HARMONOGRAM VÝZIEV1 (2019)

Operačný program Ľudské zdroje
Výzva na predkladanie

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

OP ĽZ

1

1.1.1

Oprávnení žiadatelia

NGO
materské školy v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z o výchove a
vzdelávaní (školský zák.) a o zmene a doplnení niektorých
zák. v znení
neskorších predpisov)
stredné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov)

Oprávnené územie

menej rozvinutý región

ESF

Poskytovateľ8

Forma

Dátum vyhlásenia

Dátum uzavretia

výzvy5

výzvy6

výzvy7

otvorená

január 2019

do vyčerpania
alokácie

2 mil EUR

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)

Predpokladaný názov výzvy

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

1. Interreg V-A SK-AT – RO, PO 4, ŠC 4.2

Podpora inkluzívnych opatrení

5 mil EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

1. Interreg V-A SK-AT – RO, PO 4, ŠC 4.2

Podpora inklúzie v materskej
škole (napr. asistenti)

ESF

otvorená

február 2019

do vyčerpania
alokácie

ESF

otvorená

apríl 2019

do vyčerpania
alokácie

10 mil EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

1. Interreg V-A SK-AT – RO, PO 4, ŠC 4.2

Podpora inklúzie v strednej
škole (napr. asistenti)

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

marec 2019

do vyčerpania
alokácie

15 mil EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

1. Interreg V-A SK-AT – RO, PO 1, ŠC 1.2
2. Interreg V-A SK-AT – RO, PO 4, ŠC 4.2

Podpora vzdelávania na
konzervatóriách a stredných
umeleckých školách

vysoké školy v zmysle zák. o vysokých školách č. 131/2002
Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zák. v znení neskorších predpisov

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

apríl 2019

do vyčerpania
alokácie

15 mil EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

1. OP VaI, PO 1, ŠC 1.1.3
2. Interreg V-A SK-AT – RO, PO 1, ŠC 1.2

Odstraňovanie bariér v
prístupe k vysokoškolskému
vzdelávaniu

vysoké školy v zmysle zák. o vysokých školách č. 131/2002
Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zák. v znení neskorších predpisov

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

október 2019

do vyčerpania
alokácie

15 mil EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

1. OP VaI, PO 1, ŠC 1.1.3
2. Interreg V-A SK-AT – RO, PO 1, ŠC 1.2

Implementácia profesijne
orientovaných bakalárskych
programov (VŠ pre prax II)

ESF

otvorená

november 2019

do vyčerpania
alokácie

5 mil EUR

MŠVVaŠ SR

N/A

N/A

Podpora CŽV a zvýšenie
kvality CŽV

OP ĽZ

1

1.1.1

OP ĽZ

1

1.1.1

OP ĽZ

1

1.2.1

konzervatóriá a stredné umelecké školy

OP ĽZ

1

1.3.1

OP ĽZ

1

1.3.1

menej rozvinutý región

Fond

projektových zámerov9

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

menej rozvinutý región

fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b)
Obchodného zák. registrované na území SR, ktoré spĺňajú
definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp.
veľkých podnikateľov

OP ĽZ

1

1.4.1

vysoké školy podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení
neskorších predpisov ako poskytovatelia ďalšieho vzdelávania

menej rozvinutý región

stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
NGO, záujmové združenia právnických osôb

OP ĽZ

OP ĽZ

OP ĽZ

3

3

3

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 2019

do vyčerpania
alokácie

20 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Krok za krokom

3.2.1

štátne rozp. a prísp. org.; obce a mestá; združenia miest a
obcí; VÚC a úrady samosprávneho kraja; inštitúcie verejnej
správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie;
občianske združenie; nadácie; mimovládne neziskové org.;
záujmové združenie právnických osôb; zamestnávatelia podnikateľské subjekty; subjekty poskytujúce služby
starostlivosti o deti do troch rokov veku;

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

marec 2019

do vyčerpania
alokácie

3 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora vytvárania
flexibilných foriem
starostlivosti o deti

