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

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(kód výzvy: OPVaV-2008/2.2/01-SORO)
P.č.

1.

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod neschválenia
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok

Slovenská technická univerzita v Automatický telemetrický systém pre podporu monitorovania a
Bratislave
vyhodnocovania vzniknutých rizík

B

2.

Akadémia umení v Banskej
Bystrici

Aplikácia výskumu zaznamenávania tradičnej ľudovej kultúry a
tvorba dokumentárneho umelecko-tvorivého videoarchívu

B

3.

Agentúra rozvoja a vzdelávania,
n.o.

Vývoj technológie na preventívnu ochranu priestoru pred
šírením požiaru a následkami výbuchu

A

4.

Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava
Štefánika

Autonómny modulárny robotický systém pre podporu
záchranných a život ohrozujúcich situácií

A

5.

Žilinská univerzita v Žiline

Centrum transferu technológií Stavebnej fakulty

B

6.

Ústav materiálového výskumu
SAV

Výskum a vývoj progresívnej technológie na prípravu
ultrajemnej, teplotne stabilnej štruktúry práškových materiálov

A

7.

Ústav materiálového výskumu
SAV

Nová technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre
elektrotechniku

A

8.

Žilinská Univerzita v Žiline

Prvky pasívnej bezpečnosti v doprave

A

9.

Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra

Recyklovanie bitúnkových odpadov kompostovaním

A

10.

Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra

Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie raticovej zveri

A

11.

Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra

Integrovaná ochrana proti škodám spôsobených voľne žijúcou
zverou v rastlinnej a živočíšnej výrobe

A

12.

Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra

Užívateľské aplikácie chovu japonských prepelíc

A

13.

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Centrum aplikovaného výskumu integrovanej bezpečnosti
práce a ergonómie

A

14.

Žilinská Univerzita v Žiline

Vybudovanie centra pre manažment duševného vlastníctva a
komercializáciu technológií a poznatkov

A

15.

Nezisková organizácia F.J.
Turčeka

Centrum transferu technológií pre zvýšenie prenosu
ekologických poznatkov v GIS do hospodárskej a spoločenskej
praxe

A
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16.

Centrum výskumu rastlinnej
výroby Piešťany

Parametrizácia pestovateľských technológií spalných
energetických rastlín v komparácii s fosílnymi palivami

A

17.

Centrum výskumu rastlinnej
výroby Piešťany

Výskum technológie bioenergetickej meliorácie pôdy, zvýšenia
ekonoenergetickej efektivity a kvality rastlinnej produkcie

A

18.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

Bioaktívne látky a prospešné mikroorganizmy pre zdravšiu
populáciu Slovenska

A

19.

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Progresívne režimy miesenia a ich vzťah ku kvalite pekárskych
výrobkov

A

20.

Ústav anorganickej chémie SAV

Centrum pre aplikovaný výskum a transfer poznatkov do praxe
v priemysle skla a keramiky

A

21.

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Národné centrum progresívnych technológií na
diagnostikovanie regionálnych a lokálnych deformácií
zemského povrchu

A

22.

Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológie

Vybudovanie centra zdrojov pre výskum a vývoj metód
optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho, kariérového a
sociálneho vývinu žiakov v centrách pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie

A

23.

Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra

Výskumno-vzdelávacie centrum správnej včelárskej praxe

A

24.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnave

Analyticko-diagnostické centrum UCM

B

25.

Katolícka univerzita v
Ružomberku

Výskumné a poradenské stredisko ÚSV PF KU Internetová
sociálna poradňa

A

26.

Prešovská univerzita v Prešove

Zriadenie a prevádzka oddelenia na prenos poznatkov z
urgentnej medicíny do praxe s podporou výskumnej činnosti

A

27.

Katolícka univerzita v
Ružomberku

Prenos poznatkov z výskumu prírodných ekosystémov do
spoločenskej praxe

A

28.

Univerzita veterinárskeho
lekárstva v Košiciach

Choroby potravinových zvierat - skvalitnenie diagnostiky,
terapie a prevencie

A

29.

Univerzita veterinárskeho
lekárstva v Košiciach

Tradičné mäsové výrobky - technológia, kvalita a bezpečnosť

A

30.

Žilinská univerzita v Žiline

Výskum a vývoj prototypu odborovej digitálnej knižnice na
zvýšenie dostupnosti poznatkov vedy a výskumu pre
študentov, výskumníkov a prax

A

31.

Katolícka univerzita v
Ružomberku

Prvý učiteľský ústav na území Slovenska v Spišskej Kapitule
(1819 – 1945)

A
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32.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Košice

Technické aplikácie magnetických kvapalín

A

33.

Žilinská univerzita v Žiline

Nekonvenčné prevodové systémy pre lesnú a
poľnohospodársku mobilnú techniku

B

34.

Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne

Výskum metód a technológií vhodných pre elimináciu
negatívnych vplyvov napájacích sietí na elektrické hnacie
vozidlá

A

35.

Ústredná vojenská nemocnica
SNP Ružomberok

Vytvorenie národného akreditovaného centra
cerebrovaskulárnych ochorení a neurorehabilitácie

A

36.

Technická univerzita vo Zvolene

Výskum a vývoj konštrukčného systému pre nízkoenergetické
budovy na báze domácej obnoviteľnej suroviny dreva

A

37.

Žilinská Univerzita v Žiline

Vybavenie kolesových podvozkov mobilných, pracovných,
terénnych strojov pásovým modulom

A

38.

Ústav ekológie lesa SAV

Technológia integrovanej bioracionálnej ochrany smrekových
porastov pred podkôrnym hmyzom

A

39.

Katolícka univerzita v
Ružomberku

Podpora komplexného riadenia výskumu a vývoja na
Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku prostredníctvom
nástrojov znalostného manažmentu

A

40.

Katolícka univerzita v
Ružomberku

Nové metódy využívania a realizácie znalostných databáz

A

41.

Centrum výskumu rastlinnej
výroby Piešťany

Vplyv revitalizácie trávnatých porastov na kvalitu biomasy

A

Legenda:

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

