HARMONOGRAM VÝZIEV (PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV)1 2018
2

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán : SO OPII - ÚPPVII
Dátum schválenia3: 9.2.2018
Verzia4: 2
Výzva na predkladanie
9
projektových zámerov
OP

OPII

OPII

OPII

OPII

Dátum vyhlásenia
Forma výzvy
výzvy6

Dátum
uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška finančných
prostriedkov určených na výzvu Poskytovateľ8
(zdroje EÚ)

Oprávnení
žiadatelia

Oprávnené územie

Fond

Subjekty, ktoré
sú zapísané v
štatistickom
registri
organizácií
sektora VS

Celé územie SR

EFRR

otvorená

september 2018

15 000 000,00 €

SO OPII

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.8: Racionalizácia prevádzky
informačných systémov pomocou
eGovernment cloudu

Subjekty, ktoré
sú zapísané v
štatistickom
registri
organizácií
sektora VS

Celé územie SR

EFRR

otvorená

jún 2018

10 000 000,00 €

SO OPII

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Subjekty, ktoré
sú zapísané v
štatistickom
registri
organizácií
sektora VS

Celé územie SR

EFRR

otvorená

september 2018

20 000 000,00 €

SO OPII

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Subjekty, ktoré
sú zapísané v
štatistickom
registri
organizácií
sektora VS

Celé územie SR

EFRR

otvorená

september 2018

10 000 000,00 €

SO OPII

Prioritná os

PO 7 - Informačná spoločnosť

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

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb pre
podnikateľov
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb pre
občanov

5

Dátum
vyhlásenia

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

Dátum
uzavretia

Identifikované synergie/
komplementarity10 (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)

OP EVS 1.1

HARMONOGRAM VYZVANÍ (PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ) - VEĽKÉ PROJEKTY (rok 2018)

OP

Prioritná os

1

Uvádza sa úroveň NUTS III - (samosprávné kraje)

2

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Miesto
realizácie1

Forma
vyzvania2

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

Dátum
vyhlásenia
vyzvania3

Dátum
uzavrenia
vyzvania4

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

HARMONOGRAM VYZVANÍ (PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ) - NÁRODNÉ PROJEKTY (rok 2018)

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov

Elektronický register MNO

OPII

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Meta IS 3

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych
služieb pre občanov, podnikateľov a
inštitúcie verejnej správy

OPII

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Konsolidácia údajovej základne rezortu
Ministerstva zdravotníctva

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Otvorený informačný systém MNO

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Efektívny manažment údajov v prostredí
Sociálnej poistovne

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
kategória regiónu

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

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

Forma
vyzvania1

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Dátum
uzavrenia
vyzvania3

uzavreté

jún 2018

september 2018

2 657 400,00 €

Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu

Celé územie SR

uzavreté

jún 2018

september 2018

5 000 000,00 €

Sociálna poisťovňa

Celé územie SR

uzavreté

február 2018

máj 2018

3 742 927,97 €

Národná agentúra pre sieťové
Celé územie SR
a elektronické služby

uzavreté

jún 2018

september 2018

10 000 000,00 €

Celé územie SR

uzavreté

jún 2018

september 2018

10 000 000,00 €

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

uzavreté

jún 2018

september 2018

4 316 400,00 €

Národná agentúra pre sieťové
Celé územie SR
a elektronické služby

uzavreté

február 2018

máj 2018

3 270 405,06 €

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov
7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej
správy vo forme otvorených dát
Centrálny informačný systém štátnej služby
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami
7.8: Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Implementácia princípov Open Data a Open
Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu

Celé územie SR

uzavreté

jún 2018

september 2018

5 000 000,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Manažment osobných údajov (služba Moje
dáta, ochrana osobných údajov a funkčný
rozvoj platformy integrácie údajov)

Úrad podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu

Celé územie SR

uzavreté

jún 2018

september 2018

5 493 600,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.8: Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu

PaaS vládneho cloudu

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

uzavreté

jún 2018

september 2018

11 772 000,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.8: Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu

DataCentrum elektronizácie
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné
územnej samosprávy
rozšírenie IS DCOM – 2. etapa
Slovenska

uzavreté

február 2018

máj 2018

23 672 312,84 €

Celé územie SR

OP EVS 1.2

OP EVS 1.1

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Informačný systém Centra právnej pomoci

Centrum právnej pomoci

Celé územie SR

uzavreté

február 2018

máj 2018

3 722 004,04 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

uzavreté

jún 2018

september 2018

13 768 531,20 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Centrálne komponenty správneho konania
VS

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

uzavreté

jún 2018

september 2018

29 543 796,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Jednotný workdesk pracovníka VS

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

uzavreté

jún 2018

september 2018

12 941 352,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej
správy vo forme otvorených dát
7.7
Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej
základne VS vrátane otvorených údajov
prostredníctvom platformy dátovej
integrácie

Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu

Celé územie SR

uzavreté

február 2018

máj 2018

11 729 848,28 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Konsolidácia platobných mechanizmov za
platby štátu (ŠP)

