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

Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku (OPVaV-2009/2.2/04 -SORO)
(aktualizované 3.11.2010)
Projekt
Názov prijímateľa
Názov projektu

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

Akadémia
ozbrojených síl
generála Milana
Rastislava Štefánika

Vývoj metód, foriem a
postupov didaktických
procesov v oblasti krízového
manažmentu s využitím
simulačných technológií

2010

939 516,00

Centrum výskumu
rastlinnej výroby,
Piešťany

Implementácia výskumu
genetických zdrojov rastlín a
jeho podpora v udržateľnom
rozvoji hospodárstva
Slovenskej republiky

2010

862 222,00

2010

824 000,00

2010

488 248,98

2010

723 826,78

2010

936 236,40

2010

921 402,00

2010

641 480,09

2010

887 432,88

2010

873 715,00

Vývoj a inštalácia
lyzimetrických zariadení pre
racionálne hospodárenie na
pôde v udržateľnej rastlinnej
výrobe
Inteligentný systém pre
nedeštruktívne technológie
Žilinská univerzita
na hodnotenie funkčných
v Žiline
vlastností súčastí X-ray
difraktometriou
Systém interaktívneho
Žilinská univerzita
logistického plánovania na
v Žiline
báze technológií virtuálnej
reality
Výskum a vývoj
Technická univerzita
inteligentných
v Košiciach
nekonvenčných aktuátorov
na báze umelých svalov
Progresívna technológia
Ústav materiálového
prípravy mikrokompozitných
výskumu SAV
materiálov pre
v Košiciach
elektrotechniku
Národné centrum
Slovenská technická
diagnostikovania deformácií
univerzita
zemského povrchu na území
v Bratislave
Slovenska
Univerzita
Environmentálne aspekty
Konštantína Filozofa
urbanizovaného prostredia
v Nitre
Probiotické mikroorganizmy
Univerzita Pavla
a bioaktívne látky
Jozefa Šafárika
naturálneho pôvodu pre
v Košiciach
zdravšiu populáciu
Slovenska
Centrum výskumu
rastlinnej výroby,
Piešťany
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Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika

Univerzita
Komenského
v Bratislave
Univerzita
Komenského
v Bratislave

Vývoj optických
nanosenzorov na
multikomponentovú analýzu
stopových množstiev
polutantov životného
prostredia a liečiv
(NanoBioSens)
Karcinogénne a toxické kovy
v životnom a pracovnom
prostredí
Molekulová diagnostika
rakoviny krčka maternice

Identifikácia nových
markerov v diagnostickom
paneli neurologických
ochorení
Ústredná vojenská
Mechanizmy a nové markery
nemocnica SNP
vzniku a priebehu
Ružomberok
cirkulačných porúch mozgu
Podpora inovácie
Slovenská
technológií špeciálnych
poľnohospodárska
výrobkov a biopotravín pre
univerzita v Nitre
zdravú výživu ľudí
Prognosticko - informačné
Ústav ekológie lesa
systémy pre zvýšenie
SAV
efektívnosti manažmentu
lesa
Zvyšovanie účinnosti
Centrum výskumu
získavania mlieka od kráv a
živočíšnej výroby
bahníc vo väzbe na kvalitu
Nitra
mlieka, zdravie vemena a
welfare zvierat
Implementácia
rádiobiologického výskumu
Ústav experimetálnej
protónovej terapie s
onkológie SAV
modulovanou intenzitou do
klinickej onkologickej praxe
Vývoj technológie
Slovenský
priestorového spracovania
hydrometeorologický
údajov o klimatickom
ústav
systéme
Nezávislý výskum
Žilinská univerzita
inžinierskych stavieb na
v Žiline
zvýšenie efektívnosti
konštrukčných prvkov
Vývoj optimálnej technológie
Žilinská univerzita
pre analýzu medzných
v Žiline
stavov konštrukčných
prvkov v kontakte
Výskum nových spôsobov
premeny tepla z OZE na
Žilinská univerzita
elektrickú energiu využitím
v Žiline
nových progresívnych
tepelných cyklov
Univerzita
Komenského
v Bratislave

2010

696 079,25

2010

892 060,45

2010

939 163,16

2010

912 873,24

2010

937 226,40

2010

844 668,23

2010

923 528,06

2010

693 590,00

2010

938 845,00

2010

922 380,92

2010

938 336,85

2010

755 622,73

2010

889 493,39
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Parazitologický
ústav SAV

Ochrana životného
prostredia pred
parazitozoonózami pod
vplyvom globálnych
klimatických
a spoločenských zmien

2010

937 088,30

Národné lesnícke
centrum

Progresívne technológie
ochrany lesných drevín
juvenilných rastových štádií

2010

856 053,97

2010

901 850,67

2010

560 728,00

2010

892 308,40

2010

882 248,05

Technická univerzita
v Košiciach

Technická univerzita
v Košiciach
Technická univerzita
v Košiciach
Žilinská univerzita
v Žiline

Vývoj a implementácia
experimentálnych
simulačných metód pre
optimalizáciu procesov na
technologických
pracoviskách
Vývoj mostov so
zabetónovanými oceľovými
nosníkmi modifikovaných
tvarov
Vybudovanie výskumnovývojového zariadenia na
výskum lietadlovej anténnej
techniky
Modifikácia a verifikácia
chirurgických nástrojov

24 412 225,20

