PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1 (2019)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán 2: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dátum schválenia3: 11. 03. 2019
Verzia4: 2

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
výzvy

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum
vyhlásenia
výzvy6

Dátum
uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

8

Poskytovateľ

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9
Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

3 Posilnenie rastu
a konkurencieschopnosti MSP

3.1.1 Nárast vzniku nových,
konkurencieschopných MSP
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP
vo fáze rozvoja

Využívanie sociálnych
inovácií v prostredí MSP *

Menej rozvinuté regióny

EFRR

otvorená

3/2019

N/A

4 500 000,00

SO pre OP VaI
MH SR

N/A

N/A

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

1 Podpora výskumu, vývoja a
inovácií

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a
inovačných kapacít v priemysle a službách

EFRR

otvorená

7/2019

N/A

57 000 000,00

SO pre OP VaI
MH SR

N/A

N/A

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

1 Podpora výskumu, vývoja a
inovácií
2 Podpora výskumu, vývoja
a inovácií v Bratislavskom kraji

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a
inovačných kapacít v priemysle a službách
2.2.2 Rast výskumno-vývojových a
inovačných kapacít v priemysle a službách v
Bratislavskom kraji

Podpora vzniku a činnosti
Fyzické alebo právnické osoby
Menej rozvinuté regióny
technologicko – inovačných oprávnené na podnikanie
platforiem v rámci
jednotlivých odvetví
hospodárstva
Podpora sieťovania podnikov Fyzické alebo právnické osoby
Menej rozvinuté regióny,
oprávnené na podnikanie,
Rozvinutejší región
združenie fyzických alebo právnických
osôb

EFRR

otvorená

4/2019

N/A

5 000 000,00

SO pre OP VaI
MH SR

N/A

N/A

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

3 Posilnenie rastu
a konkurencieschopnosti MSP

3.1.1 Nárast vzniku nových,
konkurencieschopných MSP

Podpora využitia nových
nápadov v hospodárstve –
schéma SBIR

Fyzické alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie spĺňajúce
definíciu MSP, od vzniku ktorých ku
dňu predloženia ŽoNFP uplynulo
maximálne 36 mesiacov

Menej rozvinuté regióny

EFRR

otvorená

7/2019

N/A

16 000 000,00

SO pre OP VaI
MH SR

N/A

N/A

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

3 Posilnenie rastu
a konkurencieschopnosti MSP

3.1.1 Nárast vzniku nových,
konkurencieschopných MSP

Podpora sieťovania
neformálnych investorov pri
financovaní úvodných fáz
podnikateľského cyklu

Fyzické alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie spĺňajúce
definíciu MSP, od vzniku ktorých ku
dňu predloženia ŽoNFP uplynulo
maximálne 36 mesiacov

Menej rozvinuté regióny

EFRR

otvorená

8/2019

N/A

2 000 000,00

SO pre OP VaI
MH SR

N/A

N/A

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

3 Posilnenie rastu
a konkurencieschopnosti MSP

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP
vo fáze rozvoja

Podpora rozvoja
alternatívnych foriem
podnikania

Fyzické alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie spĺňajúce
definíciu MSP

Menej rozvinuté regióny

EFRR

otvorená

10/2019

N/A

4 000 000,00

SO pre OP VaI
MH SR

N/A

N/A

Fyzické alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie spĺňajúce
definíciu MSP

1/6

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 ĽZ, ŠC 3.1.2
PRV, fokusová oblasť 1b, opatrenie 16
IROP, ŠC 5.1.1
Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
COSME
OP ĽZ, ŠC 3.1.2, 4.1.2
PRV, fokusová oblasť 1a, opatrenie 16
Interreg V-A SK-AT, ŠC 1.1
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
OP ĽZ, ŠC 3.1.2, 4.1.2
PRV, fokusová oblasť 1a, opatrenie 16
Interreg V-A SK-AT, ŠC 1.1
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
OP ĽZ, ŠC 3.1.2
PRV, fokusová oblasť 2a, opatrenie 6
IROP, ŠC 5.1.1
Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
COSME
OP ĽZ, ŠC 3.1.2
PRV, fokusová oblasť 2a, opatrenie 6
IROP, ŠC 5.1.1
Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
COSME
PRV, fokusová oblasť 2a, opatrenie 6, 16
IROP, ŠC 5.1.1
Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
COSME

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy6

Dátum
uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

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)

Oprávnené územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

prijímatelia UVP/VC - kódy výziev:
OPVaV-2012/2.2/08-RO;
OPVaV-2012/4.2/08-RO;
OPVaV-2013/2.2/09-RO;
OPVaV-2013/4.2/09-RO
Strategické priemyselné
Podnikateľský sektor výskumu a
výskumno-vývojové centrá v vývoja
oblasti DOPRAVNÝCH
PROSTRIEDKOV PRE 21.
STOROČIE

Menej rozvinuté regióny

EFRR

uzavretá

03/2019

05/2019

34 000 000,00

SO pre OP VaI
VA

N/A

N/A

OP ĽZ, ŠC 1.3.1

Menej rozvinuté regióny

EFRR

uzavretá

03/2019

05/2019

21 900 000,00

SO pre OP VaI
VA

N/A

N/A

INTERREG SK-CZ, ŠC 1.2

Oprávnení žiadatelia

8

Poskytovateľ

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

1 Podpora výskumu, vývoja a
inovácií

1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity
prostredníctvom zlepšenia koordinácie a
konsolidácie VaV potenciálu výskumných
inštitúcií