Štátna pokladnica

Celé územie SR

uzavreté

jún 2018

september 2018

5 000 000,00 €

OPII

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Centrálna evidencia rozhodnutí

Národná agentúra pre sieťové
a elektronické služby

Celé územie SR

uzavreté

jún 2018

september 2018

10 000 000,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov

Živnostenský register

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

uzavreté

jún 2018

september 2018

2 657 400,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov

Modernizácia dávkových agend SP

Celé územie SR

uzavreté

september 2018 december 2018

15 501 500,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej Rozvoj centrálneho riešenia zverejňovania
správy vo forme otvorených dát
otvorených údajov (data.gov.sk2)

Národná agentúra pre sieťové
Celé územie SR
a elektronické služby

uzavreté

jún 2018

september 2018

15 696 000,00 €

OP II

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
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Optimalizácia systému VO

Úrad pre verejné obstarávanie Celé územie SR

uzavreté

jún 2018

september 2018

16 564 460,00 €

OP EVS 1.3

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky

uzavreté

september 2018 december 2018

10 215 000,31 €

OP EVS 2.1, 2.2

Sociálna poisťovňa

Celé územie SR

OP EVS 2.1

OP EVS 1.1

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Inteligentné regulácie

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Konsolidovaná analytická vrstva

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Platforma procesnej integrácie

Ministerstvo hopodárstva
Slovenskej republiky
Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu

Celé územie SR

uzavreté

december 2018

marec 2019

15 077 423,25 €

OP EVS 1.1, 1.2

OP EVS 1.1

Celé územie SR

Uzavreté

september 2018 december 2018

5 000 000,00 €

Celé územie SR

Uzavreté

september 2018 december 2018

10 000 000,00 €

Celé územie SR

Uzavreté

september 2018 december 2018

15 000 000,00 €

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

Uzavreté

september 2018 december 2018

15 000 000,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov

Zabezpečenie efektívneho používania služieb
Ministerstvo zdravotníctva
ESO1 poskytovateľmi zdravotnej
Slovenskej republiky
starostlivosti na celom území SR (projekt
ESO1 –D)

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.8: Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu

Kapacitný upgrade IaaS vládneho cloudu

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov

Ministerstvo zdravotníctva
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia
služieb elektronického zdravotníctva (NZIS) Slovenskej republiky

Celé územie SR

Uzavreté

december 2018

marec 2019

18 000 000,00 €

OP EVS 1.1

Celé územie SR

Uzavreté

december 2018

marec 2019

5 000 000,00 €

OP EVS 1.1, 1.2

Celé územie SR

Uzavreté

december 2018

marec 2019

2 500 000,00 €

Celé územie SR

Uzavreté

december 2018

marec 2019

5 000 000,00 €

Celé územie SR

Uzavreté

december 2018

marec 2019

10 000 000,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Komplexný analytický nástroj pre podporu
ekonomickej regulácie, ktorého súčasťou
bude aj Centrálny portál pre ekonomické
informácie (CPEI), analytické nástroje,
simulácia (tzv. what if)

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Budovanie analytických služieb pre podporu
Sociálna poisťovňa
kontroly a rozhodovania v SP

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

1

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Implementácia a integrácia podporného
Manažérskeho informačného systému (MIS) Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
pre informatickú podporu výkonných
procesov ÚRPO
DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy
DCOM2
Slovenska
Informačný systém podpory efektívneho
riadenia rezortu spravodlivosti, zavádzanie
business intelegence v rezorte spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky

Celé územie SR

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

uzavreté

september 2018 december 2018

9 350 637,67 €

OP EVS 1.1

OP EVS 1.1, 1.3

OP EVS 2.1

HARMONOGRAM VYZVANÍ (PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ) - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (rok 2018)

OP

1
2
3
4

Prioritná os

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

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
1
Forma vyzvania
kategória regiónu

Identifikované synergie/
Indikatívna výška
finančných
komplementarity4 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v
Dátum vyhlásenia Dátum uzavrenia
prostriedkov
prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v
určených na
vyzvania2
vyzvania3
prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a
vyzvanie (zdroje osobitný cieľ, a v prípade nástrojov podpory
EÚ)
SR: opatrenie)

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

HARMONOGRAM VYZVANÍ (PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ) - FINANČNÉ NÁSTROJE (rok 2018)
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.

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Indikatívna výška
Identifikované synergie/
finančných
4
komplementarity
(OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade
Dátum vyhlásenia Dátum uzavrenia
Oprávnená
prostriedkov
Forma vyzvania1
PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov
2
3
kategória regiónu
určených na
vyzvania
vyzvania
podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade
vyzvanie (zdroje
nástrojov podpory SR: opatrenie)
EÚ)
1. OP XX, ŠC xxx, atď.
2. OP XX, ŠC xxx, atď.
3. OP XX, ŠC xxx, atď.

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

