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AKTUÁLNE VÝZVY K 1.3.2011 
 

Súťaž „Inovatívny čin roka 2010“  
 

Ministerstvo hospodárstva SR 26. januára 2011 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o Cenu ministra 
hospodárstva „Inovatívny čin roka 2010“.  
Súťaž je organizovaná v štyroch kategóriách: 
1.         Výrobková inovácia, 
2.         Technologická inovácia, 
3.         Inovácia služby (netechnologický proces), 
4.         Medzinárodná kooperácia. 
Vyhlasovateľ súťaže Ministerstvo hospodárstva SR poverilo organizáciou súťaže Slovenskú 
inovačnú a energetickú agentúru.  

Do súťaže sa môže zapojiť každá  právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a 
fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím výrobkom, technológiou 
alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2010, zaslaním vyplnenej 
prihlášky na adresu organizátora súťaže v termíne do 15. apríla 2011. 

V prípade, že inovácia výrobku, technológie, alebo služby vznikla výsledkom medzinárodnej 
spolupráce medzi slovenským a zahraničným subjektom, súťažiaci prihlási súťažný návrh do 
kategórie "Medzinárodná kooperácia" 

Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin roka 2010“ sú uverejnené na internetovej 
stránke vyhlasovateľa  www.mhsr.sk v sekcii Inovácie  a na stránke organizátora súťaže 
www.siea.sk. 

 

APVV: Verejná výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce 
spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2012 – 
2013 

01.03.2011 – 02.05.2011  
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-
technickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, vypisuje Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty 
podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 
2012 – 2013. 

Dátum otvorenia: 1. 3. 2011 

Dátum a čas uzavretia: 2. 5. 2011, 12:00 

 Všetky potrebné informácie a dokumenty k aktuálnej výzve nájdete na nasledujúcom 
odkaze: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/cesko/slovensko-cesko-
2011?preview_type=from_menu 
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 OPBK: Siedma výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v 
rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 Informatizácia 
spoločnosti 

14.02.2011 - 30.06.2011 

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Bratislavský kraj vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. 

Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika 

Opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti 

Dátum platnosti: od 14. 2. 2011 do 30. 6. 2011 

Kód výzvy: OPBK/2011/2.2/07 

 Oprávnené skupiny aktivít 

• 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a 
regionálnej úrovni 

 Oprávnení žiadatelia / partneri 

• Mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení) 

• Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom  meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov) 

• Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov) 

 Financovanie 

• Alokácia pre opatrenie 2.2 (skupina aktivít 2.2.1, prioritná téma )......10 528 000 EUR 
• z toho Európsky fond regionálneho rozvoja........................................8 948 800 EUR 
• z toho štátny rozpočet SR.................................................................1 052 800 EUR 
• z toho financovanie prijímateľa............................................................526 400 EUR 

 

OPBK: Výzva na predkladanie žiadostí v rámci OP Bratislavský kraj - opatrenie 2.1 
Inovácie a technologické transfery 

01.12.2010 – 11.04.2011  
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Riadiaci orgán pre OP Bratislavský kraj zverejnil na svojej oficiálnej stránke výzvu pre 
opatrenie: 2.1. Inovácie a technologické transfery. 

Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika 

Opatrenie: 2.1. Inovácie a technologické transfery 

Kód výzvy: OPBK/2010/2.1/06 

 Oprávnené skupiny aktivít 

• 2.1.1    Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP 
• 2.1.2    Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP 
• 2.1.3    Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP 
• 2.1.4    Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia 

kvality 

 Oprávnení žiadatelia 

• Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) 

 Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu 

• Alokácia NFP pre opatrenie 2.1          7 600 000 EUR 

 

OPV: Výzva OP Vzdelávanie - 2010/1.2/02-SORO – Podpora zlepšenia kvality vysokých 
škôl a SAV 

31.12.2010 – 07.03.2011 

Dňa 31. 12. 2010 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 
opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. 

