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

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(kód výzvy: OPVaV-2011/1.1/01-SORO)
P.č.

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod neschválenia
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok

1.

Katolícka univerzita v
Ružomberku

Obnova a rekonštrukcia výskumnej a vývojovej infraštruktúry na
Katolíckej univerzite v Ružomberku

A

2.

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Inovácia infraštruktúry pre výskum a vývoj bezpečnosti a kvality
potravín - INFRAFOOD

B

3.

Vojenský historický ústav

Vybudovanie informačno-technického zabezpečenia pre zvýšenie
kvality výskumu Vojenského historického ústavu

B

4.

Univerzita Komenského v
Bratislave

Obnova infraštruktúry výskumu a vývoja etiopatogenézy
atopického pochodu

B

5.

Univerzita Komenského v
Bratislave

Obnova infraštruktúry výskumu a vývoja v gynekológii, pôrodníctve
a perinatológii

B

6.

Univerzita Komenského v
Bratislave

Obnova infraštruktúry výskumu a vývoja pre translačný výskum a
personalizovanú terapiu

B

7.

ELTECO, a.s.

Obnova a dobudovanie laboratória so zameraním na oblasť
výskumu a vývoja energie

A

8.

Ústredná vojenská nemocnica
SNP Ružomberok

Obnova a vybavenie Centra cerebrovaskulárnych a
neuroonkologických chorôb technickou infraštruktúrou, menovite
prístrojovou a IKT technológiou

B

9.

Chemický ústav SAV

Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum v oblasti nových
biotechnológií

B

10.

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Vedomostná mapa ako nástroj podpory vedy a výskumu

A

11.

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Znalostné centrum pre výskum a vývoj integrovaných
informačných a riadiacich systémov - KnowSys

A

12.

Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.

Modernizácia infraštruktúry pre výskum možností zlepšenia
komplexnej starostlivosti o kardiologického pacienta s malígnymi
poruchami rytmu

B
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13.

Technická univerzita v Košiciach

Dobudovanie infraštruktúry TUKE pre výskum v oblasti
informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky,
automatizácie a riadiacich systémov

A

14.

Prešovská univerzita v Prešove

Dobudovanie infraštruktúry Prešovskej univerzity pre výskum v
oblasti civilizačných výziev a kultúrneho dedičstva

B

15.

Technická univerzita v Košiciach

Dobudovanie infraštruktúry TUKE pre výskum v oblasti
stavebného, materiálového a environmentálneho inžinierstva

A

16.

MEDIREX GROUP ACADEMY
n.o.

Dobudovanie technickej infraštruktúry v oblasti výskumu ochrany
zdravia ženy a dieťaťa

B

17.

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Modernizácia infraštruktúry pre podporu výskumu v oblasti
vedných priorít na SPU v Nitre

B

18.

Prešovská univerzita v Prešove

Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry na FHPV PU pre
znalostné progresívne technológie s impaktom na životné
prostredie - GEOMAG

B

19.

Virologický ústav Slovenskej
akadémie vied

Vybudovanie špičkového výskumného centra zameraného na
rozvoj aplikovaného výskumu v biofarmaceutickej oblasti

B

20.

Geofyzikálny ústav Slovenskej
akadémie vied

Modernizácia výskumného centra na meranie porušenosti a
variácií magnetického poľa a vplyvu na kvalitu života

B

21.

Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach

Laboratórium simulačných technológií bezpečnostného výskumu
(LST BV) VŠBM v Košiciach

B

22.

Trnavská univerzita v Trnave

Zvyšovanie potenciálu výskumu na Trnavskej univerzite v Trnave
budovaním a modernizáciou špičkových výskumných laboratórií

B

23.

Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave

Budovanie IKT infraštruktúry výskumu a vývoja SZU v Banskej
Bystrici

B

24.

CELIM Slovakia

Budovanie špičkovej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja k
riešeniu vysoko sofistikovanej technológie pre výskum termomechanických procesov hornín pre ťažbu surovín a minerálov

B
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25.

CELIM Slovakia

Budovanie špičkovej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
pre aplikovaný výskum vysoko sofistikovanej technológie pulzného
plazmotermického rozrušovania hornín

B

26.

Ústav materiálového výskumu
SAV

Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry ÚMV SAV

B

27.

Výpočtové stredisko SAV

Vedecko-technická infraštruktúra VS SAV

B

28.

Stredoeurópska vysoká škola n.o.

Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja na SEVŠ v Skalici

B

29.

Vysoká škola Visegrádu, s.r.o.

Vedecko - výskumné simulačné centrum pre verejnú správu

B

30.

Slovenská legálna metrológia,
n.o.

Vybudovanie špecializovaného centra pre výskum v oblasti
nanoobjektov a nanoštruktúr a jeho aplikácia pre oblasť
nanometrológie (metrológie pre nanoškálu)

B

31.

Vysoká škola manažmentu v
Trenčíne

Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
metodológií adaptívneho e-learningu

B

32.

Prešovská univerzita v Prešove

Technická nadstavba laboratórií sekvenačných analýz s aplikáciou
Next-Generation Sequencing

B

33.

Akadémia policajného zboru v
Bratislave

Robustné zabezpečenie dostupnosti a odolnosti infraštruktúry
virtualizovaného simulačného a tréningového pracoviska pre
výskum v krízovom manažmente a riadenie vedeckých projektov
na Akadémii Policajného zboru

B

34.

