1

PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV (rok 2019)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: SO OPII - ÚPPVII
2
Dátum schválenia : 10.07.2019
3
Verzia : 7

OP

Prioritná os

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

Predpokladaný názov výzvy

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené územie

Fond

Forma výzvy

Dátum
vyhlásenia
6
výzvy

5

Dátum
uzavretia
7
výzvy

Výzva na predkladanie
9
projektových zámerov

Indikatívna výška finančných
prostriedkov určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ

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

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.8: Racionalizácia prevádzky
informačných systémov pomocou
eGovernment cloudu

Migrácia ISVS do IaaS

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

jún 2019

16 500 000,00 €

SO OPII

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

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

jún 2019

28 500 000,00 €

SO OPII

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej
správy

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

júl 2019

22 587 900,00 €

SO OPII

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v
spoločnosti

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej
bezpečnosti v podsektore IS VS

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

júl 2019

11 293 950,00 €

SO OPII

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie
znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho
trhu

Digitálna inklúzia

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

júl 2019

11 293 950,00 €

SO OPII

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

Podpora moderných technológií

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

júl 2019

7 529 300,00 €

SO OPII

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

Dopytové projekty - Fond malých projektov

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

júl 2019

7 529 300,00 €

SO OPII

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami
7.8: Racionalizácia prevádzky
informačných systémov pomocou
eGovernment cloudu

7.8: Racionalizácia prevádzky
informačných systémov pomocou
eGovernment cloudu

Malé zlepšenia eGov služieb

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

jún 2019

30 000 000,00 €

SO OPII

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)

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

8

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

Identifikované synergie/
10
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)

OP EVS 1.1

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (rok 2018)

Riadiaci orgán:
Dátum schválenia:
Verzia:

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný
názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Miesto
realizácie1

Forma
vyzvania2

Dátum
vyhlásenia
vyzvania3

Dátum
uzavrenia
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)

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

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (rok 2019)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: RO OPII/SO OPII - ÚPPVII
Dátum schválenia: 10.07.2019
Verzia: 7

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

OP II

PO5 - Železničná infraštruktúra

5.2 Zlepšenie technických podmienok pre
prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy
prostredníctvom implementácie vybraných
prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre
medzinárodnú dopravu

OP II

PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T
CORE)

OP II

Žiadateľ/
prijímateľ

Predpokladaný názov vyzvania

Oprávnená kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

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

ŽSR

Trnavský kraj
Nitriansky kraj

otvorené

február 2019

N/A

7 758 630,00 €

6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej
infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility
OPII-2019-34-6.2-NP-SSC
prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I.
triedy

SSC

Prešovský kraj

otvorené

február 2019

N/A

32 981 537,82 €

PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T
CORE)

6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej
infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility
OPII-2019-35-6.2-NP-SSC
prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I.
triedy

SSC

Banskobystrický kraj

otvorené

N/A

4 715 645 €

OP II

PO5 - Železničná infraštruktúra

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na
železničnej infraštruktúre prostredníctvom
modernizácie a rozvoja železničných tratí a
OPII-2019-36-5.1-NP-ZSSK
súvisiacich objektov dopravne významných z
hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

ZSSK

Žilinský kraj
Košický kraj

otvorené

N/A

3 283 685 €

OP II

PO3 - Verejná osobná doprava

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy
prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie
OPII-2019-37-3-NP-MKE
infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú
dopravu

Mesto Košice

N/A

otvorené

N/A

3 719 500,00 €

OPII-2019-33-5.2-NP-ŽSR-RÚ

IROP, ŠC 1.1

IROP, ŠC 1.1
júl 2019

december 2019

júl 2019

IROP, ŠC 1.2.1

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Žiadateľ/
prijímateľ

Predpokladaný názov vyzvania

Oprávnená kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

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

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T
CORE)

4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo
OPII-2019-38-4.1-NP-VPr
verejnom prístave v Bratislave

Verejné prístavy, a. s.

Bratislavský kraj

otvorené

august 2019

N/A

200 000,00 €

OP II

PO 5 - Železničná infraštruktúra

5.2 - Zlepšenie technických podmienok pre
prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy
prostredníctvom implementácie vybraných
prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre
medzinárodnú dopravu

ŽSR

Bratislavský kraj

otvorené

august 2019

N/A

31 722 000,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Celé územie SR

Uzavreté

január 2019

apríl 2019

1 154 006,78 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Elektronický register mimovládnych
neziskových organizácií (MNO)

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

Uzavreté

január 2019

apríl 2019

3 433 652,18 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky
Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zbor väzenskej a justičnej
stráže

Celé územie SR

uzavreté

január 2019

apríl 2019

17 880 780,41 €

OP EVS 2.1.

