
INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (marec 2016 - február 2017)
1 

Uvádza sa úroveň NUTS III -  (samosprávné kraje)
2
Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

3
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

4
 Uvádza sa iba  v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa  uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

5
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

OPII
PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a 

obnova mobilných prostriedkov 

1.1  Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre 

prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov 

dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

Vyzvanie ŽSR na predkladanie žiadostí 

o NFP pre veľké projekty prioritnej osi č. 

1 OPII 

ŽSR Celé územie SR otvorené 02/2016 550 000 000
Stredná Európa 4.1 , 4.2  

CEF

PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a 

obnova mobilných prostriedkov 

1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy 

prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov

Vyzvanie ZSSK na predkladanie 

žiadostí o NFP pre veľké projekty 

prioritnej osi č. 1 OPII

ZSSK Celé územie SR otvorené 02/2016 210 000 000

Stredná Európa 4.1, IROP 1.2.1

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE) 
2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T 

prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Vyzvanie NDS na predkladanie žiadostí 

o NFP pre veľké projekty určené na 

fázovanie v priebehu dvoch 

programových období prioritnej osi č.2 

OPII

NDS Celé územie SR otvorené 02/2016 1 100 000 000 IROP 1.1 

Stredná Európa 4.1 , 

CEF

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE) 
2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T 

prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Vyzvanie NDS na predkladanie žiadostí 

o NFP pre veľké projekty prioritnej osi č. 

2 OPII

NDS Celé územie SR otvorené 05/2016 500 000 000

IROP 1.1 

Stredná Európa 4.1 , 

CEF

PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom 

modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 

dráhovú dopravu

Vyzvanie Mesto KE na predkladanie 

žiadostí o NFP pre veľké projekty 

prioritnej osi č. 3 OPII 

Mesto KE Košický kraj otvorené 05/2016  - 95 000 000
IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1

PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy 

prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre 

IDS a mestskú dráhovú dopravu

Vyzvanie Hlavné mesto BA na 

predkladanie žiadostí o NFP pre 

veľké projekty prioritnej osi č. 3 

OPII 

Hlavné mesto BA Bratislavský kraj otvorené 05/2016 75 000 000
IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 

CORE)
n/a  -  -  -  -  -  -  - 

PO 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T 

CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej 

infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja 

železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných 

z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T 

CORE)

5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku 

medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom 

implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach 

pre medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE)

Vyzvanie ZSSK na predkladanie 

žiadostí o NFP pre veľké projekty 

prioritnej osi č. 5 OPII

ZSSK Celé územie SR otvorené 05/2016 70 000 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  4.2, 

CEF

PO 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T 

CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej 

infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja 

železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných 

z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T 

CORE)

5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku 

medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom 

implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach 

pre medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE)

Vyzvanie ŽSR na predkladanie 

žiadostí o NFP pre veľké projekty 

prioritnej osi č. 5 OPII 

ŽSR Celé územie SR otvorené 05/2016  - 70 000 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  4.2, 

CEF

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre 

TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest

Vyzvanie NDS na predkladanie žiadostí 

o NFP pre veľké projekty prioritnej osi č. 

6 OPII

NDS Celé územie SR otvorené 05/2016 300 000 000
IROP 1.1, 

Stredná Európa 4.1, 

CEF

Identifikované synergie/

komplementarity
5
 (OP, špecifický cieľ 

(ŠC), v prípade PRV: fokusová oblasť, 

opatrenie, v prípade nástrojov podpory 

EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ,  a v 

prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie 

(zdroje EÚ)

Predpokladaný názov 

vyzvania
OP Prioritná os Špecifický cieľ

Žiadateľ/

prijímateľ
Miesto realizácie

1
Forma 

vyzvania
2

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
3

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
4



PO 7 - Informačná spoločnosť 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Zavádzanie širokopásmových sietí v 

bielych miestach Slovenska

(Vyzvanie MFSR na predkladanie 

žiadostí o NFP pre veľký projekt 

prioritnej osi č. 7 OPII)

NASES Celé územie SR uzavreté Q2/2016 85 000 000

PRV 6c



INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (marec 2016 - február 2017)

