
 
Možnosti financovania  
projektov Dunajskej stratégie v rámci                                                  
Operačného programu výskum a inovácie 

 
Bratislava, 13. novembra 2014 



Operačný program Výskum a inovácie 

 28. októbra 2014 - schválený EK 

 

 celková alokácia:2 266 776 537,00 EUR 

 

 spoločný operačný program MŠVVaŠ SR a MH SR 

 

 Cieľ: vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky 
 relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti 
 systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre 
 zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného 
 hospodárskeho rastu a zamestnanosti 

 

 5 prioritných osí: 

– 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

– 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji 

– 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

– 4. Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

– 5. Technická pomoc 
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Základné princípy OP VaI 

 je kľúčový implementačným nástrojom Stratégie výskumu a inovácie pre 
inteligentnú špecializáciu (RIS3) 

 

 podpora celej škály výskumných aktivít v rámci jedného projektu (od základného 
výskumu cez aplikovaný až po vývoj) 

 

 dôraz na princíp partnerstva medzi podnikateľskou sférou a priemyslom z 
programového obrobia 2007 – 2013 

 

 v rámci podnikateľského sektora podpora všetkých typov podnikov – malých, 
stredných a veľkých podnikov; podpora špecifických foriem prijímateľov – klastre 

 

 dôraz na menší počet väčších projektov, ktoré budú navzájom komplementárne 
(používanie infraštruktúry z jedného projektu v iných projektoch a pod.) 

 

 komplementárne financovanie projektov podporených v rámci iných programov 
EÚ 
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OP VaI a Stratégia EÚ pre dunajský región 

 

 

Špecifický cieľ 1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej 
spolupráce 

 
Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci Horizontu 2020, 
Stratégie EÚ pre dunajský región, EITI, Eureky, Eurostars 2, Erazmus+, resp. ďalších 
medzinárodných programov a iniciatív v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

 

Realizácia schválených projektov v rámci európskych výskumných/mobilitných programov a iniciatív si 
často môže vyžadovať ďalšie výdavky na to, aby sa cieľ projektu naplnil v maximálne možnej miere. 
Komplementárne financovanie schválených projektov na medzinárodnej úrovni bude umožňovať 
pokrytie dodatočných výdavkov – ako napríklad prístroje/zariadenia, ktoré umožnia riešiť schválený 
projekt kvalitnejšie a s lepšími výsledkami, resp. umožnia rozšíriť využitie jeho výsledkov/ďalší výskum. 

4 



Otvorená otázka 

 

 

 spôsob financovanie projektov so zahraničným partnerom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov  

 

 aplikácia čl. 70 všeobecného nariadenia 1303/2014 

 

 usmernenie Európskej komisie – jeseň 2014  
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ANDREA UHRÍNOVÁ 
odbor prípravy operačného programu výskum a 
inovácie 
sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
MŠVVaŠ SR 
andrea.uhrinova@minedu.sk 
 
 

 

Ďakujem za pozornosť.  
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