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

Úrad pre reguláciu
Projekt rozvoja IS pre elektronické služb RÚ elektronických komunikácií a
poštových služieb

Celé územie SR

uzavreté

január 2019

apríl 2019

3 469 614,38 €

OP EVS 1.1

OP II

OPII

OPII-2019-39-5.2-NP-ŽSR

Komplexný analytický nástroj pre podporu
ekonomickej regulácie

OP EVS 1.1, 1.2

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

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

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

Celé územie SR

uzavreté

január 2019

apríl 2019

5 641 027,61 €

Oprávnená kategória regiónu

OPII

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Online procesy eZdravia

OPII

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.1. Zvýšenie pokrytia širokopásmovým
internetom / NGN)

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny
dohľad (MSRŠD)

Úrad pre reguláciu
elektronických komunikácií a
poštových služieb

Celé územie SR

uzavreté

január 2019

apríl 2019

7 018 110,22 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov

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

Národné centrum
zdravotníckych informácií

Celé územie SR

Uzavreté

január 2019

apríl 2019

9 054 547,95 €

Národný systém testovania a certifikácie
digitálnych kompetencií - eSMART

Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

6 356 186,48 €

Systém verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

14 870 987,91 €

Register zbraní a streliva

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

Uzavreté

apríl 2019

júl 2019

5 457 322,47 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie
znevýhodnených
jednotlivcov do digitálneho trhu
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

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

Národné centrum
zdravotníckych informácií

OP EVS 1.1.

OP EVS 1.1

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

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

Pamiatkový úrad SR

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

9 410 055,14 €

Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu

Celé územie SR

Uzavreté

apríl 2019

júl 2019

5 622 823,13 €

OP EVS 1.1.

Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti Slovenská inšpekcia životného
prostredia
o životné prostredie

Celé územie SR

Uzavreté

apríl 2019

júl 2019

6 575 614,02 €

OP EVS 1.1.

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Modernizácia dávkových agend Sociálnej
poisťovne (MODA SP)

Sociálna poisťovňa

Celé územie SR

uzavreté

jún 2019

október 2019

13 880 610,90 €

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Živnostenský register

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

uzavreté

jún 2019

október 2019

2 946 589,30 €

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

Elektronizácia služieb regionálneho a
vysokého školstva SR

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu

uzavreté

jún 2019

október 2019

5 163 026,98 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

OP II

OPII

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

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

Pamiatkový informačný systém (PAMIS)

Manažment Platforma (Platforma pre
publikovanie služieb štátu cez Open API Application programming interface)

Celé územie SR

OP EVS 1.1.

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov
7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej
správy vo forme otvorených dát
regulácie podľa stratégie RIA 2020): Dátový
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
projekt.
verejnej správy IKT prostriedkami

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

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

Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

Celé územie SR

Uzavreté

jún 2019

október 2020

6 091 367,09 €

OP EVS 1.1.

Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu

Celé územie SR

uzavreté

jún 2019

október 2020

3 186 582,72 €

OP EVS 1.1., 1.2

Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu

Celé územie SR

Uzavreté

jún 2019

október 2019

2 671 873,00 €

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

Úrad podpredsedu vlády
Konsolidovaná analytická vrstva verejnej
správy - využitie dát pre zlepšenie fungovania Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu
inštitúcií verejnej správy

Celé územie SR

Uzavreté

august 2019

október 2019

5 834 906,33 €

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v
spoločnosti

Úrad podpredsedu vlády
Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a
výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu
bezpečnosti - Fáza 1

Celé územie SR

Uzavreté

august 2019

október 2019

9 887 771,91 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v
spoločnosti

Úrad podpredsedu vlády
Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a
výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu
bezpečnosti - Fáza 2

Celé územie SR

Uzavreté

august 2019

október 2019

5 118 317,91 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

Celé územie SR

uzavreté

august 2019

október 2019

8 952 323,11 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

OPII

PO 7 - Informačná spoločnosť

Komplexný informačný systém riadenia
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
výkonnosti a podpory

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej
správy vo forme otvorených dát

Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych
komponentov pre kvalitné zabezpečenie
otvorených údajov

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

OP II

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Centralizovaný systém súdneho riadenia CSSR

Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky

OP EVS 1.1

OP EVS 2.1

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

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

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v
spoločnosti

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.1. Zvýšenie pokrytia širokopásmovým
internetom / NGN)

Atlas pasívnej infraštruktúry

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

Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb
Národné centrum
elektronického zdravotníctva
zdravotníckych informácií