3.2.1

štátne rozp. a prísp. org.; obce a mestá; združenia miest a
obcí; VÚC a úrady samosprávneho kraja; inštitúcie verejnej
správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie;
občianske združenie; nadácie; mimovládne neziskové org.;
záujmové združenie právnických osôb; zamestnávatelia podnikateľské subjekty; subjekty poskytujúce služby
starostlivosti o deti do troch rokov veku;

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

marec 2019

do vyčerpania
alokácie

2 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Podpora zosúladenia
rodinného a pracovného života

obce a mestá; združenia miest a obcí; základné školy; stredné
školy; verejné a štátne vysoké školy; špeciálne školy; štátne
vzdelávacie inštitúcie; školské zariadenia a inštitúcie
verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva; inštitúcie
verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké
školy; všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie
inštitúcie; občianske združenie; miestne akčné skupiny;
nadácie; mimovládne neziskové organizácie; záujmové
združenie právnických osôb

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

marec 2019

do vyčerpania
alokácie

4 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Rodová rovnosť na trhu práce
v príprave na povola

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

január 2019

do vyčerpania
alokácie

3 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

N/A

Zvyšovanie povedomia v
oblasti rodovej rovnosti

N/A

Podpora vykonávania
opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej
kurately v prirodzenom
rodinnom prostredí,
náhradnom rodinnom
prostredí, otvorenom
prostredí a v centre pre deti a
rodiny

OP ĽZ

3

3.2.2

OP ĽZ

3

3.2.2

OP ĽZ

4

4.2.1

inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a
vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská,
vzdelávacie inštitúcie; štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie; občianske združenie; nadácie; mimovládne
neziskové organizácie; zamestnávatelia - podnikateľské
subjekty;
nezisk. org. poskytujúce všeobecne prospešné služby;
nadácie; občianske združenia; cirkvi a náb. spol. a právn. os.,
ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náb.
spol.; Slovenský červený kríž; Subjekty vykonávajúce
opatrenia v oblasti SPOD a SK; obce a mestá a právn. os.,
ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo
mesto; združenia obcí; vyššie územné celky a právn. os.,
ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný
celok;

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región

ESF

otvorená

janiár 2019

do vyčerpania
alokácie

6 mil EUR

IA MPSVR SR

N/A

Stanovisko
komisie

OP ĽZ

5

5.1.2

obce s prítomnosťou MRK

menej rozvinutý región

ESF

otvorená

May 2019

OP ĽZ

6

6.1.1

obce s prítomnosťou MRK

menej rozvinutý región

ERDF

otvorená

March 2019

OP ĽZ

6

6.1.1

obce s prítomnosťou MRK

menej rozvinutý región

ERDF

otvorená

May 2019

OP ĽZ

6

6.2.1

subjekty sociálnej ekonomiky

menej rozvinutý región

ERDF

otvorená

August 2019

Forma

Dátum vyhlásenia

do vyčerpania
alokácie
do vyčerpania
alokácie
do vyčerpania
alokácie
do vyčerpania
alokácie

5 mil EUR

SO

N/A

N/A

14 mil EUR

SO

N/A

N/A

Pozemky
PRV, 6b. opatrenie 7

Pristup k pitnej vode

5 mil EUR

SO

N/A

N/A

Odpady

13,5 mil EUR

SO

N/A

N/A

Sociálne podniky

Operačný program Intereg V-A SK-CZ
Výzva na predkladanie

OP

Interreg
V-A SKCZ

Prioritná os

2

Špecifický cieľ

2.1.

Oprávnení žiadatelia

štát a jeho organizačné zložky
územná samospráva a jej organizačné zložky
organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou
časťou a združením obcí
mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
záujmové združenia právnických osôb
okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnené územie

SR: Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR: Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj

Fond

5

6

Dátum uzavretia
7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ

9

projektových zámerov

výzvy

výzvy

výzvy

EFRR

uzavretá

February 2019

May 2019

9 556 210 EUR

EFRR

uzavretá

March 2019

June 2019

1 300 000,- EUR

Fond

Forma
výzvy5

Dátum vyhlásenia
výzvy6

Dátum uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ

8

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

MPRV SR

N/A

N/A

MPRV SR

N/A

N/A

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)

Predpokladaný názov výzvy

Stanovisko
komisie

Predpokladaný názov výzvy

Stanovisko
komisie

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

Interreg
V-A SKCZ

1

1.2.