Názov výzvy: Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied 

Kód výzvy: OPV-2010/1.2/02-SORO 

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej 
prípravy 

Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 12. 2010 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 07. 03. 2011 
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Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 13 miliónov EUR 

 Oprávnení žiadatelia 

• štátne vysoké školy; 
• verejné vysoké školy; 
• súkromné vysoké školy; (Pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou 

rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 Zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) 

• Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV). 

Vo výzve sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis. 

 Limity pomoci 

• Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 200 000 EUR 
• Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 600 000 EUR 

  

ŠFM: Výzva pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-
NMSch 

01.02.2011 – 01.04.2011  

Dňa 1. februára 2011 bola otvorená druhá výzva pre slovensko-švajčiarske tímy na 
predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch. 

 Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2011 

Výber štipendistov: koniec augusta 2011 

Začiatok štipendijného pobytu: 01.10.2011 - 31.08.2012 

 Otvorenie výzvy znamená možnosť podať žiadosť o štipendium a táto možnosť sa začína 
spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky (pred otvorením výzvy nie je možné podať 
žiadosť k danému termínu, pripravovať si dokumentáciu však možno aj vopred). 

 Oprávnení žiadatelia, oprávnené inštitúcie/Oprávnení uchádzači o štipendium 

• Doktorandi zo Slovenska, ktorí realizujú doktorandské štúdium na slovenskej inštitúcii 
(vysoká škola alebo SAV), sa môžu uchádzať o „Doktorandské štipendium Sciex“ 
(Sciex Doctoral Candidate Fellowship). 

• Výskumníci zo Slovenska s titulom PhD. (alebo ekvivalentom), ktorí sú zamestnaní na 
slovenskej oprávnenej inštitúcii (vysoká škola alebo SAV) a nedosiahli ešte vyšší 
kariérny stupeň v oblasti výskumu, sa môžu uchádzať o „Postdoktorandské štipendium 
Sciex“ (Sciex PostDoc Fellowship). Neexistuje vekové obmedzenie. 
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 Pobyt štipendistu musí byť v gescii skúsených výskumníkov (profesor, resp. DrSc.), ktorí 
výskum štipendistu vedú ako partnerskí školitelia/tútori. 

  

Oprávnené inštitúcie 

• Zo Slovenska sa môžu do programu zapojiť príslušníci vysokých škôl existujúcich v 
zmysle zákona o vysokých školách (zoznam týchto vysokých škôl je na webstránke 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - www.minedu.sk) a Slovenskej 
akadémie vied a jej ústavov (zoznam na www.sav.sk). Domáca inštitúcia musí 
súhlasiť s výskumným pobytom (formulár F-3a). 

• Vo Švajčiarsku sa do programu môžu zapojiť príslušníci výskumných inštitúcií 
(vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií), ktoré sú uvedené na webstránke 
www.sciex.ch (linka „Application“ > „Eligible Swiss Institutions“). Pre oprávnenosť 
zapojenia sa do programu platia v prípade švajčiarskych inštitúcií tieto podmienky: 
inštitúcia musí byť uvedená v zozname na www.sciex.ch, inštitúcia podpísala súhlas so 
zapojením sa do programu Sciex, tzv. „Performance Agreement“ (formulár F-4), 
inštitúcia sa prihlásila k dodržiavaniu odporúčania Európskej komisie „Európska 
charta výskumných pracovníkov a Kódex spravania pre nábor výskumných 
pracovníkov“ 

 Podmienky zamestnávania na švajčiarskych hosťujúcich inštitúciách musia byť v súlade s 
vysokými štandardmi programu Sciex. Švajčiarska hosťujúca inštitúcia bude musieť 
financovať všetky náklady súvisiace s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokrývané štipendiom 
Sciex. Hosťujúca inštitúcia musí súhlasiť s prijatím konkrétneho štipendistu v prípade 
udelenia štipendia (formulár F-3b). 

 Podrobnejšie informácie o programe nájdete na nasledujúcom odkaze: 
http://www.sciex.sk/sk/main/o-programe 

 

APVV: Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu 
medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013 

01.02.2011 - 30.04.2011 

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o 
vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. marca 1995 v Paríži, vypisuje Agentúra na 
podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty 
podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na 
roky 2012 – 2013. 

