Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku (kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/03-SORO)
(aktualizované apríl/2012)
Nenávratný finančný príspevok poskytnutý prijímateľovi

Projekt

P.č.

1.

Názov prijímateľa
Názov projektu

Ing. Peter Čarný - Abmerit

Výskum, vývoj a aplikácia pokročilých
metód geoinformatiky, diaľkového
prieskumu Zeme (DPZ) a metód
paralelného počítačového modelovania
s využitím pokročilých hardvérových a
softvérových nástrojov umožňujúcich
paralelizáciu procesov, so zameraním
na ich využitie pri modelovaní šírenia
rádioaktivity

Opis projektu

Rok schválenia
Zmluvne viazaná
Celkové finančné
nenávratného
výška nenávratného prostriedky uhradené
finančného príspevku
finančného
na konci projektu
príspevku (EUR)
(EUR)

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/001.pdf

2010

420 567,36

N/A

2010

1 797 840,70

N/A

2.

TATRAVAGÓNKA a.s.

Vývoj dvoch typov nákladných vagónov s
podvozkami pre neštandardný rozchod http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03alebo rázvor dvojkolesí, spĺňajúcich kritériá
soro/002.pdf
pre interoperabilitu, environmentalistiku,
bezpečnosť a spoľahlivosť

3.

Výskumný ústav mliekarenský, a. s.

Izolácia, identifikácia a charakterizácia http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v
soro/003.pdf
mliekarenskom priemysle

2010

464 413,29

N/A

4.

EVPÚ a.s.

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/004.pdf

2010

1 387 951,39

N/A

Výskum vysoko úsporných komponentov
elektrických pohonných systémov hnacích

dráhových vozidiel a vozidiel MHD

5. HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA
s.r.o.

Zefektívnenenie technickej úrovne výroby http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03a riadenia v oblasti spracovania
soro/005.pdf
plastových výrobkov

2010

1 248 569,35

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/006.pdf

2010

1 449 233,00

N/A

N/A

Výskum biotechnológií v spolupráci s
akademickou sférou

*

6.

Biotika a.s.

7.

Sapa Profily a.s.

Výskum možností lisovania kompozitných http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03materiálov na báze ľahkých kovov, v rámci
soro/007.pdf
spolupráce Sapa Profily a.s. a SAV

2010

1 545 831,51

8.

Železničné opravovne a strojárne Zvolen,
a.s.

Podpora spolupráce medzi ŽOS Zvolen a http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03výskumnou organizáciou v rámci vývoja
soro/008.pdf
prototypu lokomotívy

2010

457 035,46

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/009.pdf

2010

1 083 232,68

N/A

Vývoj ekologických metód pre kontrolu
populácií vybraných druhov lesných
škodcov v zraniteľných vysokohorských
oblastiach Slovenska

*

9.

Scientica, s. r. o.

10.

VÚEZ, a.s.

Znalostná databáza a expertný systém http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03environmentálneho riešenia havárií straty
soro/010.pdf
chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne

2010

1 993 169,50

N/A

11.

MIKON, spol. s r.o.

Priemyselný výskum v oblasti
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03hriadeľových tesnení v extrémnych
soro/011.pdf
podmienkach a špeciálnych EVA materiálov

2010

848 328,00

N/A

12.

IPM ENGINEERING, s.r.o.

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/012.pdf

2010

488 292,70

N/A

13.

KONZEKO spol. s r.o.

Priemyselný výskum zameraný na
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03materiálové zhodnotenie kvapalných
soro/013.pdf
odpadov najmä z automobilového priemyslu

2010

1 899 086,12

N/A

Telemetricky ovládaný hasiaci robotický
systém

14.

BETAMONT s.r.o.

Nové metódy merania fyzikálnych
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
dynamických parametrov a interakcií
oad/projects/opvav-2009-2-2-03motorových vozidiel, dopravného prúdu a
soro/014.pdf
vozovky

15.

ALLVIT s.r.o.

Priemyselný výskum biologicky aktívnych http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03látok s ohľadom na vývoj nových aplikácií a
soro/015.pdf
ich implementácie do výroby

2010

1 214 815,10

16.

VUJE, a.s.

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/016.pdf

2010

1 998 036,96

N/A

17.

INAGRO s.r.o.

Výroba tepelnej energie z vlhkej biomasy

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/017.pdf

2010

1 974 720,64

N/A

18.

DATALAN, a.s.

Prenos, ukladanie a spracovanie
neštruktúrovaných dát

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/018.pdf

2010

811 059,85

N/A

19.

VIPO a.s.

Reinžiniering produktového portfólia
VIPO a.s.

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/019.pdf

2010

1 308 896,85

N/A

20.

CEIT SK, s.r.o.

Nízkonákladový logistický systém na báze http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03mobilných robotických platforiem pre
soro/020.pdf
využitie v priemysle

2010

988 626,38

N/A

21.

KraussMaffei Technologies, spol. s.r.o.

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/021.pdf

2010

401 290,83

N/A

22.

VÁDIUM s.r.o.

Výskum charakteristík fotovoltaických
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03komponentov pre efektívne projektovanie
soro/022.pdf
solárnych systémov

2010

1 287 268,41

N/A

23.

RMC s.r.o.

Výskum technologickej základne pre návrh http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov
soro/023.pdf
energie v praxi

2010

1 234 685,73

N/A

Zníženie spotreby vzácnych surovín a
zvyšovanie účinnosti technológií na
spracovanie plastov

2010

1 957 282,97

N/A

*

24.

CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.

25.

Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.

26.

ESPRIT spol. s r.o.

27.

Ecoland, s.r.o.

28.

RONA, a.s.

Spolu

* projekt bol mimoriadne ukončený

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/024.pdf

2010

1 014 339,85

Inovácia informačných technológií pri
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03kontrole zobrazovania digitálnej rádiológií
soro/025.pdf
a znižovaní dávok pacientov

2010

683 641,49

Integrovaný systém pre simuláciu
odtokových procesov

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/026.pdf

2010

1 762 146,90

N/A

Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych
zdrojov energie pre ultra vysoko tlakové
impulzy

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03soro/027.pdf

2010

651 161,88

N/A

Priemyselný výskum pre potreby
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-2-2-03zefektívnenia unikátnej technológie tavenia
soro/028.pdf
a tvarovania úžitkového skla

2010

1 340 287,96

N/A

FIBROVYS - Výskum technológie výroby
špeciálnych typov PP vlákien

33 711 812,86

N/A

*

