovanie a podpora 

regionálnych centier 
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Prioritná os 5: 

Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých 

škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za 

účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu a rozširovanie 

objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich 

vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu. 

Celé územie SR okrem Bratislavského kraja 
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Finančný plán 
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Zdroje EÚ 

(€)

Národné 

zdroje (€)

Spolu

(€)

Prioritná os č. 1 264 318 054 46 644 362 310 962 416

Prioritná os č. 2 396 477 080 69 966 544 466 443 624

Prioritná os č. 3 126 386 410 22 303 484 148 689 894

Prioritná os č. 4 189 579 614 33 455 227 223 034 841

Prioritná os č. 5 200 000 000 35 294 118 235 294 118

Prioritná os č. 6 22 204 866 3 918 506 26 123 372

Prioritná os č. 7 10 449 349 1 844 003 12 293 352

Celkom 1 209 415 373 213 426 244 1 422 841 617
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Oprávnení prijímatelia prioritných osí 1 - 4

Intenzita pomoci

Skupiny prijímateľov

Intenzita pomoci

Zdroje 

ERDF

Zdroje 

ŠR

Vlastné 

zdroje

Verejný a štátny sektor

Verejné VŠ (vrátane tech. inkubátorov VŠ a V-T parkov pri VŠ) 85% 10% 5%

Verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce VaV 85% 10% 5%

Regionálna a miestna samospráva (len opatrenia 2.1, 2.2, 4.1 a 4.2) 85% 10% 5%

Regionálna a miestna štátna správa (len opatrenia 2.1, 2.2, 4.1 a 

4.2)
85% 15% 0%

Slovenská akadémia vied a jej ústavy 85% 15% 0%

Organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené 

ústrednými orgánmi štátnej správy
85% 15% 0%

Štátne VŠ (vrátane tech. inkubátorov VŠ a V-T parkov pri VŠ) 85% 15% 0%
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Oprávnení prijímatelia prioritnej osi 1- 4

Intenzita pomoci

Skupiny prijímateľov

Intenzita pomoci

Zdroje 

ERDF

Zdroje 

ŠR

Vlastné 

zdroje

Súkromný sektor

Fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a 

ţivnostenského zákona
* * *

Profesijné organizácie, asociácie a komory** 80,75% 14,25% 5%

Súkromné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov 

vysokých škôl a vedecko-technologických parkov pri vysokých 

školách)**

80,75% 14,25% 5%

mimovládne organizácie výskumu a vývoja (občianske zdruţenia, 

neziskové organizácie, nadácie a pod.)
80,75% 14,25% 5%

* Maximálna intenzita pomoci je stanovená v schéme štátnej pomoci

** Uvedené intenzity pomoci platia, ak dané subjekty nepodliehajú schéme štátnej pomoci 
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Oprávnení prijímatelia prioritnej osi 5

Intenzita pomoci

Skupiny prijímateľov

Intenzita pomoci

Zdroje 

ERDF

Zdroje 

ŠR

Vlastné 

zdroje

Verejný a štátny sektor

Verejné vysoké školy 85% 10% 5%

Štátne vysoké školy 85% 15% 0%

Slovenská akadémia vied a jej ústavy (ako poskytovateľ 

vzdelávania)

85% 15% 0%
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Národné projekty – aktuálne a pripravované

Názov národného 

projektu
Ţiadateľ Alokácia Popis Aktuálny stav

Národný informačný 

systém podpory výskumu 

a vývoja na Slovensku

CVTI SR 600 mil. Sk Cieľom národného projektu je 

vybudovať efektívny systém 

informačnej podpory výskumu a 

vývoja na Slovensku na báze 

elektronických informačných zdrojov 

a zabezpečiť informačnú podporu 

pracovníkov výskumu a vývoja na 

Slovensku.

Hodnotenie projektu -

termín na predloženie 

29/09/2008

Pripravované priame zadania národných projektov

Do konca roku 2008 sa pripravuje priame zadanie na národný projekt „Dátové centrum výskumu a vývoja“

– žiadateľ CVTI SR
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Dopytovo-orientované výzvy – ukončené

Popis Ţiadatelia
Termín vyhlásenia/

uzávierky výzvy

Alokácia 

na výzvu

Poznámka k 

projektom

Podpora infraštruktúry 

vysokých škôl za účelom 

zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu

Verejné a štátne 

vysoké školy, SAV

25. február 2008

26. máj 2008
2,5 mld. Sk Prišlo: 19 

Schválené: 11 

vo výške cca 1,544 

mld. Sk

Podpora centier exceletnosti VŠ, SAV a MVO 20. máj 2008

25. august 2008
1 mld. Sk Prišlo 55 projektov 

so žiadanou 

sumou cca 2,297 

mld. Sk

Podpora centier exceletnosti v 

Bratislavskom kraji

VŠ, SAV a MVO 20. máj 2008

25. august 2008
0,5 mld. Sk Prišlo 33 projektov 

so žiadanou 

sumou cca 1,154 

mld. Sk
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Dopytovo-orientované výzvy – aktuálne a pripravované

Popis 

(aktuálne)
Ţiadatelia

Termín vyhlásenia/

uzávierky výzvy

Alokácia 

na výzvu

Poznámka k 

projektom

Podpora infraštruktúry VŠ za 

účelom zlepšenia podmienok 

vzdelávacieho procesu

Verejné a štátne 

vysoké školy, SAV

18. august 2008

18. november  2008
2,5 mld. Sk IKT musí tvoriť 

50% rozpočtu

Popis 

(pripravované)
Ţiadatelia

Termín vyhlásenia/

uzávierky výzvy

Alokácia na 

výzvu

Poznámka k 

projektom
Podpora aplikovaného výskumu, 

vývoja a transfer poznatkov a 

technológií do praxe

Vysoké školy, SAV 

a MVO

Október 2008

Január 2009

400 mil. Sk

Podpora aplikovaného výskumu, 

vývoja a transfer poznatkov a 

technológií do praxe v BA

Vysoké školy, SAV 

a MVO

Október 2008

Január 2009

150 mil. Sk

Podpora centier excelentnosti II Vysoké školy, SAV 

a MVO

December 2008 

Marec 2009

2 mld. Sk

Podpora centier excelentnosti II 

v Bratislavskom kraji

Vysoké školy, SAV 

a MVO

December 2008 

Marec 2009

1 mld. Sk
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Inštitúcie zapojené do riadenia a 

implementácie operačného programu

Riadiaci orgán (národné projekty)           www.minedu.sk

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

(dopytovo-orientované projekty)                  www.asfeu.sk
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Ďakujem za pozornosť

Mgr. Peter Mravec

riaditeľ odboru                              

Odbor pre OP VaV                       

Sekcia európskych záležitostí 

Ministerstvo školstva SR

02/ 692 52 266

peter.mravec@minedu.sk
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