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

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/05-SORO)
P. č.

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod neschválenia
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok

1.

TUVATECH, s.r.o.

Výskumné pracovisko pre výskum konštrukčných materiálov a
prvkov motorov s vonkajším spaľovaním

B

2.

PD Čachtice

Optimalizácia technológie pestovania a zhodnotenia
energetických rastlín s využitím moderných výskumných metód

A

3.

INTA, s.r.o.

Vývoj technologických a technických riešení pre výrobu
kvapalných biopalív z použitých organických olejov

B

4.

INAGRO s.r.o.

Bezpečnosť a kvalita vody

B

5.

BIOENERGIA a.s.

Zvyšovanie energetickej sebestačnosti Slovenska prostredníctvom
výskumu a vývoja v oblasti bioenergie

A

6.

eSvety, s. r. o.

Zriadenie a rozvoj Centra neuroekonómie

A

7.

VUNAR, a.s.

Výskum a vývoj kompozitov a technológie vákua pre potreby
izolácie

A

8.

DIVIDEND Development a.s.

Vývoj metód konštrukcie stavieb nízkoenergetického kolektívneho
bývania

A

9.

ETOP - Trading a.s.

Zelená energia - slnko, vietor, voda, plyn v jednom

B

10.

K.K.V. - UNION, s.r.o.

Priemyselný výskum technológií výroby a inovácií funkčných
potravín

A

11.

MRAZTECH, a.s.

Technológia priemyselného pestovania plodin

B

12.

Trnavska stavebná spoločnosť
a.s.

Aplikovaný výskum pevnej jazdnej dráhy v špecifických
podmienkach železničnej siete ŽSR

A

13.

ITMG, s.r.o.

INCLUSION INSTITUTE - Vytvorenie centra na diagnostiku osôb s
psychologickým postihnutím a postupov a technologických riešení
použiteľných na spoločensko-sociálnu inklúziu

A

14.

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Výskum inovatívneho typového radu vodných turbín pre MVE

A

15.

IMUNA PHARM, a.s.

Inovácia technologického procesu prípravy imunostimulačného
prípravku Transfer faktor a overenie jeho účinnosti

B

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

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/05-SORO)
P. č.

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod neschválenia
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok

16.

VUCHT a.s.

Ekologické a nutričné kompatibilné hnojivá pre výživu rastlín
(ENCOF)

B

17.

ELKOND HHK, a.s.

Výskum nových technologických postupov pre zvýšenie úrovne
požiarnej bezpečnosti stavieb

A

18.

SEZ Krompachy a.s.

RADIUS 2

B

19.

SioTech Global, s.r.o.

Výskum využitia domácich surovín na prípravu ekologických
stavebných hmôt

A

20.

COLUMBEX INTERNATIONAL,
a.s.

Experimentálny vývoj SW rozhrania intermodálnej dopravy s
výrazným dopadom na optimalizáciu budúceho rozvoja dopravy a
dopravných koridorov

B

21.

STATON, s.r.o.

Výskumno-vývojové centrum plazmových technológií

B

22.

Vzdelávacie a poradenské
centrum, a.s.

Výskum tréningových metód pilotov s využitím leteckých
simulátorov

A

23.

PPU, a.s.

Rozhodovací systém pre optimalizáciu priestorového usporiadania
a využívania vidieckej krajiny postihnutej negatívnymi dopadmi
klimatickej zmeny

A

24.

SLCP Consulting s.r.o.

Experimentálny vývoj elektromobilu pre mestskú a prímestskú
dopravu

B

25.

BB BIOCYT diagnostické centrum
s.r.o.

Výskum etiopatogenézy vybraných nádorových ochorení,
modernizácia diagnostiky, individualizovaná liečba, prognóza a
prevencia

B

26.

AGROKOMPLEX, spol. s r.o.
Humenné

Inovačné technológie výroby elektrickej energie z
nízkopotenciálneho tepla získaného z kogeneračnej jednotky
metódou využitia ORC

B

27.

T-Systems Slovakia s.r.o.

CeST - Kompetenčné centrum pre sémantické technológie

B

28.

SLOVAKWOOD, s.r.o.

Výskum vplyvu prírodnej suroviny na báze diatomitov na
produkčný potenciál pôdy a bioenergetické vlastnosti pestovaných
plodín

A

29.

EL spol. s r.o.

Inovácia analytických skúšobných metód na detekciu zdrojov
bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života

A

30.

Transmisie engineering, a. s.

Experimentálny vývoj kvalitatívne nového pohonu s dvojicou
výstupných hriadeľov

A
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31.

GoldenSUN Slovakia, s.r.o.