1
Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3
 Uvádza sa iba  v prípade uzavretého vyzvania , pričom sa  uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

OP II

PO 1 - Železničná infraštruktúra 

(TEN-T CORE) a obnova 

mobilných prostriedkov 

1.1  Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

železničnej infraštruktúre prostredníctvom 

modernizácie a rozvoja hlavných železničných 

tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska 

medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

1.2 Zlepšenie technických podmienok pre 

prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy 

prostredníctvom implementácie vybraných 

prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre 

medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE)

Vyzvanie ŽSR na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 1 OPII 
ŽSR N/A otvorené 02/2016 120 000 000

Stredná Európa 4.1 , 4.2, 

CEF

PO 1 - Železničná infraštruktúra 

(TEN-T CORE) a obnova 

mobilných prostriedkov 

1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality služieb 

železničnej verejnej osobnej dopravy 

prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov

Vyzvanie ZSSK na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 1 OPII 
ZSSK N/A otvorené 04/2016 85 000 000

Stredná Európa 4.1  , 

IROP 1.2.1

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-

T CORE) 

2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom 

výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných 

ciest

Vyzvanie NDS na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 2 OPII 
NDS N/A otvorené 05/2016 120 000 000

IROP 1.1, 

Stredná Európa 4.1, 

CEF

PO 2 - Cestná infraštruktúra 

(TEN-T CORE) 

2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

cestnej infraštruktúre TEN-T 

prostredníctvom výstavby nových úsekov 

diaľnic a rýchlostných ciest

Vyzvanie NDS na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty určené na fázovanie v 

priebehu dvoch programových období 

prioritnej osi č.2 OPII

NDS N/A otvorené 07/2016 5 000 000 IROP 1.1, 

Stredná Európa 4.1, 

CEF

PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 

dráhovú dopravu

Vyzvanie ŽSR na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 3 OPII 
ŽSR N/A otvorené 05/2016 100 000 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1, 

CEF

PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 

dráhovú dopravu

3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej 

osobnej dopravy prostredníctvom obnovy 

mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Vyzvanie DPB na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 3 OPII 
DPB, a. s. N/A otvorené 02/2016 38 500 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1

PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 

dráhovú dopravu

Vyzvanie HMBA na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 3 OPII 
HMBA N/A otvorené 02/2016 37 000 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (OP, špecifiký cieľ (ŠC), 

v prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, 

v prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický 

cieľ a osobitný cieľ,  a v prípade nástrojov 

podpory SR: opatrenie)

Predpokladaný názov vyzvaniaOP Prioritná os Špecifický cieľ

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
3

Forma 

vyzvania
1

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Žiadateľ/

prijímateľ

Oprávnená kategória 

regiónu

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)



PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 

dráhovú dopravu

Vyzvanie Mesto KE na predkladanie žiadostí o 

NFP pre národné projekty prioritnej osi č. 3 OPII 
Mesto KE N/A otvorené 02/2016 3 000 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1

PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 

dráhovú dopravu

3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej 

osobnej dopravy prostredníctvom obnovy 

mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Vyzvanie DPMK na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 3 OPII 
DPMK N/A otvorené 02/2016 44 500 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1

PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 

dráhovú dopravu

3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej 

osobnej dopravy prostredníctvom obnovy 

mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Vyzvanie DPMP na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 3 OPII 
DPMP N/A otvorené 02/2016 13 500 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1

PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 

dráhovú dopravu

3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej 

osobnej dopravy prostredníctvom obnovy 

mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Vyzvanie DPMZ na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 3 OPII 
DPMZ N/A otvorené 02/2016 13 000 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1

PO 3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej 

dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 

dráhovú dopravu

3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej 

osobnej dopravy prostredníctvom obnovy 

mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Vyzvanie MPO na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 3 OPII 
Mesto Prešov N/A otvorené 05/2016 14 000 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1

PO 4 - Infraštruktúra vodnej 

dopravy (TEN-T CORE)

4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo 

verejnom prístave v Bratislave

Vyzvanie VP na predkladanie žiadostí o NFP pre 

národné projekty prioritnej osi č. 4 OPII 
VP N/A otvorené 02/2016 105 000 000

Stredná Európa 4.2,  

ETC Dunaj 3.1

PO 4 - Infraštruktúra vodnej 

dopravy (TEN-T CORE)

