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 Udalosť / Aktivita

2.Q 2017Konzultácie s americkými investormi o poskytnutí grantu

2.Q 2017Zaslanie doložky vplyvov na MH SR

2.Q 2017Interné pripomienkové konanie (IPK)

2.Q 2017Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

2.Q 2017Vyhodnotenie MPK

2.Q 2017

Predloženie materiálu na rokovanie vlády SR "Návrh pilotnej podpory projektov experimentálneho 

vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v Slovenskej republike"

2.Q - 3.Q 2017Podpísanie Memoranda o vzájomnom porozumení medzi vládou SR a vládou VA (USA)

2.Q - 3.Q 2017Podpísanie Dohody o partnerstve so zahrnaičnými investormi

2.Q - 3.Q 2017

Publikovanie Schémy pomoci de minimis 

"Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných 

miest v Slovenskej republike".

3.Q 2017Príprava výzvy, príručky, žiadosti,  príloh k žiadosti a iné dokumenty 

3.Q 2017Vyhlásenie výzvy č.1 a č.2  a vyhlásenie výzvy  na školenie č.1

3.Q 2017Organizácia seminára pre žiadateľov v priestoroch ÚPPVII

3.Q 2017Spracovanie FAQ k problematike vyplnenia žiadostí

3.Q 2017Poskytovanie konzultácii pre individuálnych žiadateľov prostredníctvom telefónu

4.Q  2017Uzavretie výzvy č.1 a č.2  a uzavretie výzvy  na školenie č.1

4.Q 2017Formálna kontrola žiadosti o dotáciu a žiadosti o zahraničný grant

4.Q  2017Odborné hodnotenie žiadostí

4.Q 2017Zasadnutie komisie na výber žiadateľa

4.Q 2017Rozhodnutie pre žiadateľov

4.Q 2017Podpis zmluvy so žiadateľmi

4.Q 2017Čerpanie prostriedkov

1.Q 2018Vyhlásenie výzvy č.3, č.4, č.5  a vyhlásenie výzvy  na školenie č.2

1.Q 2018Organizácia seminára pre žiadateľov v priestoroch ÚPPVII

1.Q 2018Spracovanie FAQ k problematike vyplnenia žiadostí

1.Q 2018Poskytovanie konzultácii pre individuálnych žiadateľov prostredníctvom telefónu

1.Q 2018Uzavretie výzvy č.3, č.4, č.5  a uzavretie výzvy  na školenie č.2

1.Q 2018Formálna kontrola žiadosti o dotáciu a žiadosti o zahraničný grant

1.Q 2018Odborné hodnotenie žiadostí

1.Q 2018Zasadnutie komisie na výber žiadateľa

1.Q 2018Rozhodnutie pre žiadateľov

1.Q - 2.Q 2018Podpis zmluvy so žiadateľmi

2.Q - 4.Q 2018Čerpanie finančných prostriedkov

R 2019Vyhodnotenie pilotného projektu
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