PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1 (2020)

Riadiaci orgán

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum schválenia2:
3

Verzia :

8.7.2020
1.0

OP

Prioritná os

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

Výzva na predkladanie
8
projektových zámerov
Predpokladaný názov výzvy

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené územie

Fond

Forma výzvy

Dátum vyhlásenia
5
výzvy

EFRR

uzavretá

september 2020

4

Indikatívna výška
Dátum uzavretia finančných prostriedkov
7
Poskytovateľ
6
určených na výzvu (zdroje
výzvy
EÚ)

Dátum
vyhlásenia

Identifikované synergie/
9
komplementarity (OP, špecifický cieľ
(ŠC), v prípade PRV: fokusová oblasť,
opatrenie, v prípade nástrojov podpory
Dátum
EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ,
uzavretia
a v prípade nástrojov podpory SR:
opatrenie)

SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
právnických osôb
organizácie
Interreg V-A SK-CZ

1

1.1

INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj

december 2020

2 920 000,- eur

MPRV SR

organizačné zložky
krajom, obcou, mestskou časťou a
združením obcí
spolupráce (EZÚS)

Výzva uplatňuje čl. 20,
bod 2 nariadenia (EÚ) č.
1299/2013.
Výzva nepodporuje
realizáciu trilaterálnych
projektov.

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

N/A

N/A

Neboli identifikované žiadne synergie

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (2020)

Riadiaci orgán

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum schválenia2:
Verzia3:

8.7.2020
1.0

OP

Prioritná os

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

Zabezpečenie
kvalitnej a plynulej
implementácie
4. Technická
programu ako
INTERREG V-A SK-CZ
pomoc
predpokladu
zabezpečenia
dosiahnutia
stanovených cieľov

1

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená kategória
regiónu

Forma
1
vyzvania

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Dátum uzavrenia
3
vyzvania

INTERREG V-A SK-CZ/TP/2020/02

Ministerstvo pôdohospodrástva
a rozvoja vidieka SR;
Ministerstvo financií SR;
Centrum pro regionální rozvoj ČR

Programová oblasť
Interreg V-A Slovenská
republika - Česká
republika

Uzatvorené
vyzvanie

Júl 2020

August 2020

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

643 994,00

Neboli identifikované
žiadne synergie