4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo 

verejnom prístave v Bratislave

Vyzvanie ARVD na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 4 OPII 
ARVD N/A otvorené 05/2016 13 000 000 Stredná Európa 4.2,  

ETC Dunaj 3.1

PO 5 - Železničná infraštruktúra 

(mimo TEN-T CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

železničnej infraštruktúre prostredníctvom 

modernizácie a rozvoja železničných tratí 

a súvisiacich objektov dopravne významných 

z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej 

dopravy (mimo TEN-T CORE)

5.2 Zlepšenie technických podmienok pre 

prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy 

prostredníctvom implementácie vybraných 

prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre 

medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE)

Vyzvanie ŽSR na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 5 OPII 
ŽSR Menej rozvinutý otvorené 05/2016 147 000 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  4.2, 

CEF

PO 5 - Železničná infraštruktúra 

(mimo TEN-T CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

železničnej infraštruktúre prostredníctvom 

modernizácie a rozvoja železničných tratí 

a súvisiacich objektov dopravne významných 

z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej 

dopravy (mimo TEN-T CORE)

Vyzvanie ZSSK na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 5 OPII 
ZSSK Menej rozvinutý otvorené 05/2016 105 000 000

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  4.2, 

CEF

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo 

TEN-T CORE)

6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom 

výstavby nových úsekov rýchlostných ciest

Vyzvanie NDS na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty určené na fázovanie v 

priebehu dvoch programových období prioritnej 

osi č.6 OPII

NDS Menej rozvinutý otvorené 02/2016 55 000 000
IROP 1.1, 

Stredná Európa 4.1, 

CEF



PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo 

TEN-T CORE)

6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom 

výstavby nových úsekov rýchlostných ciest

Vyzvanie NDS na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 6 OPII 
NDS Menej rozvinutý otvorené 05/2016 90 000 000

IROP 1.1, 

Stredná Európa 4.1, 

CEF

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo 

TEN-T CORE)

6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej 

infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility 

prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest 

I. triedy

Vyzvanie SSCS na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty určené na fázovanie v 

priebehu dvoch programových období prioritnej 

osi č.6 OPII

SSC Menej rozvinutý otvorené 02/2016 130 000 000

IROP 1.1, 

PRV 2c, 

Stredná Európa 4.1, 

CEF

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo 

TEN-T CORE)

6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej 

infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility 

prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest 

I. triedy

VyzvanieSSC na predkladanie žiadostí o NFP 

pre národné projekty prioritnej osi č. 6 OPII 
SSC Menej rozvinutý otvorené 02/2016 550 000 000

IROP 1.1, 

PRV 2c, 

Stredná Európa 4.1, 

CEF

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre podnikateľov                                                                                                       

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre občanov

Elektronické služby MV SR na úseku policajného 

zboru – druhá fáza
MV SR Menej rozvinutý uzavreté 12/2015 8 117 127

EVS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre podnikateľov                                                                                                       

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre občanov

Elektronické služby MV SR na úseku verejného 

poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – druhá 

fáza
MV SR Menej rozvinutý uzavreté 12/2015 3 200 422

 EVS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2

PO 7 - Informačná spoločnosť
7.8 Racionalizácia prevádzky informačných 

systémov pomocou eGovernment cloudu
Datacentrum Ministerstva vnútra SR MV SR Menej rozvinutý uzavreté 12/2015 26 130 750 _

PO 7 - Informačná spoločnosť
7.8 Racionalizácia prevádzky informačných 

systémov pomocou eGovernment cloudu
Cloud Ministerstva vnútra SR MV SR Menej rozvinutý uzavreté 12/2015 37 482 652 _



INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (marec 2016 - február 2017)

1
 Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3
Uvádza sa iba  v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa  uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

OP II 8

8.1 Podpora efektívnej implementácie OPII

8.2 Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ 

pre OPII prostredníctvom zabezpečenia efektívnej 

komunikácie OPII

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú 

os 8 OPII (TP) - oprávnený žiadateľ MDVRR SR
MDVRR SR Menej rozvinuté otvorené 03/2016 67 000 000,00 €