výskumné inštitúcie
vysoké školy s výskumnými pracoviskami
podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky
komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane
klastrov a sietí)
mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
štát a jeho organizačné zložky
územná samospráva a jej organizačné zložky
organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou
časťou a združením obcí
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EŹÚS)

SR: Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
ČR: Juhomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskosliezsky kraj

OP VaI, ŠC 1.2.1

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

Integrovaný regionálny operačný program

OP

IROP

IROP

IROP

Prioritná os

1

1

5

Špecifický cieľ

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené územie

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9
8

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)

1.1
Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre
TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na
rozvoj multimodálneho dopravného
systému

samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy
Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy,
Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy
právnické osoby podľa osobitných predpisov a organizácie
zriadené vyšším územným celkom a Hlavným mestom SR
Bratislava a mestom Košice za účelom výstavby, správy a
údržby ciest

celé územie SR

ERDF

otvorená
výzva

marec
2019

do vyčerpania
alokácie

147,267,115

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP II, ŠC 2.1, 6.1, 6.2
2. Program Interreg V-A SK-HU, ŠC 2.1
3. Stredná Európa ŠC 4.1

1.2.1
Zvyšovanie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy

mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty
poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu

celé územie SR

ERDF

otvorená
výzva

marec
2019

do vyčerpania
alokácie

14,000,000

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP II, ŠC 1.3, 3.1, 3.2, 5.1
2. Program Interreg V-A SK-HU, ŠC 2.2.1, 2.2.2
3. Program Interreg V-A PL-SK, ŠC 3
4. OP Stredná Európa ,ŠC 4.2
5. Interreg V-B Dunaj, ŠC 3.1

5.1.1
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej
úrovni podporou podnikania
a inovácií

miestne akčné skupiny
(na základe udeleného štatútu MAS)

menej rozvinutý región

ERDF

otvorená
výzva

jún
2019

do vyčerpania
alokácie

8,318,028

RO
pre IROP

N/A

1. OP VaI, ŠC 4.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1
2. Program Interreg VA SK_CZ, ŠC 3.1
3. OP INTERREG EUROPE, ŠC 2.1
4. OP URBACT III, ŠC 1,2,3,4
5. PRV fokusová oblasť 6b
6.
Program Interreg V A SK_HU, ŠC 4.1.1

Oprávnené územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum vyhlásenia
výzvy6

Dátum uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ8

Nie je zatiaľ určená

PPA

N/A

Zlepšenie dostupnosti k
infraštruktúre TEN-T a
cestám I. triedy s dôrazom na
rozvoj multimodálneho
dopravného systému

Zvyšovanie atraktivity a
konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy

Financovanie prevádzkových
nákladov MAS)

Program rozvoja vidieka

OP

PRV

Prioritná os

2

Špecifický cieľ

2b opatrenie 6: podopatrenie 6.1
"Podpora na začatie podnikania
mladých poľnohospodárov"

Oprávnení žiadatelia

FO alebo PO podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe,
ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov.

SR

EPFRV

Uzavretá

December 2019

2020

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

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)

1. I. pilier SPP: Národný podporný program v rámci
spoločnej organizácie trhu s vínom na roky 2014 - 2018;
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského
včelárstva na roky 2017-2019;

Predpokladaný názov výzvy

Stanovisko
komisie

2

2a, opatrenie 6: podopatrenie 6.3
"Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti na rozvoj malých
poľnohospodárskych podnikov"

FO alebo PO podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe,

SR

EPFRV

Uzavretá

December 2019

2020

Nie je zatiaľ určená

PPA

1. OP VaI, ŠC: 3.3.1; 3.1.1
2. I. pilier SPP: Národný podporný program v rámci
spoločnej organizácie trhu s vínom na roky 2014 - 2018;
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského
včelárstva na roky 2017-2019;

PRV

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)

SR

EPFRV

Uzavretá

October 2019

43800

Nie je zatiaľ určená

PPA

1. OP II: ŠC: 7.1

PRV

4

4a, 4b, 4c opatrenie 8: podopatrenie
8.3 "Podpora na na prevenciu škôd
v lesoch spôsobených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami"