Prešovská univerzita v Prešove

Centrum pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so
zameraním na diagnostiku a prevenciu oslabení spôsobených
nedostatkom pohybovej aktivity

B

35.

Technická univerzita vo Zvolene

Modernizácia infraštruktúry výskumu a vývoja na Technickej
univerzite vo Zvolene

B

36.

Národný ústav reumatických
chorôb

Modernizácia infraštruktúry a dobudovanie pracoviska výskumu a
vývoja v NÚRCH

B
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37.

Ústav experimentálnej
farmakológie a toxikológie
Slovenskej akadémie vied

Obnova a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v
toxikológii na detašovanom pracovisku ÚEFT SAV na Dobrej Vode

B

38.

Centrum pre rozvoj chemického a
farmaceutického priemyslu

Modernizácia prístrojového vybavenia pre aplikovaný chemický
výskum

B

39.

Archeologický ústav Slovenskej
akadémie vied

Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu
archeologických nálezov AÚ SAV

B

40.

Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre

Modernizácia výskumných pracovísk Katedry fyziky a Katedry
chémie FPV UKF

A

41.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnave

Centrum pre výskum a vývoj v oblasti biotechnológií a
remediačných technológií na Fakulte prírodných vied UCM v
Trnave

B

42.

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach

Modernizácia prístrojového vybavenia v oblasti výskumu
patologických procesov a liečebných stratégií u malých zvierat

B

43.

Akadémia umení v Banskej
Bystrici

Ochrana a sprístupnenie kultúrneho dedičstva prostredníctvom
digitálneho archívu výstupov a výskumu výtvarných umeleckých
techník, hudobných, divadelných a knižných diel

B

44.

Žilinská univerzita v Žiline

Modernizácia infraštruktúry Strojníckej fakulty ŽU pre výskum v
oblasti pokrokových materiálov a znalostných technológií s
podporou IKT

B

45.

Žilinská univerzita v Žiline

Moderné európske pracovisko Žilinskej univerzity pre výskum a
inovácie v oblasti inteligentných výrobných a technických systémov

B

46.

Žilinská univerzita v Žiline

Obnova a modernizácia prístrojovej základne pre výskum
dopravnej infraštruktúry

B

47.

Národné lesnícke centrum

Modernizácia laboratórneho a prístrojového vybavenia a centrálnej
infraštruktúry pre výskum a vývoj na NLC

B

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Dobudovanie, modernizácia a prepojenie technickej infraštruktúry
Košiciach
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

B

48.
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49.

Ústav geotechniky SAV

Zvýšenie kvality výskumu Ústavu geotechniky SAV modernizáciou
technickej infraštruktúry

B

50.

Žilinská univerzita v Žiline

Dobudovanie výskumných meracích technológií pre stavebné
konštrukcie

B

51.

Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave

Modernizácia technickej infraštruktúry výskumu a vývoja na FZ
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s orientáciou na
moderné trendy v zdravotníctve

B

52.

Dubnický technologický inštitút
s.r.o.

Dobudovanie infraštruktúry pre podporu vedy a výskumu na
Dubnickom technologickom inštitúte so zameraním na znalostné
technológie a energetiku

B

53.

Ústav genetiky a biotechnológií
rastlín SAV

Zvyšovanie kvality výskumu v rastlinných biotechnológiách
modernizáciou infraštruktúry ÚGBR SAV

B

54.

Národné lesnícke centrum

Vybudovanie technickej infraštruktúry pre podporu výskumu
automatizovaného protipožiarneho monitoringu lesov

B

55.

Neurobiologický ústav SAV

Modernizácia technickej infraštruktúry Neurobiologického ústavu
SAV

B

56.

Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici

Diagnostické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
ako nástroj modernizácie a skvalitňovania vedy a výskumu

B

57.

Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne

Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu
na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

B

58.

Akadémia ozbrojených síl gen.
Milana Rastislava Štefánika

Budovanie simulačného centra krízového manažmentu a
infraštruktúry výskumu a vývoja AOS gen. Milana Rastislava
Štefánika

A

59.

Prešovská univerzita v Prešove

Zriadenie centra výskumu kvality života a zdravia pri Prešovskej
univerzite

B

60.

Ústav experimentálnej fyziky
Slovenskej akadémie vied

Budovanie infraštruktúry Centra fyziky nízkych teplôt a
materiálového výskumu v extrémnych podmienkach

B
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61.

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach

Budovanie technologickej infraštruktúry pre biomedicínsky výskum
v oblasti veterinárnej medicíny

B

62.

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach

Budovanie infraštruktúry vedy a výskumu v oblasti diagnostiky,
terapie a prevencie chorôb zvierat

B

63.

Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra

Revitalizácia a dobudovanie experimentálnej infraštruktúry
výskumu živočíšnych genetických zdrojov CVŽV Nitra

B

64.

Žilinská univerzita v Žiline

Obnova a dobudovanie výskumnej infraštruktúry dopravných
laboratórií fakulty PEDAS

B

65.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Dobudovanie biomedicínskej infraštruktúry na UPJŠ v KošiciachKošiciach
InfraBio

66.

Stredoeurópska vysoká škola n.o.

Vybudovanie technickej infraštruktúry vedeckého pracoviska na
výskum metód dekontaminácie vôd a zemín

A

67.

Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave

Vybudovanie vedecko-výskumnej bázy Fakulty zdravotníctva
Banská Bystrica

B

Legenda:

A - nesplnenie podmienok kontroly formálnej správnosti
B - nesplnenie výberových kritérií
C - nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci (po splnení výberových kritérií)
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