HARMONOGRAM VÝZIEV1 (2017)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: MPRV SR/PPA
Dátum schválenia3:
Verzia4:
18.4.2017

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

Forma
5
výzvy

Dátum vyhlásenia
6
výzvy

Dátum uzavretia
7
výzvy

EPFRV

Uzavretá

október 2017

november 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

OP ĽZ (1.4.1), OP EVS (1.2, 1.3)

SR

EPFRV

Uzavretá

október 2017

november 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

EVS 1.2, 1.3, OP VaI 3.1.1

SR

EPFRV

Uzavretá

november 2017

január 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

OP VaI všetky ŠC prioritnej osi 1; 1.2.1; 3.1.1; Interreg Europe 1.1, 1.2

SR

EPFRV

Uzavretá

marec 2017
apríl 2017
Nie je zatiaľ
verejné obstarávanie verejné obstarávanie
určená

PPA

EVS 1.2, 1.3,OP ĽZ 1.3.1, OP VaI 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 3.1.1, Interreg Europe 1.1, 1.2

Oprávnené
územie

Fond

PRV

právnické osoby s oficiálne
zaregistrovaným sídlom na
území Slovenskej republiky 1a,1c,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5c poskytovatelia služieb prenosu
,5e,6a,6c
vedomostí a zručností,
1,2,3,4,5, Opatrenie 1: podopatrenie
pôsobiace v oblasti vedy,
6
1.1 "Podpora na akcie
výskumu a ďalšieho
vzdelávania, ktoré majú v
odborného vzdelávania a
predmete svojej činnosti
získavania zručností"
zapísané vzdelávacie aktivity
alebo poskytovanie
informačných aktivít.

SR

PRV

právnické osoby s oficiálne
zaregistrovaným sídlom na
území Slovenskej republiky 1a, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, poskytovatelia služieb prenosu
4b, 5c, 5e, 6a, 6c
vedomostí a zručností,
1, 2, 3 ,4 Opatrenie 1: podopatrenie
pôsobiace v oblasti vedy,
,5 ,6
1.2 "Podpora na
výskumu a ďalšieho
vzdelávania, ktoré majú v
demonštračné aktivity a
predmete svojej činnosti
informačné akcie"
zapísané vzdelávacie aktivity
alebo poskytovanie
informačných aktivít.

PRV

Certifikovaní poradcovia,
organizácie združujúce
certifikovaných poradcov,
resp. spoločnosti a
1a,2a,2b,2c,3a,3b,
organizácie zamestnávajúce
4a,4b,4c, 5e Opatrenie 2:
certifikovaných poradcov
1,2,3,4,5
Podopatrenie 2.1
spĺňajúcich kritéria
"Poradenské služby"
odbornosti. Adresáti
poradenstva: poľnohospodári,
subjekty lesného hospodárstva
a MSP podnikajúce vo
vidieckych oblastiach.

OP

PRV

Prioritná
os

1a,2a,2b,2c,3a,3b,
4a,4b,4c, 5e
Opatrenie 2: podopatrenie
2.3
1,2,3,4,5 "Podpora na vzdelávanie
poradcov v
poľnohospodárstve a
lesnom hospodárstve"

Oprávnení žiadatelia

Prijímateľmi finančnej
pomoci budú Agroinštitút a
Národné lesnícke centrum

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov
určených na
výzvu (zdroje
EÚ)

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

Poskytovateľ

8

Dátum vyhlásenia

Dátum
uzavretia

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

2

2b opatrenie 6:
podopatrenie 6.1
"Podpora na začatie
podnikateľskej činnosti
mladých
poľnohospodárov"

FO alebo PO podnikajúca v
poľnohospodárskej
prvovýrobe, ktorá v čase
podania ŽoNFP nemá viac
ako 40 rokov.

SR

EPFRV

Uzavretá

november 2017

apríl 2018

Nie je zatiaľ
určená

PPA

Interreg Europe 2.1

2

2a
Opatrenie 6: podopatrenie
6.3 "Podpora na začatie
podnikateľskej činnosti
pre rozvoj malých
poľnohospodárskych
podnikov"

Malý poľnohospodársky
podnik – SHR podnikajúci
v poľnohospodárskej
prvovýrobe.

SR

EPFRV

Uzavretá

apríl 2017

jún 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

EVS 1.2, 1.3, OP RH 2.2, OP VaI 3.1.1, 3.3.1, OP RH 2.2, Interreg Europe 2.1

SR

EPFRV

Uzavretá

júl 2017

august 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

EVS (1.2, 1.3),

6

6b
Opatrenie 7: podopatrenie
7.4 "Vytváranie,
zlepšovanie alebo
rozširovanie miestnych
služieb vrátane voľného
času a kultúry a
súvisiacej
infraštruktúry"

Obce vo vidieckych oblastiach
s počtom obyvateľov do 1 000,
Združenia obcí s právnou
subjektivitou ( s priemerným
počtom obyvateľov do 1 000)

SR

EPFRV

Uzavretá

júl 2017

august 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

OP KŽP (4.1.1), IROP (3.1, 5.1.1, 5.1.2), OP EVS (1.2, 1.3), OP ĽZ (6.1.3)

2

Fyzické a právnické osoby
(MSP) obhospodarujúce lesy
vo vlastníctve súkromných
2c
vlastníkov a ich združení
Opatrenie 8: podopatrenie
alebo cirkvi, ktorej majetok
8.6 "Podpora investícií
možno podľa právneho
do lesníckych technológií
poriadku SR považovať za
a spracovania, do
súkromný, pokiaľ ide o jeho
mobilizácie lesníckych
správu a nakladanie s ním, 2.
výrobkav a ich uvádzanie
Fyzické a právnické osoby
na trh"
(MSP) poskytujúce služby v
lesníctve pre subjekty uvedené
v bode 1