1. FO a PO (MSP) 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

SR

EPFRV

Uzavretá

June 2019

september 2019

Nie je zatiaľ určená

PPA

1. OP KŽP: ŠC: 1.2.3

PRV

4

4a, 4b, 4c opatrenie 8: podopatrenie
8.4 "Podpora na obnovu lesov
poškodených lesnými požiarmi a
prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami"

1. FO a PO (MSP) 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

SR

EPFRV

Uzavretá

June 2019

september 2019

Nie je zatiaľ určená

PPA

1. OP KŽP: ŠC: 1.2.3

4

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

1. FO a PO (MSP) 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. občiasnke združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o
združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa
daného územia

SR

EPFRV

Uzavretá

October 2019

december 2019

Nie je zatiaľ určená

PPA

1. OP KŽP: ŠC: 1.2.3

4

4a, 4b, 4c opatrenie 8: podopatrenie
8.6 "Podpora investícií do
lesníckych technológií a
spracovania, do mobilizácie
lesníckych výrobkov a ich uvádzania
na trh"

1. FO a PO (MSP) 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. občiasnke združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o
združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa
daného územia
3. Obce a obecné podniky

SR

EPFRV

Uzavretá

September 2019

december 2019

Nie je zatiaľ určená

PPA

6b opatrenie 19: podopatrenie 19.3
"Príprava a vykonávanie projektov
spolupráce MAS"

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

SR

EPFRV

Uzavretá

December 2018

43525

Zatiaľ nie je určená.

PPA

Oprávnené územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum vyhlásenia
výzvy6

Dátum uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ8

PRV

PRV

PRV

PRV

6

Operačný program Kvalita životného prostredia
OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Oprávnení žiadatelia

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9
Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

1

KŽP

2

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu združenia fyzických alebo právnických osôb
na opätovné použitie a recykláciu a
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
podpora predchádzania vzniku
odpadov
služby
fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

2.1.1: Zníženie rizika povodní a
subjekty ústrednej správy
negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Predpokladaný názov výzvy

celé územie SR

KF

otvorená

May 2019

do vyčerpania
alokácie

8 000 000

RO pre OP KŽP

irelevantné

irelevantné

Oprávnená aktivita B:
Príprava na opätovné použite
a zhodnocovanie so zameraním
na recykláciu nie
nebezpečných odpadov
vrátane podpory systémov
triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory
predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov

celé územie SR

KF

otvorená

June 2019

do vyčerpania
alokácie

600 000

RO pre OP KŽP

irelevantné

irelevantné

Oprávnená aktivita E: Rozvoj
metodík pre hodnotenie
investičných rizík spojených s
nepriaznivými dôsledkami
zmeny klímy

subjekty územnej samosprávy

KŽP

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)

Stanovisko
komisie

fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

KŽP

4

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov
združenia fyzických alebo právnických osôb
centralizovaného zásobovania teplom
založených na dopyte po využiteľnom
subjekty ústrednej správy
teple

územie menej rozvinutých regiónov SR

EFRR

Oprávnené územie

Fond

otvorená

March 2019

do vyčerpania
alokácie

Forma

Dátum vyhlásenia

Dátum uzavretia

25 000 000

SO pre OP KŽP
–Slovenská
inovačná a
energetická
agentúra

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ

irelevantné

Oprávnená aktivita B:
Výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia zariadení na
výrobu elektriny a tepla
vysoko účinnou kombinovanou
výrobou s maximálnym
tepelným príkonom 20 MW

irelevantné

subjekty územnej samosprávy

Operačný program Výskum a inovácie
OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Oprávnení žiadatelia

5

výzvy

6

výzvy

7

výzvy

Výzva na predkladanie
9

projektových zámerov
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)

Predpokladaný názov výzvy

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

Menej rozvinuté regióny

EFRR

otvorená

2/2019

N/A

100000000 SO pre OP VaI -MH SR

N/A

N/A

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

Podpora vzniku a činnosti
technologicko – inovačných
platforiem v rámci
jednotlivých odvetví
hospodárstva

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie,
združenie fyzických alebo právnických osôb

