HARMONOGRAM VÝZIEV1 (rok 2017)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
Dátum schválenia3:
Verzia4: 1.0

OP

Špecifický cieľ (v prípade
PRV fokusová oblasť,
opatrenie/podopatrenie)

Prioritná os

1.
Interreg V-A SK- Využívanie
CZ
inovačného
potenciálu

Oprávnení žiadatelia

- školy /vzdelávacie
inštitúcie,
komory a záujmové združenia
právnických osôb mimovládne (neštátne)
neziskové organizácie
1.2 Zintenzívnenie
štát a jeho organizačné zložky
využívania výsledkov
- územná samospráva a jej
aplikovaného výskumu
organizačné zložky
najmä malými a strednými organizácie zriaďované
podnikmi
štátom, krajom, obcou,
mestskou časťou a združením
obcí
- Európske
zoskupenie územnej
spolupráce (EZÚS) podnikateľksé subjekty
(zamestnávatelia)

Oprávnené územie

Fond

Forma výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy6

SR:
Trnavský
kraj Trenčiansky
kraj Žilinský kraj
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínsky kraj
Moravskosliezsky
kraj

EFRR

Uzavretá
výzva

apríl 2017

5

Dátum
uzavretia
výzvy7

júl 2017

Indikatívna výška
finančných
8
prostriedkov
Poskytovateľ
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

4 506 973,00

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

Identifikované synergie/
komplementarity (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)
10

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

MPRV SR

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, 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

9

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

10

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 VaI, ŠC 1.2.1

HARMONOGRAM VYZVANÍ - Fond mikroprojektov (FMP) (2017)

OP

Prioritná os

2. Kvalitné životné
prostredie

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
vyzvania

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho
a prírodného dedičstva pre
obyvateľov a návštevníkov
cezhraničného regiónu
Vyzvanie č.
INTERREG V-A SKCZ/FMP/2017/01

INTERREG V-A
SK-CZ

3. Rozvoj miestnych
iniciatív

3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne
cezhraničnej spolupráce miestnych a
regionálnych aktérov

Žiadateľ/
prijímateľ

Miesto realizácie

1

SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Region Bíle Žilinský kraj
Karpaty
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínsky kraj
Moravskosliezsky kraj

Forma
vyzvania2

Uzavreté
vyzvanie

Dátum
vyhlásenia
3
vyzvania

Apríl 2017

Dátum
uzavrenia
4
vyzvania

Máj 2017

Indikatívna
Identifikované synergie/
výška
finančných
komplementarity5 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v
prostriedkov prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade
určených na
nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný
vyzvanie (zdroje cieľ, a v prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)
EÚ)

9 014 000,00

RO neidentifikuje synergie/komplementarity v
rámci ŠC 2.1

RO neidentifikuje synergie/komplementarity v
rámci ŠC 3.1
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

HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (2017)

OP

INTERREG V-A SKCZ

Prioritná os

Špecifický cieľ (v
prípade PRV fokusová Predpokladaný názov
oblasť,
vyzvania
opatrenie/podopatrenie)

4. Technická
pomoc

Zabezpečenie kvalitnej a
plynulej implementácie
Ministerstvo pôdohospodrástva a
Programová
programu ako
Vyzvanie č.
rozvoja vidieka SR;
oblasť Interreg Vpredpokladu
INTERREG V-A SK- Ministerstvo financií SR;
A Slovenská
zabezpečenia
CZ/TP/2017/01
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; republika - Česká
dosiahnutia stanovených
Centrum pro regionální rozvoj ČR
republika
cieľov

1

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie

2

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

3
4

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
Forma vyzvania1
kategória regiónu

Uzatvorené
vyzvanie

Dátum
vyhlásenia
2
vyzvania

Január 2017

Identifikované synergie/
Indikatívna
výška finančných komplementarity4 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v
Dátum uzavrenia prostriedkov
prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v
3
určených na prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ
vyzvania
vyzvanie (zdroje a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov podpory
EÚ)
SR: opatrenie)

Februá 2017

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

5 408 367,00

RO neidentifikuje synergie/komplementarity