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

1 Podpora výskumu, vývoja a
inovácií

1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií
prostredníctvom spolupráce výskumných
inštitúcií a podnikateľskej sféry

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

1 Podpora výskumu, vývoja a
inovácií

1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií
prostredníctvom spolupráce výskumných
inštitúcií a podnikateľskej sféry

Strategické priemyselné
Podnikateľský sektor výskumu a
výskumno-vývojové centrá v vývoja
oblasti PRIEMYSEL PRE 21.
STOROČIE

Menej rozvinuté regióny

EFRR

uzavretá

03/2019

06/2019

37 400 000,00

SO pre OP VaI
VA

N/A

N/A

INTERREG SK-CZ, ŠC 1.2

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

1 Podpora výskumu, vývoja a
inovácií

1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií
prostredníctvom spolupráce výskumných
inštitúcií a podnikateľskej sféry

Podnikateľský sektor výskumu a
vývoja

Menej rozvinuté regióny

EFRR

uzavretá

03/2019

06/2019

12 500 000,00

SO pre OP VaI
VA

N/A

N/A

INTERREG SK-CZ, ŠC 1.2
PRV, fokusová oblasť 1b, opatrenie 16

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

1 Podpora výskumu, vývoja a
inovácií

1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií
prostredníctvom spolupráce výskumných
inštitúcií a podnikateľskej sféry

Strategické priemyselné
výskumno-vývojové centrá v
oblasti ZDRAVÉ
POTRAVINY A ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Strategické priemyselné
výskumno-vývojové centrá v
oblasti DIGITÁLNE
SLOVENSKO A
KREATÍVNY PRIEMYSEL

Podnikateľský sektor výskumu a
vývoja

Menej rozvinuté regióny

EFRR

uzavretá

03/2019

06/2019

16 500 000,00

SO pre OP VaI
VA

N/A

N/A

INTERREG SK-CZ, ŠC 1.2

Operačný
program
Výskum
a Inovácie

1 Podpora výskumu, vývoja a
inovácií

1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií
prostredníctvom spolupráce výskumných
inštitúcií a podnikateľskej sféry

Strategické priemyselné
Podnikateľský sektor výskumu a
výskumno-vývojové centrá v vývoja
oblasti ZDRAVIE
OBYVATEĽSTVA A
ZDRAVOTNÍCKE
TECHNOLÓGIE

Menej rozvinuté regióny

EFRR

uzavretá

03/2019

06/2019

11 700 000,00

SO pre OP VaI
VA

N/A

N/A

INTERREG SK-CZ, ŠC 1.2

* výzva prenesená z predchádzajúceho roka

Podpora systémovej verejnej
výskumnej infraštruktúry v
doméne Zdravie obyvateľstva
a zdravotnícke technológie*

Poznámka č. 1: Harmonogram výziev OP VaI podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám uvádzaným v harmonograme.
Poznámka č. 2: Poskytovateľ je oprávnený rozdeliť avizované výzvy na dve, príp. aj viac samostatných čiastkových výziev ak je to účelné najmä z hľadiska špecifík jednotlivých oblastí podpory (napr. v závislosti od charakteru aktivít konkrétneho špecifického cieľa a ich delenia na jednotlivé podaktivity, v závislosti od potreby
uplatnenia pravidiel štátnej pomoci na niektoré z aktivít, v nadväznosti na možnosť podporiť niektoré aktivity iba vo vzťahu k niektorým typom oprávnených žiadateľov). Z rovnakých dôvodov je poskytovateľ oprávnený dve, príp. aj viac avizovaných výziev zlúčiť do jednej výzvy.

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

2/6

3/6

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (2019)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3

Dátum schválenia : 11. 03. 2019
Verzia4: 2

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
vyzvania

Žiadateľ/prijímateľ

Miesto realizácie

1

Uvádza sa úroveň NUTS III - (samosprávne 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

3/6

1

Forma
vyzvania2

Dátum
vyhlásenia
vyzvania3

Dátum
uzavretia
vyzvania4

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na
vyzvanie
(zdroje EÚ)

Identifikované synergie/komplementarity5
(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)

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2019)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3

Dátum schválenia : 11. 03. 2019
Verzia4: 2

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
vyzvania

Žiadateľ/prijímateľ

Oprávnená kategória
regiónu

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

4/6

Forma
vyzvania1

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Dátum
uzavretia
vyzvania3

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na
vyzvanie
(zdroje EÚ)

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)

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (2019)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dátum schválenia3: 11. 03. 2019
Verzia4: 2

OP

1

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
vyzvania

Žiadateľ/prijímateľ

Oprávnená kategória
regiónu

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

5/6

Forma
vyzvania1

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Dátum
uzavretia
vyzvania3

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na
vyzvanie
(zdroje EÚ)

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)

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE (2019)
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.
3

Dátum schválenia : 11. 03. 2019
Verzia4: 2

OP

1

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
vyzvania

Žiadateľ/prijímateľ

Oprávnená kategória
regiónu

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

6/6

Forma
vyzvania1

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Dátum
uzavretia
vyzvania3

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na
vyzvanie
(zdroje EÚ)

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)