Menej rozvinuté regióny,
Rozvinutejší región

EFRR

otvorená

4/2019

N/A

5000000 SO pre OP VaI -MH SR

N/A

N/A

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

Podpora sieťovania podnikov

N/A

N/A

OP ĽZ, ŠC 3.1.2
PRV, fokusová oblasť 2a, opatrenie 6;
Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
COSME

Podpora využitia nových
nápadov v hospodárstve –
schéma SBIR

2000000 SO pre OP VaI -MH SR

N/A

N/A

OP ĽZ, ŠC 3.1.2
PRV, fokusová oblasť 2a, opatrenie 6;
Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
COSME

Podpora sieťovania
neformálnych investorov pri
financovaní úvodných fáz
podnikateľského cyklu

4000000 SO pre OP VaI -MH SR

N/A

N/A

PRV, fokusová oblasť 2a, opatrenie 6;
Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR
COSME

Podpora rozvoja
alternatívnych foriem
podnikania

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)

Predpokladaný názov výzvy

OP VaI

1

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

OP VaI

1
2

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

OP VaI

3

3.1.1 Nárast vzniku nových,
konkurencieschopných MSP

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

16000000

OP VaI

3

3.1.1 Nárast vzniku nových,
konkurencieschopných MSP

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

OP VaI

3

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
MSP vo fáze rozvoja
spĺňajúce definíciu MSP

Menej rozvinuté regióny

EFRR

otvorená

10/2019

N/A

Oprávnené územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum vyhlásenia
výzvy6

Dátum uzavretia
výzvy7

SO pre OP VaI
MH SR

Stanovisko
komisie

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OP

Prioritná os

OP II

7

OP II

7

OP II

7

Špecifický cieľ

7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Oprávnení žiadatelia

Dopytové projekty pre využívanie údajov - Business
intelligence

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Dátum
vyhlásenia

Celé územie SR

EFRR

otvorená

február 2019

7529300

SO OPII

Dopytové projekty pre implementáciu opatrení kybernetickej
7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti najmä v oblasti rozpoznania,
v spoločnosti
monitorovania riešenia bezpečnostných incidentov vo verejnej
správe.

Celé územie SR

EFRR

otvorená

február 2019

7529300

SO OPII

7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a
Dopytové projekty pre digitálnu inklúziu, služby adresujúce
inklúzie znevýhodnených jednotlivcov
aktívne startnutie, telemedicínu a asistovanú opateru
do digitálneho trhu

Celé územie SR

EFRR

otvorená

február 2019

15058600

SO OPII

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

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9
Poskytovateľ8

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)

Dátum
uzavretia

Stanovisko
komisie

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

HARMONOGRAM VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2019)

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

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

Dátum uzavrenia
vyzvania3

OP ĽZ

3

3.1.1

Vzdelávanie uchádzačov o
zamestnanie – 2

UPSVaR

menej rozvinutý
región

uzavreté

January 2019

March 2019

18,500,000.00

OP ĽZ

3

3.1.2

Systematizácia v oblasti zlepšovania
pracovných podmienok

NIP

menej rozvinutý
viac rozvinutý región

uzavreté

January 2019

March 2019

15,600,000.00

OP ĽZ

3

3.2.1

Rodina a práca II.

UPSVaR

menej rozvinutý
viac rozvinutý región

uzavreté

March 2019

May 2019

7,000,000.00

OP ĽZ

4

4.1.1

Bezbariérová orientácia v systéme
ochrany detí

CIPC

menej rozvinutý
viac rozvinutý región

uzavreté

January 2019

March 2019

2,000,000.00

ÚSVRK

menej rozvinutý
región

uzavreté

January 2019

March 2019

10,000,000.00

OP ĽZ

5

5.1.2

Komunitné centrá - 2. fáza

Stanovisko
komisie

VaI PO: 1, ŠC: 1.2.2
VaI PO: 3, ŠC: 3.1.1
Interreg V-A SK-HU PO: 3, TC: 8, IP:
8b, ŠC: 3.1

Operačný program Efektívna verejná správa

OP

Prioritná os

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

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
kategória regiónu

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

Dátum uzavrenia
vyzvania3

Úrad pre
reguláciu
elektronických
komunikácií a
poštových
služieb

MRR/RR

uzavretá

January 2019

February 2019

3,138,442.00 €

OP EVS

1

1.1.

