PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV A VYZVANÍ1 (2021)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: MPRV SR/PPA
Dátum schválenia3:
Verzia4: 1

OP

PRV

1

Prioritná
os

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

Oprávnení žiadatelia

6

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)

Oprávnené
územie

Fond

SR

EPFRV

Forma výzvy5

Uzavretá

Dátum vyhlásenia
výzvy6

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

marec 2021

Nie je zatiaľ
určená

Poskytovateľ8
Dátum
vyhlásenia

PPA

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

jún 2021

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

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

Dátum
uzavretia

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)

1. OP II: ŠC: 7.1

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2021)

Riadiaci orgán: Operačná program Efektívna verejná správa
Dátum schválenia:
Verzia: 1

OP

Prioritná os

OP EVS

2

OP EVS

2

OP EVS

1

Forma
vyzvania1

Dátum uzavrenia
vyzvania3

MRR/RR

uzavretá

február 2021

marec 2021

2 671 730,93 €

Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky

MRR/RR

uzavretá

január 2021

február 2021

1 807 347,39 €

Reforma systému krízového
riadenia Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

MRR/RR

uzavretá

január 2021

február 2021

8 800 996,20 €

Zvýšenie efektivity systémov
kontroly ako aj represívnych
opatrení v boji proti korupcii a
prejavom extrémizmu v
Slovenskej republike

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
(Akadémia policajného
zboru)

MRR/RR

uzavretá

február 2021

marec 2021

12 651 432,04 €

Úrad vlády Slovenskej
republiky

MRR/RR

uzavretá

marec 2021

apríl 2021

1 392 165,81 €

Žiadateľ/
prijímateľ

Optimalizácia procesov a
posilnenie transparentnosti

Kancelária najvyššieho
súdu SR

Reforma organizácií rezortu
spravodlivosti pre výkon
súdnej moci

Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania

2.1
2.2

2.1

1.1

OP EVS

1

1.1

OP EVS

1

1.2

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na
vyzvanie (zdroje
EÚ)

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Oprávnená
kategória
regiónu

Zefektívnenie a modernizácia
riadenia ľudských zdrojov vo
verejnej správe

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, 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)

PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1 (2021)

Riadiaci orgán: Operačný program Efektívna verejná správa
Dátum schválenia:
Verzia3: 1
Výzva na predkladanie
projektových zámerov8
OP

Prioritná os

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

Predpokladaný názov výzvy

Oprávnení
žiadatelia

Oprávnené
územie

Fond

Forma výzvy

Dátum vyhlásenia
výzvy5

EVS

PO2

2.1

Stabilizácia administratívnych kapacít súdov

Krajské súdy
Slovenskej
republiky

MRR/RR

ESF

uzavretá

január 2021

4

Indikatívna výška
Dátum uzavretia
finančných
prostriedkov určených
výzvy6
na výzvu (zdroje EÚ)

marec 2021

3 237 900,00 €

Poskytovateľ

7

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

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)

Ministerstvo
vnútra

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

Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán vyhlasovania výziev a
vyzvaní, idetifikácia synergií
1

PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV (2021)

Riadiaci orgán: MDV SR
Verzia2: 1
Dátum schválenia: 24.11.2020
Výzva na predkladanie
projektových zámerov9
OP

Prioritná os

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

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)

Poskytovateľ8

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

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 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

7.3 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
Migrácia ISVS do IaaS
pomocou
eGovernment cloudu

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

marec 2021

do vyčerpania
alokácie

10 000 000,00 €

SO OPII

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

Jednotná digitálna brána

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

marec 2021

do vyčerpania
alokácie

10 000 000,00 €

SO OPII

11.1 Nárast vzniku nových,
konkurencieschopných MSP
12.1 Nárast podielu
ziskových MSP v
Bratislavskom kraji

Podpora startupov a 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,
združenie fyzických
alebo právnických osôb

Menej rozvinuté
regióny,
Rozvinutejší región

EFRR

otvorená

február 2021

N/A

1 000 000,00 €

SO OP II
MH SR

N/A

N/A

Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
COSME

9.5 Rast výskumnovývojových a inovačných
kapacít v priemysle a
službách

Synergická podpora projektov,
Fyzické alebo právnické
ktorým bola poskytnutá regionálna osoby oprávnené na
investičná pomoc
podnikanie

Menej rozvinuté
regióny

EFRR

otvorená

február 2021

N/A

50 000 000,00 €

SO OP II
MH SR

N/A

N/A

OP ĽZ, ŠC 3.1.2
Interreg V-A SK-AT, ŠC 1.1
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR

OP II

OP II

OP II

PO 11 Posilnenie
rastu
a konkurenci
eschopnosti
MSP
PO 12 Rozvoj
konkurencies
chopných
MSP v
Bratislavsko
m kraji
9 - Podpora
výskumu,
vývoja a
inovácií

Podpora realizácie digitalizácie a
zjednodušovania životných situácií
internými kapacitami jednotlivých
organizácií VS

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

február 2021

do vyčerpania
alokácie

23 000 000,00 €

SO OPII

Malé zlepšenia eGOV služieb

subjekty verejnej správy

Celé územie SR

EFRR

otvorená

marec 2021

do vyčerpania
alokácie

10 000 000,00 €

SO OPII

OP II

OP II

PO 11 Posilnenie
rastu
a konkurenci
eschopnosti
MSP
PO 12 Rozvoj
konkurencies
chopných
MSP v
Bratislavsko
m kraji
9 - Podpora
výskumu,
vývoja a
inovácií
10 - Podpora
výskumu,
vývoja a
inovácií v
Bratislavsko
m kraji

11.3 Zvýšenie
konkurencieschopnosti MSP
vo fáze rozvoja
12.1 Nárast podielu
ziskových MSP v
Bratislavskom kraji

Podpora projektov s tzv. pečaťou
výnimočnosti (Seal of Excellence),
ktoré neboli podporené z priamo
riadených programov Európskej
Komisie

Fyzické alebo právnické
osoby oprávnené na
podnikanie spĺňajúce
definíciu MSP

Menej rozvinuté
regióny,
Rozvinutejší región

EFRR

otvorená

február 2021

N/A

9.5 Rast výskumnovývojových a inovačných
kapacít v priemysle a
službách
10.3 Rast výskumnovývojových a inovačných
kapacít v priemysle a
službách
v Bratislavskom kraji

Podpora významných projektov
spoločného európskeho záujmu
(IPCEI)

Fyzické alebo právnické
osoby oprávnené na
podnikanie

Menej rozvinuté
regióny,
Rozvinutejší región

EFRR

otvorená

február 2021

N/A

25 000 000,00 €

50 000 000,00 €

SO OP II
MH SR

N/A

N/A

Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
COSME

SO OP II
MH SR

N/A

N/A

OP ĽZ, ŠC 3.1.2
Interreg V-A SK-AT, ŠC 1.1
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH 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)

2

RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho plánu vyhlasovania výziev

3

Uzavretá výzva/otvorená výzva

4

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

5

Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

6

Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu

7

Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP

8

RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán vyhlasovania
výziev a vyzvaní, idetifikácia synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (rok)

Riadiaci orgán:
Verzia:

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný
názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Miesto
realizácie1

Forma
vyzvania2

Dátum
vyhlásenia
3
vyzvania

Dátum
uzavrenia
4
vyzvania

Indikatívna výška
finančných
Identifikované synergie5 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v
prostriedkov
prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade
určených na
nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ,
vyzvanie (zdroje
a v prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)
EÚ)
1. OP XX, ŠC xxx, atď.
2. OP XX, ŠC xxx, atď.
3. OP XX, ŠC xxx, atď.

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 medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán
vyhlasovania výziev a vyzvaní, idetifikácia
synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2021)

Riadiaci orgán: MDV SR
Verzia: 1
Dátum schválenia: 24.11.2020
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 medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR
Indikatívna
výška
Dátum
Dátum
Oprávnená
finančných
Forma
Predpokladaný
Žiadateľ/
vyhlásenia
uzavrenia
OP
Prioritná os
Špecifický cieľ
kategória
prostriedkov
názov vyzvania
prijímateľ
vyzvania1
2
3
regiónu
určených na
vyzvania
vyzvania
vyzvanie
(zdroje EÚ)

OPII

OPII

OPII

OPII

OP II

OPII

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
PO 3 - Verejná
OPII-XY-3.1-MZAmodernizácie a rekonštrukcie
osobná doprava
TRTRMEPD
infraštruktúry pre IDS a mestskú
dráhovú dopravu
3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
PO 3 - Verejná
OPII-XY-3.1-MZAmodernizácie a rekonštrukcie
osobná doprava
UDZATRPD
infraštruktúry pre IDS a mestskú
dráhovú dopravu
3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
PO 3 - Verejná
OPII-XY-3.1-MPOmodernizácie a rekonštrukcie
osobná doprava
VYTRTRPD
infraštruktúry pre IDS a mestskú
dráhovú dopravu
3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
PO 3 - Verejná
OPII-XY-3.1-MPOmodernizácie a rekonštrukcie
osobná doprava
MOTRTRPD
infraštruktúry pre IDS a mestskú
dráhovú dopravu
PO2 - Cestná
2.1 Odstránenie kľúčových úzkych
OPII-XY-2.1-NDSinfraštruktúra
miest na cestnej infraštruktúre TEND3KNMP
(TEN-T)
T
PO 5 5.3 Zvýšenie atraktivity a kvality
Železničná
služieb železničnej verejnej
OPII-XY-5.3-ZSSKinfraštruktúra
osobnej dopravy prostredníctvom ZKV3
(mimo TEN-T
obnovy mobilných prostriedkov
CORE)

Identifikované synergie4 (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)

MZA

Źilinský kraj

otvorená

január 2021

N/A

2 704 337,00 IROP ŠC 7.1

MZA

Źilinský kraj

otvorená

január 2021

N/A

1 384 847,00 IROP ŠC 7.1

MPO

Prešovský kraj

otvorená

január 2021

N/A

847 949,00 IROP ŠC 7.1

MPO

Prešovský kraj

otvorená

január 2021

N/A

812 399,00 IROP ŠC 7.1

NDS

Žilinský kraj

otvorené

január 2021

N/A

18 949 477,00

ZSSK

Prešovský kraj
Košický kraj

otvorená

február 2021

N/A

70 057 159,00 IROP ŠC 7.1

OPII

PO 5 Železničná
infraštruktúra
(mimo TEN-T
CORE)

5.3 Zvýšenie atraktivity a kvality
služieb železničnej verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
obnovy mobilných prostriedkov

OPII-XY-5.3-ZSSKZSSK
ZKV8

Žilinský kraj,
Banskobystrický
kraj,Košický
otvorená
kraj, Prešovský
kraj

február 2021

N/A

69 003 374,00 IROP ŠC 7.1

OPII

PO 5 Železničná
infraštruktúra
(mimo TEN-T
CORE)

5.3 Zvýšenie atraktivity a kvality
služieb železničnej verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
obnovy mobilných prostriedkov

OPII-XY-5.3-ZSSKZSSK
ZKV6

Žilinský kraj,
alternatívne aj
Prešovský kraj

marec 2021

N/A

62 878 750,00 IROP ŠC 7.1

OPII

PO 1 Železničná
infraštruktúra
(TEN-T CORE)
a obnova
mobilných
prostriedkov

1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality
služieb železničnej verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
obnovy mobilných prostriedkov

OPII-XY-1.3-ZSSKZSSK
ZKV7

Bratislavský,
Nitriansky,
Trnavský,
Trenčiansky,
otvorená
Žilinský kraj,
alt.
Banskobystrický
kraj

máj 2021

N/A

69 190 000,00 IROP ŠC 7.1

OPII

PO 5 Železničná
infraštruktúra
(mimo TEN-T
CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych
miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie
a rozvoja železničných tratí
OPII-XY-5.1-ZSSKZSSK
a súvisiacich objektov dopravne
THUPD3
významných z hľadiska
medzinárodnej a vnútroštátnej
dopravy (mimo TEN-T CORE)

Žilinský kraj
Košický kraj

otvorená

máj 2021

N/A

Bratislavský kraj otvorená

jún 2021

N/A

22 907 706,00 IROP ŠC 7.1

OPII-XY-3.2-DPMPDPMP
TROLEJBUS

Prešovský kraj

otvorená

jún 2021

N/A

6 034 939,00 IROP ŠC 7.1

OPII-XY-3.2-DPBEL3

Bratislavský kraj otvorená

júl 2021

N/A

45 815 206,00 IROP ŠC 7.1

Prešovský kraj

júl 2021

N/A

814 216,00 IROP ŠC 7.1

OPII

OPII

OPII

OPII

3.2 Zvýšenie atraktivity a
prístupnosti verejnej osobnej
PO 3 - Verejná
dopravy prostredníctvom obnovy
osobná doprava
mobilných prostriedkov dráhovej
MHD
3.2 Zvýšenie atraktivity a
prístupnosti verejnej osobnej
PO 3 - Verejná
dopravy prostredníctvom obnovy
osobná doprava
mobilných prostriedkov dráhovej
MHD
3.2 Zvýšenie atraktivity a
prístupnosti verejnej osobnej
PO 3 - Verejná
dopravy prostredníctvom obnovy
osobná doprava
mobilných prostriedkov dráhovej
MHD
3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
PO 3 - Verejná
modernizácie a rekonštrukcie
osobná doprava
infraštruktúry pre IDS a mestskú
dráhovú dopravu

OPII-XY-3.2-DPBEL2

DPB

DPB

OPII-XY-3.1-DPMPDPMP
UDZATRPD

otvorená

otvorená

3 283 685,50

OPII

PO 5 Železničná
infraštruktúra
(mimo TEN-T
CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych
miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie
a rozvoja železničných tratí
OPII-XY-5.1-ZSRa súvisiacich objektov dopravne
VHSNB
významných z hľadiska
medzinárodnej a vnútroštátnej
dopravy (mimo TEN-T CORE)

ŽSR

Košický kraj

otvorená

júl 2021

N/A

10 959 826,50

OPII

PO 5 Železničná
infraštruktúra
(mimo TEN-T
CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych
miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie
a rozvoja železničných tratí
OPII-XY-5.1-ZSRa súvisiacich objektov dopravne
ZSTTNVTV
významných z hľadiska
medzinárodnej a vnútroštátnej
dopravy (mimo TEN-T CORE)

ŽSR

Nitriansky kraj

otvorená

august 2021

N/A

30 594 111,00

OPII

PO 5 Železničná
infraštruktúra
(mimo TEN-T
CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych
miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie
a rozvoja železničných tratí
OPII-XY-5.1-ZSRa súvisiacich objektov dopravne
ZSTNZPA
významných z hľadiska
medzinárodnej a vnútroštátnej
dopravy (mimo TEN-T CORE)

ŽSR

Nitriansky kraj

otvorená

august 2021

N/A

31 669 344,50

OPII

3.2 Zvýšenie atraktivity a
prístupnosti verejnej osobnej
PO 3 - Verejná
dopravy prostredníctvom obnovy
osobná doprava
mobilných prostriedkov dráhovej
MHD

OPII-XY-3.2-DPBELBA

DPB

Bratislavský kraj otvorená

august 2021

N/A

24 655 351,00 IROP ŠC 7.1

OPII

2.1 Odstránenie kľúčových úzkych
PO 2 - Cestná
miest na cestnej infraštruktúre TENOPII-XY-2.1-NDSinfraštruktúra
T prostredníctvom výstavby
D1BASC2PD
(TEN-T CORE) nových úsekov diaľnic a
rýchlostných ciest

NDS

Bratislavský kraj otvorená

september 2021

N/A

OPII

3.2 Zvýšenie atraktivity a
prístupnosti verejnej osobnej
PO 3 - Verejná
dopravy prostredníctvom obnovy
osobná doprava
mobilných prostriedkov dráhovej
MHD

OPII-XY-3.2-DPMKDPMK
EL2

Košický kraj

otvorená

september 2021

N/A

25 261 633,00 IROP ŠC 7.1

OPII

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
PO 3 - Verejná
modernizácie a rekonštrukcie
osobná doprava
infraštruktúry pre IDS a mestskú
dráhovú dopravu

OPII-XY-3.1-MPOMPO
TRSOLI

Prešovský kraj

otvorená

september 2021

N/A

1 451 737,00 IROP ŠC 7.1

581 518,50

OPII

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
PO 3 - Verejná
modernizácie a rekonštrukcie
osobná doprava
infraštruktúry pre IDS a mestskú
dráhovú dopravu

OPII-XY-3.1-HMBAHMBA
TRTRPARI

Bratislavský kraj otvorená

september 2021

N/A

6 429 720,00 IROP ŠC 7.1

OPII

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej
osobnej dopravy prostredníctvom
PO 3 - Verejná
modernizácie a rekonštrukcie
osobná doprava
infraštruktúry pre IDS a mestskú
dráhovú dopravu

OPII-XY-3.1-DPMKDPMK
ZAKLAD2

Košický kraj

otvorená

september 2021

N/A

10 999 863,50 IROP ŠC 7.1

OPII

OPII

OP II

OP II

PO 5 Železničná
infraštruktúra
(mimo TEN-T
CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych
miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie
a rozvoja železničných tratí
OPII-XY-5.1-ZSRa súvisiacich objektov dopravne
ZSTBARCA
významných z hľadiska
medzinárodnej a vnútroštátnej
dopravy (mimo TEN-T CORE)

ŽSR

Košický kraj

otvorená

september 2021

N/A

9 613 811,50

PO 5 Železničná
infraštruktúra
(mimo TEN-T
CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych
miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie
a rozvoja železničných tratí
OPII-XY-5.1-ZSRa súvisiacich objektov dopravne
ZSTFILAKOVO
významných z hľadiska
medzinárodnej a vnútroštátnej
dopravy (mimo TEN-T CORE)

ŽSR

Banskobystrický
otvorená
kraj

december 2021

N/A

16 660 189,00

PO 7 Informačná
spoločnosť

IT fitness
vzdelávanie a
testovanie,
vytvorenie
podporného
7.6 Zlepšenie digitálnych zručností
prostredia pre
a inklúzie znevýhodnených
MIRRI SR
zvyšovanie
jednotlivcov do digitálneho trhu
digitálnych
zručností seniorov a
zamestnancov
štátnej a verejnej
správy

Celé územie SR uzavreté

PO 7 Informačná
spoločnosť

Vytvorenie IT
systému pre verejnú
7.7 Umožnenie modernizácie a
správu na včasnú
racionalizácie verejnej správy IKT
MIRRI SR
detekciu
prostriedkami
informačných
operácií

Celé územie SR uzavreté

marec 2021

máj 2021

jún 2021

august 2021

1 177 500,00

2 000 000,00

OP II

PO 7 Informačná
spoločnosť

7.2 Zvýšenie inovačnej kapacity
najmä malých a stredných
podnikateľov v digitálnej
ekonomike

Mobilné eID

MIRRI SR

Celé územie SR uzavreté

OP II

PO 7 Informačná
spoločnosť

Zavedenie
7.7 Umožnenie modernizácie a
prioritných
racionalizácie verejnej správy IKT životných situacií do MIRRI SR
prostriedkami
praxe podnikateľov
a občanov

Celé územie SR uzavreté

OP II

PO 7 Informačná
spoločnosť

7.9 Zvýšenie kybernetickej
bezpečnosti v
spoločnosti

OP II

PO 7 Informačná
spoločnosť

OP II

PO 7 Informačná
spoločnosť

7.9 Zvýšenie kybernetickej
bezpečnosti v
spoločnosti
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

Zvýšenie úrovne
informačnej a
kybernetickej
bezpečnosti v
Detekcia
zraniteľností
koncových

Remote signing

MIRRI SR

Celé územie SR uzavreté

NASES

Celé územie SR uzavreté

NASES

Celé územie SR uzavreté

7.8 Racionalizácia
Zdravotnícky cloud prevádzky informačných systémov časť migrácia do
NCZI
pomocou eGovernment cloudu
Vládneho cloudu

Celé územie SR uzavreté

marec 2021

máj 201

január 2021

marec 2021

január 2021

marec 2021

marec 2021

máj 2021

marec 2021

máj 2021

február 2021

apríl 2021

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

6 000 000,00

Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán
vyhlasovania výziev a vyzvaní, idetifikácia synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (rok)

Riadiaci orgán:
Verzia:

OP

Prioritná os

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

Žiadateľ/
prijímateľ

Indikatívna výška
finančných
Dátum vyhlásenia Dátum uzavrenia
Oprávnená
prostriedkov
Forma vyzvania1
kategória regiónu
určených na
vyzvania2
vyzvania3
vyzvanie (zdroje
EÚ)

Identifikované synergie4 (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 medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán vyhlasovania
výziev a vyzvaní, idetifikácia synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE (rok)
Povinnosť predkladať plán vyhlasovania vyzvaní pre finančné nástroje, vrátane identifikácie synergií, 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
4
finančných
Identifikované synergie (OP, špecifický cieľ (ŠC), v
Oprávnená
prostriedkov
prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade
1 Dátum vyhlásenia Dátum uzavrenia
Forma vyzvania
2
3
kategória regiónu
určených na
vyzvania
vyzvania
nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v
vyzvanie (zdroje
prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)
EÚ)
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 medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán vyhlasovania výziev a
vyzvaní, idetifikácia synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1 (2021)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Verzia2: 1

OP

Prioritná os

1. Udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
OP KŽP
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

1. Udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
OP KŽP
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

OP KŽP

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

Predpokladaný názov
výzvy

1.2.1 Oprávnená aktivita
A: Budovanie
verejných kanalizácií a
čistiarní odpadových vôd
pre
1.2.1 Zlepšenie
aglomerácie nad 2 000
odvádzania a
EO v
čistenia komunálnych
zmysle záväzkov SR voči
odpadových vôd v
EÚ
aglomeráciách nad 2 000
1.2.2. Oprávnená aktivita
EO
A: Zabezpečenie
v zmysle záväzkov SR
podmienok v oblasti
voči
zásobovania obyvateľov
EÚ
SR
bezpečnou pitnou vodou
1.2.2 Zvýšenie
z
spoľahlivosti
verejných vodovodov úpravy vody odoberanej z
Výstavba a rozšírenie
veľkokapacitných
obecných verejných
zdrojov
vodovodov podporovaná
povrchových vôd v
len v
záujme
prípadoch súbežnej
zvýšenia bezpečnosti
výstavby
dodávky pitnej vody
verejnej kanalizácie
verejnými vodovodmi
podľa
aktualizovaného
Národného
programu SR pre
vykonávanie
smernice 91/271/EHS

1.2.3 Vytvorenie
východísk
pre stanovenie opatrení
smerujúcich k
dosiahnutiu
dobrého stavu
podzemných
a povrchových vôd

3. Podpora riadenia
3.1.1 Zvýšenie úrovne
rizík, riadenia
pripravenosti na
mimoriadnych udalostí
zvládanie mimoriadnych
a odolnosti proti
udalostí ovplyvnených

Oprávnená aktivita A:
Monitorovanie a
hodnotenie vôd, vrátane
skvalitňovania
monitorovacej
siete

Oprávnená aktivita B:
Budovanie systémov
vyhodnocovania rizík a
včasného varovania a

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov Poskytovateľ6
určených na
výzvu (zdroje
EÚ)

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené
územie

Fond

Forma výzvy3

Dátum
vyhlásenia
výzvy4

Dátum
uzavretia
výzvy5

- obce
- združenia obcí
- vlastníci verejných
kanalizácií
podľa zákona o
verejných
vodovodoch a
verejných
kanalizáciách
- právnické osoby
oprávnené na
podnikanie v oblasti
verejných
kanalizácií vymedzené
v zákone
o verejných
vodovodoch
a verejných
kanalizáciách

celé územie
SR
Pomoc bude
zameraná
prioritne na
aglomerácie
uvedené v
Národnom
programe SR
pre
vykonávanie
smernice
91/271/EHS

KF

otvorená

3/2021

do vyčerpania
alokácie

25 mil. eur

celé územie
SR

KF

otvorená

3/2021

do vyčerpania
alokácie

3 mil. eur

otvorená

01/2021

právnická osoba
poverená MŽP
SR na zisťovanie
množstva,
režimu, kvality
povrchových
vôd a vplyvov
pôsobiacich na
kvalitu povrchových
vôd
- právnická osoba
poverená MŽP
SR na zisťovanie
výskytu,
množstva, režimu a
kvality
- zložky
integrovaného
záchranného systému
- subjekty územnej
samosprávy
- štátne rozpočtové
organizácie a štátne
príspevkové

Výzva na predkladanie
7
projektových zámerov

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

Identifikované synergie8 (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)

RO pre OP
KŽP

N/A

N/A

Bez identifikovaných synergií a komplementarít

RO pre OP
KŽP

N/A

N/A

Bez identifikovaných synergií a komplementarít

N/A

N/A

Bez identifikovaných synergií a komplementarít

EFRR

celé územie

do vyčerpania

15 000 000

SO pre OP
KŽP -

OP KŽP

- zložky
integrovaného
záchranného systému
- subjekty územnej
3. Podpora riadenia
Oprávnená aktivita B:
samosprávy
3.1.1 Zvýšenie úrovne
rizík, riadenia
Budovanie systémov
- štátne rozpočtové
pripravenosti na
mimoriadnych udalostí
vyhodnocovania rizík a organizácie a štátne
zvládanie mimoriadnych
a odolnosti proti
včasného varovania a
príspevkové
udalostí ovplyvnených
mimoriadnym
pripravenosti na
organizácie
zmenou klímy
udalostiam
zvládanie mimoriadnych - združenia fyzických
ovplyvneným zmenou
udalostí ovplyvnených
a právnických osôb
klímy
zmenou klímy
- neziskové
organizácie
poskytujúce
všeobecne prospešné
služby

celé územie
SR

otvorená

01/2021

do vyčerpania
alokácie

15 000 000

SO pre OP
KŽP Ministerstvo
vnútra SR

N/A

N/A

Bez identifikovaných synergií a komplementarít

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

RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho plánu vyhlasovania výziev

3

Uzavretá výzva/otvorená výzva

4

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

5

Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

6

Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu

7

Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP

8

RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1 v roku 2021
Riadiaci orgán: Integrovaný regionálny operačný program
Dátum schválenia2: 08. 11. 2019
Verzia3:1
OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov
výzvy

Oprávnení žiadatelia

● organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej
správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové
organizácie, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú
osobnú dopravu a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.),
● obec/mesto/mestská časť, ● združenia obcí,
● samosprávny kraj, ● ostatné subjekty verejnej správy
(verejné vysoké školy), ● mimovládne organizácie
(nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť,
združenie, nadácia), ● subjekty zo súkromného sektora
mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov
a nebytových priestorov a súkromná vysoká škola.

7. *
Podpora nápravy
dôsledkov krízy
IROP
v súvislosti s
pandémiou
COVID-19

7.1 **
Rozvoj dopravnej
a zelenej
infraštruktúry

Budovanie prvkov
dopravnej a zelenej
infraštruktúry
● verejná doprava;
● cyklotrasy;
●vnútrobloky, verejné
priestranstvá

7. *
Podpora nápravy
dôsledkov krízy
IROP
v súvislosti s
pandémiou
COVID-19

7.2 **
Zvýšenie počtu
žiakov stredných
odborných škôl
na praktickom
vyučovaní

Zvýšenie počtu žiakov
● zriaďovateľa stredných odborných škôl, odborných
stredných odborných škôl
učilíšť, stredné odborné školy, odborné učilištia
na praktickom vyučovaní

7. *
Podpora nápravy
dôsledkov krízy
IROP
v súvislosti s
pandémiou
COVID-19

7.3 **
Rozširovanie
Budovanie kapacít
kapacít
základných škôl
infraštruktúry
pre Bratislavský región
základných škôl
v Bratislavskom kraji

● zriaďovateľa základných škôl

Poskytovateľ

do
vyčerpania
alokácie

100 000 000

január
2021

do
vyčerpania
alokácie

január
2021

do
vyčerpania
alokácie

Dátum
uzavretia

výzvy5

výzvy6

celé územie
ERDF / otvorená
SR
REACT-EÚ výzva

január
2021

BanskoERDF / otvorená
bystrický kraj REACT-EÚ výzva

Bratislavský
ERDF / otvorená
kraj
REACT-EÚ výzva

Oprávnené
územie

Fond

Forma
výzvy

4

Výzva na predkladanie
projektových zámerov8

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov určených
na výzvu
(zdroje EÚ)

Dátum
vyhlásenia

7

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

RO
pre IROP

N/A

N/A

30 000 000

RO
pre IROP

N/A

N/A

21 000 000

RO
pre IROP

N/A

N/A

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)

1. OP II, ŠC 1.3, 3.1, 3.2, 5.3

1. OP II, ŠC 11.3

* - Pracovný názov prioritnej osi - definitívny bude po schválení revízie programového dokumentu IROP 2014 - 2020
** - Pracovný názov špecifického cieľa - definitívny bude po schválení revízie programového dokumentu IROP 2014 - 2020
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)
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
2

podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 MP CKO č. 11

1/1

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY 2021

Riadiaci orgán: Integrovaný regionálny operačný program
Dátum schválenia:
Verzia: 1

OP

Prioritná os

2 - Ľahší prístup
k efektívnym
IROP
a kvalitnejším
verejným službám

IROP
1

Špecifický cieľ

2.1.4 – Posilnenie kapacít
v zdravotníckom systéme
a ochrana verejného zdravia
ako reakcia na pandémiu COVID19

N/A

Predpokladaný názov vyzvania

Zabezpečenie prevencie, diagnostiky
a liečby pacienta a ochrana pracovníkov
v zdravotníckom systéme pred ochorením
COVID-19

N/A

N/A

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
kategória
regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

Indikatívna výška
Dátum uzavrenia finančných prostriedkov
3
určených na vyzvanie
vyzvania
(zdroje EÚ)

MZ SR

menej
rozvinutý
región

otvorené
vyzvanie

september
2021

do vyčerpania
alokácie

19 137 000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 MP CKO č. 11

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)

N/A

PLÁN / HARMONOGRAM VÝZIEV1 (2021)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum schválenia3:
Verzia4:1

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

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené územie

Fond

Forma výzvy5

OP ĽZ

2
3

*2.1.1
3.1.1

štátne rozp. a prísp. org.; obce a mestá; právnická osoba, ktorej
zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto; VÚC;
právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC;
mimovládne neziskové organizácie

menej rozvinutý
región

ESF

otvorená

* január 2021

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

PO 2
7,5 mil EUR
PO 3
7,5 mil EUR

OP ĽZ

3

*3.1.2

Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty, Štátne rozpočtové a
príspevkové organizácie

menej rozvinutý
región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

* február 2021

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

*4.1.1

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, štátne rozpočtové,
príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie, obce a
mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom
je obec alebo mesto, združenia miest a obcí, VÚC, úrady
samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo
menej rozvinutý
zakladateľom je VÚC, záujmové združenie právnických osôb ,
región
poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty vykonávajúce opatrenia v viac rozvinutý región
oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, občianske
združenia, miestne akčné skupiny, nadácie , Slovenský Červený kríž,
zamestnávatelia – podnikateľské subjekty, subjekty sociálnej
ekonomiky

ESF

otvorená

* február 2021

*4.2.1

subjekty vykonávajúce oparenia v oblasti sociálnych služieb:
- obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo
zriaďovateľom je obec alebo mesto,
- združenia miest a obcí,
- VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo
zriaďovateľom je VÚC,
- cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré
odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkvi a náboženských
spoločností

ESF

otvorená

*február 2021

OP ĽZ

OP ĽZ

4

4

menej rozvinutý
región
viac rozvinutý región

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9
Poskytovateľ8

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

RO MPSVR SR

N/A

N/A

15 mil EUR

RO MPSVR SR

N/A

N/A

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

5 mil. EUR

RO MPSVR SR

N/A

N/A

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

2,96 mil EUR

RO MPSVR SR

N/A

N/A

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 II, PO 9, TC 1, IP 1.b, ŠC 9.5

dátum prvej
komisie

Predpokladaný názov výzvy

27.11.2018

*Krok za krokom

10.3.2020

Rozvoj sektorových zručností II

8.10.2018

* Zefektívnenie súčasných a
zavedenie nových nástrojov za
účelom zvýšenia aktivity ľudí
ohrozených chudobou a sociálnym
vylúčením 2

Podpora deinštitucionalizácie
zariadení sociálnych služieb

obec, resp. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou
(verejný poskytovateľ opatrovateľskej služby) zapísaná do registra,
ktorý vedie príslušný VÚC a zároveň je poskytovateľom sociálnej
služby v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov
OP ĽZ

4

4.2.1

OPĽZ

5

5.1.3

menej rozvinutý
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
región
cirkev a cirkevná charita, štátom uznaná a registrovaná náboženská
viac rozvinutý región
spoločnosť, občianske združenie alebo Slovenský Červený kríž
(neverejný poskytovateľ opatrovateľskej služby) zapísaná do registra,
ktorý vedie príslušný VÚC a zároveň je poskytovateľom sociálnej
služby v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov

obce s prítomnosťou MRK

menej rozvinutý
región

ESF

otvorená

január 2021

do vyčerpania
alokácie na
výzvu

50 mil EUR

RO MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora opatrovateľskej služby II.

ESF

otvorená

marec 2021

N/A

1 mil. EUR

SO MVSR

N/A

N/A

Asistencia k projektom
svojpomocného bývania cez FN SIH
Rané vzdelávanie detí vo veku 0-3

OPĽZ

5

5.1.1

neziskový sektor/cirkevné organizácie

menej rozvinutý
región

ESF

otvorená

jún 2021

N/A

1 mil. EUR

SO MVSR

N/A

*výzva prenesená z PVaV predchádzajúceho roka

Poznámka: harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme.
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

N/A

PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1 (2020)

Riadiaci orgán

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Od 1.10.2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

Dátum schválenia2:
3

Verzia :

1.0

OP

Špecifický cieľ (v
prípade PRV
Prioritná os
fokusová oblasť,
opatrenie/podopatre
nie)

Výzva na predkladanie
8
projektových zámerov
Predpokladaný názov výzvy

Oprávnení žiadatelia

organizačné zložky
krajom, obcou, mestskou časťou a
združením obcí
Interreg V-A SK-CZ

2

2.1

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

organizácie
osôb
cestovného ruchu
spolupráce (EZÚS)

organizačné zložky
krajom, obcou, mestskou časťou a
združením obcí
Interreg V-A SK-CZ

3

3.1

INTERREG V-A SK-CZ/2021/14
organizácie
právnických osôb

Oprávnené územie

Indikatívna výška
finančných prostriedkov
Poskytovateľ7
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Fond

Forma výzvy4

Dátum vyhlásenia
výzvy5

Dátum uzavretia
výzvy6

EFRR

uzavretá

september 2021

december 2021

700 000,- eur

MIRRI SR

N/A

N/A

Neboli identifikované žiadne synergie

EFRR

uzavretá

október 2021

január 2022

750 000,- eur

MIRRI SR

N/A

N/A

Neboli identifikované žiadne synergie

Dátum
vyhlásenia

SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj
Výzva uplatňuje čl. 20,
bod 2 nariadenia (EÚ) č.
1299/2013.
Výzva nepodporuje
realizáciu trilaterálnych
projektov.
SR:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR:
Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj
Výzva uplatňuje čl. 20,
bod 2 nariadenia (EÚ) č.
1299/2013.

spolupráce (EZÚS)
Výzva nepodporuje
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

Identifikované synergie/
komplementarity9 (OP, špecifický cieľ
(ŠC), v prípade PRV: fokusová oblasť,
opatrenie, v prípade nástrojov podpory
Dátum
uzavretia EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v
prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)

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