  

INTERREG IVC: Štvrtá výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci 
programu INTERREG IVC 
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01.12.2010 – 01.04.2011 

 Operačný program INTERREG IVC je súčasťou cieľa Európska teritoriálna spolupráca s 
úlohou posilniť spoluprácu regiónov členských krajinám EÚ plus Nórska a Švajčiarskej 
konfederácie. Zameriava sa na zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja a rovnako 
prispieva k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti. 

Výzva je otvorená pre všetky regionálne a lokálne autority a verejné inštitúcie zapojené do 
tvorby politiky a implementácie, táto výzva pre projekty pokrýva všetkých 10 programových 
podtém (tématické opatrenia). 

Pre túto poslednú výzvu v rámci programovacieho obdobia 2007-2013 je pripravených 100 
mil. Eur. Konkurenčnou výhodou slovenských subjektov z verejného sektora je podmienka, 
že každý projekt musí mať partnera z nových členov EU. Otvorený je tak priestor na väčšiu 
účasť zo Slovenska, nakoľko do schválenia nového finančného obdobia 2014-2020 nebude v 
rámci programu INTERREG IVC vyhlásená žiadna ďalšia výzva.V rámci žiadosti budú 
musieť slovenskí uchádzači špecifikovať nielen povinný výstup, ale aj využitie výstupov v 
stratégii regiónu. Samotné zameranie výzvy bude orientované na dve priority: Inovácie a 
znalostná ekonomika a Životné prostredie a prevencia voči rizikám. 

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán programu v zmysle prijatých záverov 
pripravuje informačné aktivity, v rámci ktorých bude hľadať 1. slovenského Lead partnera 
schopného implementovať projekt a zároveň osloví všetkých potenciálnych záujemcov. 

Partneri zo Slovenska majú tiež možnosť v rámci seminára Partner Search v Budapešti 3. – 4. 
2. 2011 prediskutovať spôsob a možnosti vzájomného hľadania partnerov projektu. 

  

Aplikačný balíček 

Aplikačný balíček pozostáva z nasledujúcich častí: 

• podmienky účasti, 
• programový manuál, 
• formulár žiadosti, 
• formulár žiadosti pre technické príslušenstvo, 
• prehlásenie o spolufinancovaní - vzor. 

 Podrobnejšie informácie týkajúce sa aktuálnej výzvy nájdete na nasledujúcom odkaze: 
http://i4c.eu/fourth_call.html 

 
OP KaHR: Výzva OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast -13SP-1001 
 
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja 
Dátum vyhlásenia: 26. 4. 2010 
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Termíny hodnotenia - 1. a 2. kolo: 20. 9. 2010, 30. 6. 2011 
Posledný termín predloženia žiadosti: 30. 6. 2011 (Usmernenie č.3) 
Indikatívna alokácia: 51 226 064 € 

 

Účel pomoci 

• podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií 
s cieľom rozšírenia výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu, vývoja a 
inovácií v Spoločenstve; 

• zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom priemyselného výskumu, 
experimentálneho vývoja a inovácií, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe, 
obchode a službách; 

• rozvíjanie pevnejších väzieb medzi realizátormi priemyselného výskumu, 
experimentálneho vývoja a inovácií a užívateľmi, s osobitným zameraním na podporu 
pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie. 

Oprávnení prijímatelia 

Prijímatelia sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) 
Obchodného zákonníka (registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2009), ktoré plánujú 
realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu malých a 
stredných podnikoch (MSP) alebo veľkého podnikateľa v zmysle tejto výzvy. 

Územná platnosť 

Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko 
(Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). 
Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce sídlo žiadateľa bez ohľadu na 
umiestnenie výrobných, príp. výskumných prevádzok. 

Forma a výška podpory 

Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe 
predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených 
výdavkov. Minimálna výška pomoci je 30 000 EUR, maximálna výška je 2 mil. EUR, pričom 
celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. €. 

 

 