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho
dohľadu elektronických komunikácií
a poštových služieb a zlepšenie
dostupnosti broadbandu

OP EVS

1

1.1.

Optimalizácia procesov a tvorby
politík MPRV SR a 4 partnerov

Ministerstvo
pôdohospodárstv
a a rozvoja
vidieka SR

MRR/RR

uzavretá

March 2019

April 2019

5,192,095.36 €

OP EVS

1

1.1.

Efektívna správa priestorových
údajov a služieb (ESPUS)

Ministerstvo
životného
prostredia SR

MRR/RR

uzavretá

February 2019

March 2019

2,858,767.00 €

OPII PO 7, ŠC 7.3,7.4,7.7

OP EVS

1

1.1.

Zefektívnenie postupov štátneho
dozoru a integrovanej prevencie v
starostlivosti o životné prostredie

Slovenskej
inšpekcie
životného
prostredia

MRR/RR

uzavretá

February 2019

March 2019

1,553,858.00 €

OPII PO 7, ŠC 7.7

OPII PO 7, ŠC 7.3,7.4,7.7

Stanovisko
komisie

OP EVS

1

1.1.

Verejný manažment otvorených a
dôveryhodných dát

Národná
agentúra pre
sieťové a
elektronické
služby

MRR/RR

uzavretá

May 2019

June 2019

2,946,777.00 €

Národná
agentúra pre
sieťové a
elektronické
služby

MRR/RR

uzavretá

June 2019

July 2019

942,968.00 €

OPII PO 7, ŠC 7.3,7.4,7.7

OPII PO 7, ŠC 7.3,7.7

OP EVS

1

1.1/1.2

Posilnenie schopností NASES za
účelom poskytovania kvalitných
digitálnych služieb prostredníctvom
ÚPVS

OP EVS

2

2.1/2.2

Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2

Kancelária
Najvyššieho
súdu SR

MRR/RR

uzavretá

March 2019

April 2019

4,714,844.00 €

OPII PO 7, ŠC 7.3,7.4,7.7

OP EVS

1

1.1.

Vytvorenie odborných kompetencií a
kapacít pre komplexnú ekonomickú
reguláciu

Ministerstvo
zdravotníctva SR

MRR/RR

uzavretá

June 2019

July 2019

3,299,672.00 €

OPII PO 7, ŠC 7.7

Moderný a efektívne riadený úrad

Úrad
podpredsedu
vlády SR pre
investície a
informatizáciu

MRR/RR

uzavretá

July 2019

August 2019

1,511,893.00 €

OPII PO 7, ŠC 7.7

OP EVS

1

1.1/1.2

Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP

Prioritná os

OP II

7

7.7 Umožnenie modernizácie a
Optimalizácia procesov riadenia a
racionalizácie verejnej správy IKT prevádzky Zboru väzenskej a
prostriedkami
justičnej stráže

7

7.1. Zvýšenie pokrytia
širokopásmovým internetom /
NGN)

7

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb
pre podnikateľov
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb
pre občanov
Projekt rozvoja IS elektronických
7.5: Zlepšenie celkovej
služieb RÚ
dostupnosti dát verejnej správy vo
forme otvorených dát
7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

OP II

OP II

OP II

7

OP II

7

Špecifický cieľ

Predpokladaný názov vyzvania

Monitorovací systém pre reguláciu a
štátny dohľad (MSRŠD)

7.6 Zlepšenie digitálnych zručností
a inklúzie znevýhodnených
Digitalny ekosystem inkluzie
jednotlivcov do digitálneho trhu

7.7 Umožnenie modernizácie a
Analytický nástroj pre podporu
racionalizácie verejnej správy IKT
ekonomickej regulácie zo strany
prostriedkami
Ministerstva zdravotníctva SR

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

Forma
vyzvania1

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

Dátum uzavrenia
vyzvania3

Zbor väzenskej
Celé územie SR
a justičnej stráže

uzavreté

január 2019

apríl 2019

25,621,348.81 €

Úrad pre
reguláciu
elektronických
komunikácií a
poštových
služieb

Celé územie SR

uzavreté

január 2019

apríl 2019

7,297,199.28 €

Úrad pre
reguláciu
elektronických
komunikácií a
poštových
služieb

Celé územie SR

uzavreté

január 2019

apríl 2019

3,847,461.01 €

Úrad
podpredsedu
vlády Slovenskej
Celé územie SR
republiky pre
investície a
informatizáciu

uzavreté

január 2019

apríl 2019

6,399,905.00 €

Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej
republiky

uzavreté

január 2019

apríl 2019

1,168,492.85 €

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
kategória regiónu

Celé územie SR

OP EVS 2.1.