OP TP 1,2,3 (v rámci PO1)

8

8.1 Podpora efektívnej implementácie OPII

8.2 Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ 

pre OPII prostredníctvom zabezpečenia efektívnej 

komunikácie OPII

Zvyšovanie odborných a jazykových zručností AK RO 

OPII
MF SR Menej rozvinuté otvorené 03/2016 18 000 000,00 €

OP TP 1,2,3 (v rámci PO1)

8

8.1 Podpora efektívnej implementácie OPII

8.2 Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ 

pre OPII prostredníctvom zabezpečenia efektívnej 

komunikácie OPII

Zabezpečenie technického vybavenia a 

technologickej podpory pre RO OPII
ÚV SR Menej rozvinuté otvorené 05/2016 2 000 000,00 €

OP TP 1,2,3 (v rámci PO1)

Oprávnená 

kategória regiónu
OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (OP, špecifický 

cieľ (ŠC), v prípade PRV: fokusová 

oblasť, opatrenie, v prípade 

nástrojov podpory EÚ: špecifický 

cieľ a osobitný cieľ,  a v prípade 

nástrojov podpory SR: opatrenie)

Forma vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)



HARMONOGRAM VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE  (marec 2016 - február 2017)

Povinnosť predkladať harmonogram plánovaných vyzvaní pre finančné nástroje, vrátane identifikácie synergií/komplementarít, sa nevzťahuje pre orgán zodpovedný za EÚS, PRV, OP RH a OP TP.

1
 Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3
Uvádza sa iba  v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa  uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

PO 1 - Železničná 

infraštruktúra (TEN-T 

CORE) a obnova 

mobilných 

prostriedkov 

1.1  Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

železničnej infraštruktúre prostredníctvom 

modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí 

a uzlov dopravne významných z hľadiska 

medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

1.2 Zlepšenie technických podmienok pre 

prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy 

prostredníctvom implementácie vybraných prvkov 

TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú 

dopravu (TEN-T CORE) 

1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej 

verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy 

mobilných prostriedkov

Stredná Európa 4.1 , 4.2, 

CEF

PO 2 - Cestná 

infraštruktúra (TEN-T 

CORE) 

2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej 

infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby 

nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

IROP 1.1, 

Stredná Európa 4.1, 

CEF

PO 3 - Verejná 

osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy 

prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie 

infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu

3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej 

osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných 

prostriedkov dráhovej MHD

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  

ETC Dunaj 3.1, 

CEF

PO 4 - Infraštruktúra 

vodnej dopravy (TEN-

T CORE)

4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo 

verejnom prístave v Bratislave

Stredná Európa 4.2,  

ETC Dunaj 3.1

PO 5 - Železničná 

infraštruktúra (mimo 

TEN-T CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

železničnej infraštruktúre prostredníctvom 

modernizácie a rozvoja železničných tratí 

a súvisiacich objektov dopravne významných 

z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy 

(mimo TEN-T CORE)

5.2 Zlepšenie technických podmienok pre 

prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy 

prostredníctvom implementácie vybraných prvkov 

TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú 

dopravu (mimo TEN-T CORE)

IROP 1.2.1, 

Stredná Európa 4.1,  4.2, 

CEF

PO 6 - Cestná 

infraštruktúra (mimo 

TEN-T CORE)

6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej 

infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby 

nových úsekov rýchlostných ciest

6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej 

infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility 

prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. 

triedy

IROP 1.1, 

PRV 2c, 

Stredná Európa 4.1, 

CEF

Oprávnená 

kategória regiónu

OPII

OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania
Žiadateľ/

prijímateľ

Vyzvanie na predloženie žiadostí o NFP k implementácii finančných nástrojov SZRB AM,a.s. N/A

Forma vyzvania
1

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade 

PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov 

podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ,  a v prípade 

nástrojov podpory SR: opatrenie)

otvorené 2.12.2015 69 214 175,00 €

Vyzvanie na predloženie žiadostí o NFP k implementácii finančných nástrojov SZRB AM,a.s. Menej rozvinutý otvorené 2.12.2015 49 785 186,00 €


