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Projekt

P.č.

Názov prijímateľa
Názov projektu

Opis projektu

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

1.

hameln rds a.s.

Priemyselný výskum nových liečiv na báze
rekombinantných proteínov

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03soro/001.pdf

2010

1 897 397,63

N/A

2.

BioScience Slovakia, s.r.o.

Priemyselný výskum v klinickej diagnostike
infekčných patogénov (PV-INF-PAT)

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03soro/002.pdf

2010

1 459 341,11

N/A

3.

MONOGRAM Technologies, s.r.o.

Vývoj univerzálnej HD video platformy
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03pre aplikáciu v broadcastingu, vzdelávaní
soro/003.pdf
a výskume.

2010

1 990 926,10

4.

METRODAT s.r.o.

Výskum zobrazovacích systémov
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03v blízkej a vzdialenej infračervenej oblasti
soro/004.pdf
optického spektra

2010

1 680 680,00

5.

BEL/NOVAMANN International s.r.o.

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03soro/005.pdf

2010

1 407 544,87

6.

CORD BLOOD CENTER, s.r.o.

Kvalitatívne porovnanie metodík redukcie http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03objemu pri spracovaní krvotvorných
soro/006.pdf
kmeňových buniek pre možné liečebné

2010

235 550,67

Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre
prevenciu a liečbu civilizačných ochorení

N/A

N/A

N/A

*

využitie

7.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

AUTOWELDLINK - Vysokoproduktívne http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03automatizované zváranie veľkokapacitných
soro/007.pdf
nádrží a potrubí

2010

472 000,20

N/A

8.

Gratex International, a.s.

Výskum metód získavania, analýzy a
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03personalizovaného poskytovania informácií
soro/008.pdf
a znalostí

2011

1 563 330,42

N/A

9.

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný
inštitút SR

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03soro/009.pdf

2010

1 177 103,01

N/A

10.

Scientica, s. r. o.

Výskum a vývoj nových bioterapeutických http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03metód a ich využitie pri liečbe niektorých
soro/010.pdf
závažných ochorení

2010

1 297 522,01

N/A

11.

EkoWatt, s.r.o.

Odolný senzorický systém do
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
priemyselných systémov s vysokými tlakmi,
oad/projects/opvav-2009-4-2-03teplotami a vysokým stupňom
soro/011.pdf
elektromagnetického rušenia

2010

475 855,47

N/A

12.

Geothermal Anywhere, s.r.o.

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03soro/012.pdf

2010

1 509 826,45

N/A

13.

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Priemyselný výskum v oblasti efektívnej http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upl
oad/projects/opvav-2009-4-2-03práce s rozsiahlymi dátami
soro/013.pdf
v používateľsky orientovaných aplikáciách

2010

765 710,27

N/A

Spolu

* projekt bol mimoriadne ukončený

Výskum aplikácie trecieho zvárania s
premiešaním (TZsP) ako alternatívy za
tavné postupy zvárania

Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej
vŕtacej technológie pre ultra hlboké
geotermálne vrty

15 932 788,21