OP EVS 1.1

OP EVS 1.1, 1.2

Stanovisko
komisie

Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

január 2019

apríl 2019

3,552,237.91 €

Národná
agentúra pre
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj
centrálnych komponentov pre kvalitné sieťové a
elektronické
zabezpečenie otvorených údajov
služby

Celé územie SR

uzavreté

April 2019

júl 2019

2,701,814.01 €

Úrad pre verejné
Celé územie SR
obstarávanie

uzavreté

April 2019

júl 2019

16,325,628.36 €

OP EVS 1.3

Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

január 2019

apríl 2019

14,155,084.00 €

OP EVS 1.1

7.7 Umožnenie modernizácie a
Konsolidácia údajovej základne
racionalizácie verejnej správy IKT
rezortu Ministerstva zdravotníctva
prostriedkami

Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

5,877,798.04 €

OP EVS 1.1.

7.5: Zlepšenie celkovej
dostupnosti dát verejnej správy vo
forme otvorených dát
7.7 Umožnenie modernizácie a
Implementácia a integrácia
racionalizácie verejnej správy IKT
podporného informačného systému (IS
prostriedkami
RPO)
7.8: Racionalizácia prevádzky
informačných systémov pomocou
eGovernment cloudu

Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

April 2019

júl 2019

3,764,650.00 €

OP EVS 1.1, 1.3

Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

April 2019

júl 2019

5,119,924.00 €

7

7.7 Umožnenie modernizácie a
Register mimovládnych neziskových
racionalizácie verejnej správy IKT
organizácií
prostriedkami

OP II

7

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

OP II

7

7.7
Umožnenie modernizácie a
Systém verejného obstarávania
racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

OP II

7

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb
pre podnikateľov

OP II

7

7

OP II

OP II

7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

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

OP II

7

OP II

7

7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT Živnostenský register
prostriedkami

Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

April 2019

júl 2019

5,119,924.00 €

OP II

7

Integračná platfoma (ako spoločný
7.7 Umožnenie modernizácie a
modul front-endu) / API GW racionalizácie verejnej správy IKT
Application programming interface
prostriedkami
Gateway

Úrad
podpredsedu
vlády Slovenskej
Celé územie SR
republiky pre
investície a
informatizáciu

uzavreté

január 2019

apríl 2019

5,646,975.00 €

OP II

7

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb
pre občanov

Pamiatkový informačný systém
(PAMIS)

Ministerstvo
kultúry

Celé územie SR

uzavreté

April 2019

júl 2019

3,689,357.00 €

OP II

7

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb
pre podnikateľov

Otvorený informačný systém
mimovládnych neziskových
organizácií (MNO)

Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

júl 2019

október 2019

4,141,115.00 €

7

Komplexný analytický nástroj pre
podporu ekonomickej regulácie,
7.7 Umožnenie modernizácie a
ktorého súčasťou bude aj Centrálny
racionalizácie verejnej správy IKT
portál pre ekonomické informácie
prostriedkami
(CPEI), analytické nástroje, simulácia
(tzv. what if)

Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

3,237,599.00 €

OP II

Register zbraní a streliva

OP EVS 1.1.

