
INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (marec 2016 - február 2017)
1

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán
2
:

Verzia
4
:

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

OP VaI_MH SR

Prioritná os 1: 

Podpora výskumu, 

vývoja a inovácií

Špecifický cieľ 1.2.2: Rast 

výskumno-vývojových 

a inovačných kapacít 

v priemysle a službách

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 

podnikanie; združenia fyzických alebo právnických 

osôb; 

Všetky kraje SR s výnimkou 

Bratislavského kraja

Európsky fond 

regionálneho 

rozvoja

otvorená výzva marec 2016

Do vyčerpania 

alokácie 

príslušnej výzvy

2500000 MH SR - -

OP ĽZ 3.1.2, 4.2.1, PRV 1a 

2c, OP KŹP 1.1.1, 4.1.1, 

ETC Dunaj 1.1,  Iterreg SK-

AT 1.1, Interreg Europe 

1.2 súhlasné

Prioritná os 3: 

Posilnenie 

konkurencieschopnos

ti a rastu MSP

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1: 

Nárast vzniku nových, 

konkurencieschopných MSP

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce definíciu MSP; združenia fyzických 

alebo právnických osôb; 

Všetky kraje SR s výnimkou 

Bratislavského kraja

Európsky fond 

regionálneho 

rozvoja

otvorená výzva marec 2016

Do vyčerpania 

alokácie 

príslušnej výzvy

16000000 MH SR - -
OP ĽZ 3.1.2, PRV 1b, 1c, 

2a, IROP 3.1, 2.2.2, 2.2.3, 

5.1.1, Interreg Europe 2.1 súhlasné
Prioritná os 3: 

Posilnenie 

konkurencieschopnos

ti a rastu MSP

Špecifický cieľ 3.3.1: Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP vo 

fáze rozvoja

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce definíciu MSP; združenia fyzických 

alebo právnických osôb; 

Všetky kraje SR s výnimkou 

Bratislavského kraja

Európsky fond 

regionálneho 

rozvoja

otvorená výzva jún 2016

Do vyčerpania 

alokácie 

príslušnej výzvy

1000000 MH SR - - PRV 2a, IROP 5.1.1, 

Interreg Europe 2.1 súhlasné

Prioritná os 3: 

Posilnenie 

konkurencieschopnos

ti a rastu MSP

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1: 

Nárast vzniku nových, 

konkurencieschopných MSP

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce definíciu MSP; združenia fyzických 

alebo právnických osôb; 

Všetky kraje SR s výnimkou 

Bratislavského kraja

Európsky fond 

regionálneho 

rozvoja

otvorená výzva jún 2016

Do vyčerpania 

alokácie 

príslušnej výzvy

2000000 MH SR - -
OP ĽZ 3.1.2, PRV 1b, 1c, 

2a, IROP 3.1, 2.2.2, 2.2.3, 

5.1.1, Interreg Europe 2.1 súhlasné

OP VaI_MŠVVŠ SR
1. Podpora výskumu 

vývoja a inovácií

1.2.1 Podpora VaV v rámci

individuálnych priemyselných

výskumno-vývojových centier

(podnik priamy príjemca

príspevku) v oblastiach

špecializácie RIS3 SK - podpora 

strategických priemyselných 

výskumno-vývojových centier v 

základných 4 oblastiach 

hospodárskej špecializácie RIS3 

SK

Organizácie výskumu a vývoja 

Verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

Výskumné organizácie z členských krajín EÚ

Menej rozvinuté regióny EFRR otvorená máj 2016
Do vyčerpania 

alokácie 
15 000 000 MŠVVaŠ SR n/a n/a

Horizont 2020, Interreg Europe 

1.2

1. Podpora výskumu 

vývoja a inovácií

1.1.2 Financovanie tzv. 

shortlistovaných projektov 

v rámci Horizontu 2020, 

Stratégie EÚ pre dunajský 

región, EITI, Eureky, Eurostars 

2, Erazmus+, resp. ďalších 

medzinárodných programov 

a iniciatív v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK

Organizácie výskumu a vývoja 

Verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

Výskumné organizácie z členských krajín EÚ

Menej rozvinuté regióny EFRR otvorená september
Do vyčerpania 

alokácie 
8000000 MŠVVaŠ SR n/a n/a

PRV 1a, Interreg Europe 1.1, 

Horizont 2020

súhlasné

1. Podpora výskumu 

vývoja a inovácií

1.1.3 Modernizácia a ďalší 

rozvoj infraštruktúry 

a technologického zázemia 

výskumných inštitúcií mimo 

podnikateľského sektora 

v oblastiach špecializácie RIS3 

SK

Organizácie výskumu a vývoja

Verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

Výskumné organizácie z členských krajín EÚ 

Menej rozvinuté regióny EFRR otvorená december 
Do vyčerpania 

alokácie 
45 000 000 MŠVVaŠ SR n/a n/a

PRV 1a, OP ĽZ 1.3.1 

Interreg Europe 1.1, 

Horizont 2020

súhlasné

Poznámka: harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme.

1
 V harmonograme sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov; harmonogram neobsahuje informácie týkajúce sa vyzvaní (t.j. údaje za národné projekty, veľké projekty a projekty technickej pomoci)

2
 Uvádza sa názov RO v prípade, ak je harmonogram zostavený komplexne za OP (teda vrátane výziev vyhlasovaných SO ) alebo názov SO, ak sa harmonogram týka výlučne výziev vyhlasovaných SO  

3 
RO zverejňuje harmonogram výziev na rok „n+1“ na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka „n“

4 
RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácii konkrétneho harmonogramu

5
 Uzavretá výzva/otvorená výzva  

6
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť

7
 Uvádza sa iba  v prípade uzavretej výzvy sa, pričom sa  uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

8
 Uvádza sa RO, resp. SO, ktoré vyhlasujú výzvu v prípade, ak je harmonogram zostavený za celý OP a uvádzajú sa výzvy za RO aj SO

Identifikované synergie/

komplementarity RO
termín výzvy

Neidentifikova

né synergie/

komplementari

ty

(vyhlásené 

výzvy)

Identifikované 

synergie/

komplementarit

y

(nevyhlásené 

výzvy)

Stanovisko

Komisie

Dátum schválenia
3
:

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
9

Oprávnená kategória 

regiónu
Fond Forma výzvy

5

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
6

Dátum 

uzavretia 

výzvy
7

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ)

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Poskytovateľ
8



9 
Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP


