
PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2018)

Riadiaci orgán: OP EVS
Dátum schválenia: 10.07.2018
Verzia: 2

1. Program Interreg V‐A SK‐AT, PO 4, ŠC 4.1
2. Program Interreg V‐A SK‐CZ, PO 3 ŠC 3.1

MRR/RR uzavretá august 2018 september 2018 880 000,00 €OP EVS 1 1.1.

Kvalitnejšie verejné 
politiky prostredníctvom 

lepšieho poznania 
občianskej spoločnosti

Úrad
splnomocnenca

vlády SR pre rozvoj
občianskej
spoločnosti

Identifikované synergie/
komplementarity4 (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 
vyzvania3

Dátum 
vyhlásenia 
vyzvania2

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená 
kategória 
regiónu

Indikatívna 
výška finančných 

prostriedkov 
určených na 

vyzvanie (zdroje 
EÚ)

Forma 
vyzvania1

1 571 606, 45 €

MRR/RR jún 2018 júl 2018 3 512 043,03 €uzavretáOP EVS 1 1.1. Modernizácia miestnej 
územnej samosprávy 

Združenie miest a obcí 
Slovenska  

OP EVS 1 1.2.

Podpora medzinárodnej 
spolupráce zameranej na 

posilnenie výmeny 
skúseností a príkladov 

dobrej praxe medzi 
krajinami EÚ a OECD v 
oblasti reformy verejnej 

správy

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky uzavretáMRR/RR január 2018 február 2018

október 2018

8 408 094,58 €

MRR/RR február 2018 marec 2018  950 000 €uzavretáOP EVS 2 2.1.

Zavedenie systému 
riadenia kvality v Zbore 

väzenskej a justičnej 
stráže

Generálne riaditeľstvo 
Zboru väzenskej 
a justičnej stráže

OP EVS 1 1.1. Zefektívnenie správy 
daní a cla  Finančné riaditeľstvo SR uzavretáMRR/RR jún 2018 júl 2018

Slovak Business Agency

OP EVS 1 1.1.

Podpora aplikácie 
optimalizovaných a 

unifikovaných 
ekonomických 

podporných procesov

Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky uzavretáMRR/RR september 2018

1. OP II PO 7 ŠC 7.7

1. OP II PO 7 ŠC 7.7

OP EVS 1 1.1.,1.2.
Efektívne štátne hmotné 
rezervy pre bezpečnosť 

obyvateľstva SR

Správa štátnych 
hmotných rezerv MRR/RR uzavretá júl 2018 august 2018 1 734 260,00 €

3 929 036,96 €

MRR/RR marec 2018 apríl 2018 5 396 139,36 €uzavretáOP EVS 1 1.1.,1.2.

Projekt vytvorenia 
analytickej jednotky pre 

RIA a MSP test – 
Centrum lepšej regulácie
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1. OP II PO 7 ŠC 7.3, 7.4, 7.7

1. OP II PO 7 ŠC , 7.7

1. OP II PO 7 ŠC 7.3, 7.4, 7.7

1. OP II PO 7 ŠC 7.3, 7.4, 7.7

1. OP II PO 7 ŠC 7.7

1. OP II PO 7 ŠC 7.3, 7.4, 7.7

1. OP II PO 7 ŠC 7.7

1. OP II PO 7 ŠC 7.3, 7.4

1. OP II PO 7 ŠC 7.3, 7.4, 7.7

MRR/RR uzavretá október 2018 november 2018 5 337 518,66 €OP EVS 1 01.3 Budovanie Inštitútu 
verejného obstarávania

Úrad pre verejné 
obstarávanie

MRR/RR uzavretá september 2018 október 2018 3 712 900,00 €OP EVS 1 1.1/1,2

Vytvorenie efektívneho 
prevádzkovateľa 

kvalitných 
elektronických služieb 

zdravotníctva

Národné centrum 
zdravotníckych 

informácií

MRR/RR uzavretá september 2018 október 2018 8 700 000,00 €OP EVS 1

1.1/1.2 Systematická podpora v 
boji proti prejavom 

extrémizmu a šíreniu 
propagandy

Akadémia policajného 
zboru

MRR/RR uzavretá august 2018 september 2018 7 636 776,98 €OP EVS 1 1.1.
Podpora manažérstva 

kvality v organizáciách 
verejnej správy

Úrad pre normalizáciu 
metrológiu a 

skúšobníctvo Slovenskej 
republiky 

MRR/RR uzavretá december 2018 január 2018 2 600 000,00 €OP EVS 1 1.1. Zdravie vo všetkých 
politikách

Ministerstvo 
zdravotníctva SR 

MRR/RR uzavretá august 2018 september 2018 2 200 000,00 €OP EVS 2 2.1. Zefektívnený Najvyšší 
súd – fáza 1

Kancelária Najvyššieho 
súdu Slovenskej 

republiky

MRR/RR uzavretá august 2018 september 2018 4 160 000,00 €OP EVS 1 1.1. Optimalizácia procesov 
verejného zdravotníctva

Úrad verejného 
zdravotníctva SR

MRR/RR uzavretá júl 2018 august 2018 1 400 000,00 €OP EVS 1 1.1.
Optimalizácia procesov 
Národného inšpektorátu 

práce

Ministerstvo práce, 
sociálny vecí a rodiny 
Slovenskej republiky

MRR/RR uzavretá júl 2018 august 2018 5 240 764,00 €OP EVS 1 1.1.
Zlepšenie využívania 

údajov vo verejnej 
správe

Úrad podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre 

investície a 
informatizáciu

MRR/RR uzavretá júl 2018 august 2018 1 995 550,00 €OP EVS 1 1.1.