Úrad
podpredsedu
vlády Slovenskej
Celé územie SR
republiky pre
investície a
informatizáciu

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

3,689,341.94 €

OP II

7

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

OP II

7

7.7 Umožnenie modernizácie a
Konsolidácia údajovej základne
racionalizácie verejnej správy IKT
rezortu Ministerstva zdravotníctva
prostriedkami

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a
športu

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

6,098,733.00 €

OP II

7

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb
pre podnikateľov

Sociálna
poisťovňa

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

13,176,275.00 €

OP II

7

7.7 Umožnenie modernizácie a
Centralizovaný systém súdneho
racionalizácie verejnej správy IKT
riadenia (CSSR)
prostriedkami

Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

10,215,001.31 €

OP EVS 2.1, 2.2

OP II

7

7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT Konsolidovaná analytická vrstva
prostriedkami

Úrad
podpredsedu
vlády Slovenskej
Celé územie SR
republiky pre
investície a
informatizáciu

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

3,915,236.00 €

OP EVS 1.1

OP II

7

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

14,230,377.00 €

OP EVS 1.1

OP II

7

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

1,882,325.00 €

OP II

7

OP II

7

Rozvoj Centrálneho
metainformačného systému verejnej
správy /MetaIS 3/

Modernizácia dávkových agend SP

Ministerstvo
7.7 Umožnenie modernizácie a
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia
zdravotníctva
racionalizácie verejnej správy IKT služieb elektronického zdravotníctva
Slovenskej
prostriedkami
(NZIS)
republiky
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a
Sociálna
Budovanie analytických služieb pre
dostupnosti eGovernment služieb
podporu kontroly a rozhodovania v SP poisťovňa
pre podnikateľov
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb
pre podnikateľov
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

OP EVS 1.1.

Informačný systém podpory
efektívneho riadenia rezortu
spravodlivosti, zavádzanie business
intelegence v rezorte spravodlivosti

Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

9,350,637.67 €

OP EVS 2.1

Zefektívnenie a elektronizácia
procesov a služieb regionálneho
školstva a uznávania dokladov o
vzdelaní a uznávaní odborných
kvalifikácií zo zahraničia

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a
športu

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

6,812,510.64 €

OP EVS 1.1.

Národná
agentúra pre
sieťové a
elektronické
služby

Celé územie SR

uzavreté

April 2019

júl 2019

9,364,672.29 €

OP EVS 1.1.

Celé územie SR

uzavreté

April 2019

júl 2019

1,129,395.00 €

OP EVS 1.1

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

6,670,800.00 €

OP II

7

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb
pre podnikateľov
7.5: Zlepšenie celkovej
Centrálna evidencia elektronických
dostupnosti dát verejnej správy vo
rozhodnutí - CEER - fáza I
forme otvorených dát
7.7 Umožnenie
modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

OP II

7

7.7 Umožnenie modernizácie a
Vytvorenie národného kontaktného
racionalizácie verejnej správy IKT
bodu (NCP) - pilot pre dve krajiny
prostriedkami

OP II

7

7.7 Umožnenie modernizácie a
Kapacitný upgrade IaaS vládneho
racionalizácie verejnej správy IKT
cloudu
prostriedkami

Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej
republiky
Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky

OP II

7

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a
dostupnosti eGovernment služieb
pre podnikateľov
7.4 Zvýšenie
kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov

DataCentrum
elektronizácie
územnej
samosprávy
Slovenska

Celé územie SR

uzavreté

júl 2019

október 2019

15,058,600.00 €

Ministerstvo
7.7 Umožnenie modernizácie a
Implementácia princípov Open Data a
školstva, vedy,
racionalizácie verejnej správy IKT Open Source a Konsolidácie dát v
výskumu a
prostriedkami
rezorte školstva
športu

Celé územie SR

uzavreté

apríl 2019

júl 2019

8,100,000.00 €

7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

OP II

1

7

DCOM2

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie
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
2

HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI (2019)

Operačný program Ľudské zdroje
OP

OP ĽZ

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

7

7.1.

Mzdové výdavky

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená
Forma vyzvania1
kategória regiónu

MV SR

menej rozvinutý
región

uzavreté

Dátum vyhlásenia
vyzvania2

august 2019

Identifikované synergie/
komplementarity4 (OP, špecifický cieľ
Indikatívna výška
(ŠC), v prípade PRV: fokusová oblasť,
Dátum uzavrenia
finančných
opatrenie, v prípade nástrojov
3
prostriedkov
určených
vyzvania
podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný
na vyzvanie (zdroje EÚ)
cieľ, a v prípade nástrojov podpory
SR: opatrenie)

október 2019

5,6 mil EUR

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

OP TP, PO 1, ŠC 1

Stanovisko komisie