SR

EPFRV

Uzavretá

november 2017

január 2018

Nie je zatiaľ
určená

PPA

EVS 1.2, 1.3, OP VaI 1.2.2, OP II 6.2

6

6c
Opatrenie 7: podopatrenie
7.3
Obce vo vidieckych oblastiach
"Podpora na
do 500 obyv. (vrátane)
širokopásmovú
definované ako biele miesta
infraštruktúru vrátane
z hľadiska pokrytia
jej budovania,
širokopásmovým internetom;
zlepšovania a
združenia obcí s právnou
rozširovania, pasívnu
subjektivitou (tvorené z obcí
širokopásmovú
do 500 obyv., ktoré sú
infraštruktúru a
definované ako biele miesta
poskytovanie
z hľadiska pokrytia
širokopásmového
širokopásmovým internetom)
prístupu a elektronickej
verejnej správy"

PRV

PRV

PRV

1a, 1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a /
opatrenie 16 "Spolupráca"
/ podopatrenie 16.1
"Zriadenie a prevádzka
operačných skupín EIP"

Najmenej 5 subjektov, ktorých
spolupráca je medzi rôznymi
aktérmi v poľnohospodárstve,
potravinovom reťazci,
v lesnom hospodárstve
a medzi inými aktérmi, ktorí
prispievajú k splneniu cieľov
Európskeho inovačného
partnerstva pre produktivitu
a udržateľnosť
v poľnohospodárstve vrátane
medziodvetvových
organizácií, mimovládnych
neziskových organizácií
a vedecko-výskumných
organizácií

Najmenej 3 subjekty, ktorých
1a, 1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a / spolupráca je medzi rôznymi
opatrenie 16 "Spolupráca" aktérmi v poľnohospodárstve,
/ podopatrenie 16.2
potravinovom reťazci, v
"Podpora na pilotné
lesnom hospodárstve alebo v
sektore cestovného ruchu a
projekty"
rozvoji vidieka

6b /opatrenie 19Podpora
na miestny
Občianske združenie v zmysle
rozvoj v rámci iniciatívy
zákona č. 83/1990 Zb. o
LEADER/podopatrenie
združovaní občanov v znení
19.2 Podpora na
neskorších predpisov, ktoré je
vykonávanie operácií v
založené a pracuje na
rámci stratégie
princípoch LEADER
miestneho rozvoja
vedeného komunitou

SR

EPFRV

Uzavretá

december 2017

december 2017

Zatiaľ nie je
určená.

PPA

1. OP Ľudské zdroje, ŠC 1.3.1, 1.4.1; 2. INTERREG EUROPE, ŠC 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2,
3.1; 3. OP RH, ŠC 5.1; 4. OP VaI, ŠC všetky, 1.2.1, 3.1.1, 3.3.1; 5. OP EVS, ŠC 1.2, 1.3; 6.
HORIZONT 2020; 7. LIFE, všeobecný cieľ: prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, 8.
Národný podporný program v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom na roky 2014 2018, opatrenia: reštrukturalizácia vinohradu, poistenie úrody, propagácia, investície; 9.
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2017-2019,
opatrenia: technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam, kontrola varroázy,
racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu
fyzikálno-chemických vlastností medu, podpora obnovenia stavu včelstiev, spolupráca so
špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu
včiel a včelárskych výrobkov, monitorovanie trhu, zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť
potenciál výrobkov na trhu; 10. I. pilier SPP - ovocie a zelenina, opatrenia: podpora na
operačné fondy a riešenie operačných programov organizácií výrobcov a združení organizácií
výrobcov, podpora spotreby ovocia a zeleniny u detí a a žiakov v školách (program "Školské
ovocie"), mimoriadne opatrenia v sektore ovocia a zeleniny vplyvom zákazu dovozu
poľnohospodárskych výrobkov do Ruskej federácie.
1. OP Ľudské zdroje, ŠC 1.3.1, 1.4.1; 2. INTERREG EUROPE, ŠC 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2, 3.1;
3. OP RH, ŠC 5.1; 4. OP VaI, ŠC všetky, 1.2.1, 3.1.1, 3.3.1; 5. OP EVS, ŠC 1.2, 1.3; 6.
HORIZONT 2020; 7. LIFE, všeobecný cieľ: prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, 8.
Národný podporný program v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom na roky 2014 - 2018,
opatrenia: reštrukturalizácia vinohradu, poistenie úrody, propagácia, investície; 9. Národný
program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2017-2019, opatrenia: technická
pomoc včelárom a včelárskym združeniam, kontrola varroázy, racionalizácia sezónneho
presunu včelstiev, podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností
medu, podpora obnovenia stavu včelstiev, spolupráca so špecializovanými orgánmi na
vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov,
monitorovanie trhu, zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu;
10. I. pilier SPP - ovocie a zelenina, opatrenia: podpora na operačné fondy a riešenie
operačných programov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, podpora
spotreby ovocia a zeleniny u detí a a žiakov v školách (program "Školské ovocie"), mimoriadne
opatrenia v sektore ovocia a zeleniny vplyvom zákazu dovozu poľnohospodárskych výrobkov
do Ruskej federácie.

SR

EPFRV

Uzavretá

december 2017

december 2017

Zatiaľ nie je
určená.

PPA

SR

EPFRV

Uzavretá

apríl 2017

máj 2017

Zatiaľ nie je
určená.

PPA

OP KŽP, ŠC 4.1.1; IROP, ŠC 3.1, 5.1.1, 5.1.2;

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