Transformácia 
vnútorných procesov a 
zefektívnenie správy 

podriadených organizácii 
Ministerstva 

zdravotníctva SR

Ministerstvo 
zdravotníctva SR 

MRR/RR uzavretá júl 2018 august 2018 1 957 000,00 €OP EVS 1 1.1.

Zlepšenie digitálnych 
služieb vo verejnej 

správe prostredníctvom 
behaviorálnych inovácií

Úrad podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre 

investície a 
informatizáciu

4 750 000,00 €

OP EVS 1 01.1

Zlepšenie verejných 
politík v oblasti dopravy, 

inovačnej kapacity v 
doprave a podpora 

partnerstva v zavádzaní 
inteligentnej mobility

Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR MRR/RR uzavretá október 2018 november 2018 6 345 000,00 €

OP EVS 1 01.1
Reforma získavania a 

využívania dát v 
zdravotníctve

Ministerstvo 
zdravotníctva SR MRR/RR uzavretá október 2018 november 2018
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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

7 530 400,00 €

OP EVS 2 02.2
Podpora mediácie ako 
alternatívneho riešenia 

sporov

Ministerstvo 
spravodlivosti 

Slovenskej republiky 
MRR/RR uzavretá november 2018 december 2018 1 114 310,00 €

OP EVS 1 1.1.,1.2.

Zvýšenie efektivity práce 
zamestnancov a 

modernizácia SP pre 
kvalitnejšie poskytovanie 
služieb svojim klientom 
a hodnotenie výstupov.

Sociálna poisťovňa MRR/RR uzavretá november 2018 december 2018
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PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1  (2018)

Verzia3: 2

Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

1. OP II PO 7 ŠC 7.1

2. OP ĽZ, PO 3, ŠC 3.1.1.,  3.1.2. , 3.3.1.

3. OP ĽZ, PO 4, Š.C. 4.1.1.  

2 Pred zverejnením na webových stránkach RO doplní dátum schválenia pracovnou komisiou
3 RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho plánu vyhlasovania výziev
4 Uzavretá výzva/otvorená výzva  
5 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť
6 Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa  uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť
7 Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu 
8 Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP
9 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

1 V pláne vyhlasovania výziev sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov (plány vyhlasovania vyzvaní, t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty, projekty technickej pomoci a finančné nástroje sú uvádzané na nasledujúcich zošitoch)

Identifikované synergie/
komplementarity9 (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 1.1., 1.2., 1.3.

Obce, mestá, 
VÚC a 

združenia 
mest a obcí

 MRR/RR(SR) ESF otvorená august 2018 N/A 3 900 000,00 € MV SR

Predpokladaný názov výzvy

Riadiaci orgán OP EVS
Dátum schválenia2: 10.

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov8

Oprávnené 
územie Fond Forma výzvy4

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy5

Dátum 
uzavretia 
výzvy6

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov určených 
na výzvu (zdroje EÚ)

OP Prioritná os
Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 
opatrenie/podopatrenie)

Oprávnení 
žiadatelia Poskytovateľ7



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2018)

Riadiaci orgán: OP EVS
Dátum schválenia: 10.07.2018
Verzia: 2

1.OP TP, PO 1, ŠC 1, 2, 3

2. OP TP, PO 2, ŠC 1

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

Identifikované synergie/
komplementarity4 (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)

MRR/RR Uzavreté 
vyzvanie január 2018 február 2018 904 651,00 €

Forma vyzvania1 Dátum vyhlásenia 
vyzvania2

Dátum uzavrenia 
vyzvania3

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 
určených na 

vyzvanie (zdroje 
EÚ)

Oprávnená 
kategória regiónu

OP EVS 3 3.1/3.2

Vyzvanie na projekt TP (služobné cesty a 
vzdelávanie zamestnancov zapojených 
do implementácie projektov OP EVS; 
materiálno-technické zabezpečenie pre 

OP EVS; zabezpečenie hodnotení, analýz 
a štúdií v oblasti riadenia a 

implementácie projektov realizovaných 
RO pre OP EVS; komunikácia a 
informovanie v rámci projektov 
realizovaných RO pre OP EVS)

Ministerstvo 
vnútra Slovenskej 

republiky

OP Prioritná os
Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 
opatrenie/podopatrenie)

Predpokladaný názov vyzvania Žiadateľ/
prijímateľ


