PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1 (2020)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: MPRV SR/PPA
Dátum schválenia3: 19.2.2020
Verzia4: 2

OP

PRV

PRV

Prioritná
os

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

Oprávnení žiadatelia

4

Forma
5
výzvy

Dátum vyhlásenia
6
výzvy

Dátum uzavretia
7
výzvy

EPFRV

Uzavretá

máj 2020

júl 2020

Nie je zatiaľ
určená

PPA

EPFRV

Uzavretá

apríl 2020

júl 2020

Nie je zatiaľ
určená

PPA

Oprávnené
územie

Fond

6c opatrenie 7:
podopatrenie 7.3
"Budovanie
širokopásmového
internetu"

a. Obce vo vidieckych oblastiach do 500
obyv. (vrátane) definované ako biele miesta
z hľadiska pokrytia širokopásmovým
internetom;
b. združenia obcí
s právnou subjektivitou (tvorené z obcí do
500 obyv., ktoré sú definované ako biele
miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým
internetom)

SR

4a, 4b, 4c opatrenie 8:
podopatrenie 8.5
"Podpora na investície
do zlepšenia odolnosti a
environmentálnej
hodnoty lesných
ekosystémov"

1. FO a PO obhospodarujúce lesy vo
vlastníctve súkromných vlastníkov a ich
združení alebo obcí a ich združení, alebo
cirkvi, ktorej majetok možno podľa
právneho poriadku SR považovať za
súkromný, pokiaľ ide o jeho správu
a nakladanie s ním; alebo štátu
2. občianske združenia v zmysle zákona č.
83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so
súhlasom obhospodarovateľa lesa daného
územia

SR

6

PRV

Najmenej 3 subjekty, ktorých spolupráca je
medzi rôznymi aktérmi
v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci,
1a, 1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a
v lesnom hospodárstve a medzi inými
opatrenie 16: podopatrenie aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov
1,2,3,4,5,
16.1 "Zriadenie a
Európskeho inovačného partnerstva pre
6
produktivitu a udržateľnosť
prevádzka operačných
v poľnohospodárstve vrátane
skupín EIP"
medziodvetvových organizácií,
mimovládnych neziskových organizácií
a vedecko-výskumných organizácií

SR

EPFRV

Uzavretá

marec 2020

PRV

Miestna akčná skupina, vybraná RO na
implementáciu stratégie CLLD, ktorá má
právnu formu občianskeho združenia v
zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
6b opatrenie 19:
občanov v znení neskorších predpisov.
podopatrenie 19.3
Okrem schválených miestnych akčných
"Príprava a vykonávanie skupín môže byť partnerom projektu aj iné
verejno-súkromné partnerstvo pracujúce na
projektov spolupráce
princípoch LEADER/CLLD. Partner
MAS"
projektu, ktorým bude verejno-súkromné
partnerstvo pracujúce na princípoch
LADER/CLLD (bez štatútu MAS) zo SR
môže byť zároveň aj prijímateľom

SR

EPFRV

Otvorená

marec 2020

6

Výzva na predkladanie
9
projektových zámerov

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na
výzvu (zdroje
EÚ)

júl 2020

Poskytovateľ

8

Dátum
vyhlásenia

Zatiaľ nie je
určená.

PPA

Zatiaľ nie je
určená.

PPA

1

V pláne sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov; plán 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 plán zostavený komplexne za OP (teda vrátane výziev vyhlasovaných SO ) alebo názov SO, ak sa plán týka výlučne výziev vyhlasovaných SO

3

RO zverejňuje plán 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 plánu

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 plán 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

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

Dátum
uzavretia

1. OP II: ŠC: 7.1

1. OP VaI, ŠC: 3.3.1;
2. HORIZONT 2020;
3. LIFE, všeobecný cieľ: prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo,
4. I. pilier SPP: Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky
2019/2020 až 2021/2022; Národný podporný program v rámci spoločnej organizácii trhu s
vínom na roky 2019-2023; Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov
v sektore ovocia a zeleniny na roky 2018-2024

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2020)

Riadiaci orgán: MPRV SR
Dátum schválenia: 19.2.2020
Verzia: 1

OP

Prioritná os

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

PRV

Opatrenie 20

PRV

Opatrenie 20

PRV

Opatrenie 20

Predpokladaný názov
vyzvania

Výzva na predkladanie
ŽoNFP z TP PRV SR 2014 2020
Výzva na predkladanie
ŽoNFP z TP PRV SR 2014 2020
Výzva na predkladanie
ŽoNFP z TP PRV SR 2014 2020

1

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie

2

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

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
kategória
regiónu

Forma vyzvania

1

Dátum
vyhlásenia
2
vyzvania

Identifikované synergie/
Indikatívna výška
4
finančných
komplementarity (OP, špecifický cieľ (ŠC), v
Dátum uzavrenia
prostriedkov
prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v
3
určených
na
vyzvania
prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ
vyzvanie (zdroje a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov podpory
EÚ)
SR: opatrenie)

PPA

MRR

uzavretá

februrár 2020

marec 2020

11 749 876,50 €

MPRV SR

MRR

uzavretá

februrár 2020

marec 2020

2 250 000 €

MPRV SR

MRR

uzavretá

februrár 2020

marec 2020

9 000 000 €

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