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
7.8: Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu

Implementácia a integrácia podporného
informačného systému (IS RPO)

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.8: Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.8: Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu

Oprávnená kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

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

Jednotný informačný systém štatistických
údajov (JIŠSU)

Štatistický úrad Slovenskej
republiky

Celé územie SR

Uzavreté

august 2019

október 2019

7 597 294,10 €

Vybudovanie nosnej infraštruktúry
bezpečného informačno-komunikačného
systému Finančnej správy SR

Finančná správa Slovenskej
republiky

Celé územie SR

Uzavreté

august 2019

október 2019

32 658 023,18 €

Ministerstvo životného
Celé územie SR
prostredia Slovenskej republiky

Uzavreté

august 2019

október 2019

13 693 015,38 €

Celé územie SR

Uzavreté

august 2019

október 2019

7 035 200,54 €

OP EVS 1.1

Celé územie SR

Uzavreté

august 2019

október 2019

4 743 579,47 €

OP EVS 1.1, 1.3

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v
Datacentre Kopčianska - Fáza 1

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

Uzavreté

august 2019

október 2019

19 298 058,00 €

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v
Datacentre Kopčianska - Fáza 2

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

Uzavreté

august 2019

október 2019

9 040 054,80 €

OP EVS 1.1

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

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

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v
spoločnosti

Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a
Ministerstvo hospodárstva
podpora činností v oblasti krízového riadenia
Slovenskej republiky
Slovenskej republiky v gescii MH SR

Celé územie SR

Uzavreté

september 2019

október 2019

18 070 320,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.8: Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu

Zvýšenie dostupnosti eZdravia

Národné centrum
zdravotníckych informácií

Celé územie SR

Uzavreté

september 2019

október 2019

36 222 894,59 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie
znevýhodnených

Zavedenie nástrojov pre podporu
asistovaného života a telemedicíny

Národné centrum
zdravotníckych informácií

Celé územie SR

Uzavreté

september 2019

november 2019

9 035 160,00 €

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

Úrad na ochranu osobných
údajov

Celé územie SR

Uzavreté

júl 2019

október 2019

3 757 120,70 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov

Otvorený informačný systém mimovládnych
neziskových organizácií (MNO)

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

uzavreté

júl 2019

október 2019

3 237 599,00 €

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
Ministerstvo zdravotníctva
aj Centrálny portál pre ekonomické
Slovenskej republiky
informácie (CPEI), analytické nástroje,
simulácia (tzv. what if)

Celé územie SR

uzavreté

júl 2019

október 2019

1 154 006,78 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Budovanie analytických služieb pre podporu
kontroly a rozhodovania v SP

Sociálna poisťovňa

Celé územie SR

Uzavreté

júl 2019

október 2019

1 882 325,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky

Celé územie SR

uzavreté

júl 2019

október 2019

9 350 637,67 €

Elektronizácia služieb Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky

Informačný systém na podporu vybraných
agend MS SR (dohľadová činnosť ) a na
zabezpečenie analytických nástrojov
podporujúcich riadenie a tvorbu politík v
súdnictve

OP EVS 1.1

OP EVS 2.1

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

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

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Centrálna evidencia elektronických
rozhodnutí - CEER - fáza I

Národná agentúra pre sieťové a
Celé územie SR
elektronické služby

uzavreté

júl 2019

október 2019

10 917 485,00 €

OP EVS 1.1.

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Vytvorenie národného kontaktného bodu
(NCP) - pilot pre dve krajiny

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Celé územie SR

uzavreté

júl 2019

október 2019

1 129 395,00 €

OP EVS 1.1

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Kapacitný upgrade IaaS vládneho cloudu

Ministerstvo vnútra Slovenskej
Celé územie SR
republiky

Uzavreté

júl 2019

október 2019

6 670 800,00 €

OP II

PO 7 - Informačná spoločnosť

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov

DCOM2

DataCentrum elektronizácie
Celé územie SR
územnej samosprávy Slovenska

Uzavreté

júl 2019

október 2019

15 058 600,00 €

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

uzavreté

júl 2019

október 2019

8 100 000,00 €

Celé územie SR

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

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (rok 2018)

Riadiaci orgán:
Dátum schválenia:
Verzia:

OP

Prioritná os

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

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
Forma vyzvania1
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)
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

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE (rok 2018)
Povinnosť predkladať plán vyhlasovania 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
finančných
Oprávnená
prostriedkov
1 Dátum vyhlásenia Dátum uzavrenia
Forma vyzvania
kategória regiónu
určených na
vyzvania2
vyzvania3
vyzvanie (zdroje
EÚ)

Identifikované synergie/
4
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)
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

