Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku (OPVaV-2009/4.2/03-SORO)
(aktualizované jún 2010)
Projekt
Názov prijímateľa

Názov projektu

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý prijímateľovi
Rok
Zmluvne viazaná
Celkové finančné
schválenia
výška nenávratného
prostriedky
nenávratného
finančného
uhradené na konci
finančného
príspevku (EUR)
projektu (EUR)
príspevku

Výskumný ústav
zváračský Priemyselný
inštitút SR,
Bratislava

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

2010

1 177 103,01

Scientica, s.r.o.,
Bratislava

Výskum a vývoj nových
bioterapeutických metód
a ich využitie pri liečbe
niektorých závažných
ochorení

2010

1 299 363,04

ANASOFT APR
spol. s r.o.,
Bratislava

Priemyselný výskum
v oblasti efektívnej práce
s rozsiahlymi dátami
v používateľsky
orientovaných aplikáciách

2010

765 710,27

hameln rds a.s.,
Modra

Priemyselný výskum
nových liečiv na báze
rekombinantných proteínov

2010

1 897 397,63

BioScience
Slovakia, s r.o.,
Bratislava Ružinov

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

2010

1 594 224,56

MONOGRAM
Technologies,
s.r.o.,
Bratislava –
Staré mesto

Vývoj univerzálnej HD video
platformy pre aplikáciu
v broadcastingu, vzdelávaní
a výskume

2010

1 990 926,10
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METRODAT,
s.r.o.,
Bratislava

Výskum zobrazovacích
systémov v blízkej
a vzdialenej infračervenej
oblasti optického spektra

2010

1 680 680,00

CORD BLOOD
CENTER s.r.o.,
Bratislava

Kvalitatívne porovnanie
metodík redukcie objemu
pri spracovaní krvotvorných
kmeňových buniek pre
možné liečebné využitie

2010

235 550,67

PRVÁ
ZVÁRAČSKÁ,
a.s.,
Bratislava

AUTOWELDLINK Vysokoproduktívne
automatizované zváranie
veľkokapacitných nádrží
a potrubí

2010

472 000,20

BEL/NOVAMANN
International,
s.r.o.,
Bratislava

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

2010

1 407 544,87

EkoWatt, s.r.o.,
Láb

Odolný senzorický systém
do priemyselných prostredí
s vysokými tlakmi,
teplotami a vysokým
stupňom
elektromagnetického
rušenia

2010

475 855,47

Geothermal
Anywhere, s.r.o.,
Bratislava

Aplikovaný výskum a vývoj
inovatívnej technológie pre
ultra hlboké geotermálne
vrty

2010

1 509 826,45

14 506 182,27

0,00