Aplikovaný výskum vysoko-účinných solárnych technológií

B

32.

Matador Automotive, a.s.

Vývoj novej generácie adaptabilnej robotizovanej zváracej linky

B

33.

KFŠ - DELTA, s.r.o.

Zvýšenie efektívnosti využitia výstupných produktov získaných
pyrolýzou opotrebovaných pneumatík

B

34.

VÝVOJ Martin, a.s.

Výskum zvýšenia bezpečnosti pohybu vozidiel v zamínovaných
terénoch

A

35.

Amicus SK, s.r.o.

Úsporný bezdrôtový systém na reguláciu vykurovania a
automatizáciu budov

B

36.

Bryndziareň a syráreň, s.r.o.

Mobilné, polyfunkčné technologické zariadenia na sekundárne
zhodnocovanie odpadov v potravinárskom priemysle

A

37.

VUM, a.s.

Výskum uhlíkových materiálov

A

38.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.

Výskum a jeho aplikácia pre zaistenie bezpečnosti dodávky pitnej
vody z nádrží Hriňová, Klenovec, Málinec, Turček

B

39.

TOMARK s.r.o.

Priemyselný výskum vírnika

A

40.

Telegrafia, a.s. Košice

Varovné a vyrozumievacie systémy novej generácie na báze
pokročilých bezdrôtových komunikačných technológií VARVYRKIT

B

41.

EVPÚ a.s.

Výskumné centrum pre energetické zhodnotenie odpadov a
biomasy

B

42.

STYX INDUSTRY s.r.o.

Vytvorenie Centra aplikovaného výskumu pre materiálový
manažment odpadov

B

43.

ESOX, spol. s r.o.

Výskum technológie výroby hybridných odliatkov na báze ľahkých
kovov a polymérov v rámci spoločného pracoviska ESOX a SAV

B

44.

VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Využitie inovatívnych metód pre zvýšenie spoľahlivosti a zníženie
množstva nežiaducich látok zariadení tepelnej energetiky

A

45.

Ecoland s.r.o.

Multifyzikálne simulačné a experimentálne prostredie vysokého
tlaku a teploty pre výskum nanomateriálov a tavenín

B
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46.

Qintec s.r.o.

Monitorovanie neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne

B

47.

Continental Matador Rubber,s.r.o.

Centrum pre výskum nových systémov kontroly a verifikácie
hotových výrobkov v oblasti gumárenstva

B

48.

EMP, s.r.o.

Výskum a aplikácia povrchových úprav výrobkov z konštrukčných
materiálov inovatívnymi technológiami v technickej praxi

B

49.

SLOVGEOTERM, a.s.

Výskum reinjektáže geotermálnej vody do pieskovcového
kolektora

A

50.

IPM SOLUTIONS, s.r.o.

Priemyselný výskum a transfer nových inžinierskych metód a
technológií pre podporu výskumu komponentov pre prenos
výkonu

A

51.

ZVS IMPEX, a.s.

Výskum moderných materiálov a technológií aplikovaných na
extrémne zaťažované diely vojenskej techniky

A

52.

MONOGRAM Technologies, s.r.o.

Centrum pre výskum nových 3D zobrazovacích digitálnych RTG
systémov na báze GaAs senzorov s využitím kryštálovej optiky

B

53.

CAD-Up International s.r.o.

Priemyselný výskum ľahkého viacúčelového vrtuľníka

B

54.

DIPEX spol.s r.o.

Výskum a vývoj nových technológií výroby výstuží pre kompozitné
materiály pre špeciálne aplikácie v priemysle

B

55.

Sapa Profily a.s.

Výskum spôsobu výroby konštrukčných profilov súčasným
lisovaním rôznych zliatin neželezných kovov

B

56.

UNICOM JIV, s.r.o.

Výskum a implementácia moderných poznatkov do
technologických procesov s cieľom zvýšenia kvality a bezpečnosti
potravín

B

57.

PPS Group a.s.

Výskum komplexne modulovanej platformy mobilných pracovných
strojov

A

58.

Environmental Institute s.r.o.

Priemyselná aplikácia novej technológie hydrotermálnej
karbonizácie na čistenie komunálnych odpadových vôd so
súčasnou výrobou bio-brikiet

A

59.

ECO-GLOBAL spol. s r.o.

Využitie domácich druhotných surovín

A

60.

BOST SK, a.s.

Návrh technologických postupov zvyšovania kvality BOZP a ŽP na
základe poznatkov z realizovaných výskumov

B
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Legenda:
A - nesplnenie podmienok kontroly formálnej správnosti

B - nesplnenie výberových kritérií
C - nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci (po splnení výberových kritérií)

Dôvod neschválenia
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok

