
PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2018)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán: MPRV SR/ SO - PPA

Dátum schválenia: 28.09.2017 (na úrovni RO – MPRV SR)

10.11.2017 (na úrovni Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR)

Verzia: 1

OP RH

Priorita Únie 3  

Podpora 

vykonávania 

SRP

3.2 Poskytovanie podpory monitorovaniu, 

kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu 

inštitucionálnej kapacity a efektívnej 

verejnej správy bez zvyšovania 

administratívnej záťaţe: Aktivita 2 

Inovačné systémy pre kontrolu a 

monitorovanie

Inovačné systémy 

pre kontrolu a 

monitorovanie

ŠVPS SR
celé územie 

SR

uzavreté 

vyzvanie
01/2018 06/2018

Bude doplnené 

po schválení 

zámeru MV 

pre OP RH

-

OP RH

Priorita Únie 3  

Podpora 

vykonávania 

SRP

3.2 Poskytovanie podpory monitorovaniu, 

kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu 

inštitucionálnej kapacity a efektívnej 

verejnej správy bez zvyšovania 

administratívnej záťaţe: Aktivita 3 

Odborná príprava a výmeny personálu

Odborná príprava a 

výmeny personálu
ŠVPS SR

celé územie 

SR

uzavreté 

vyzvanie
06/2018 12/2018

Bude doplnené 

po schválení 

zámeru MV 

pre OP RH

-

-OP RH

Priorita Únie 3  

Podpora 

vykonávania 

SRP

3.1 Zlepšenie a poskytovanie vedeckých 

znalostí, ako aj zlepšenie zberu a správy 

údajov: Aktivita 1 Zber, správa a 

vyuţívanie údajov

Zber, správa a 

vyuţívanie údajov
MPRV SR

celé územie 

SR

uzavreté 

vyzvanie
01/2018 06/2018      89 609,60   

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (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)/Konkrétny cieľ (v 

rámci OP RH)

Predpokladaný 

názov vyzvania
OP

Prioritná 

os/Priorita 

Únie (v rámci 

OP RH)

Špecifický cieľ/Konkrétny cieľ (v rámci 

OP RH)

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
3

Forma 

vyzvania
1

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Ţiadateľ/

prijímateľ

Oprávnená 

kategória 

regiónu

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie 

(zdroje EÚ)



OP RH

Priorita Únie 5  

Podpora 

marketingu a 

spracovania

5.1 Zlepšenie organizácie trhov s 

produktmi rybolovu a akvakultúry: 

Aktivita 2 Národné informačné a 

propagačné kampane

Národné informačné 

a propagačné 

kampane

MPRV SR
celé územie 

SR

uzavreté 

vyzvanie
01/2018 06/2018    661 500,00   -

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

V Bratislave, 28.09.2017



PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV
1
  (2018)

Dátum schválenia
2
: 14.05.2018 (na úrovni RO - MPRV SR)

11.06.2018 (na úrovni Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR)

Verzia
3
:  

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

OP RH

2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udrţateľná, 

efektívne vyuţíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

zaloţená na znalostiach

2.2 -Zlepšenie 

konkurencieschopnosti a 

ţivotaschopnosti podnikov 

akvakultúry, vrátane zlepšenia 

bezpečnostných a pracovných 

podmienok, najmä v MSP                             

Aktivita 1: Produktívne investície 

do akvakultúry -  výstavba novej 

akvakultúrnej prevádzky

Produktívne 

investície do 

akvakultúry -  

výstavba novej 

akvakultúrnej 

prevádzky

 Akciová spoločnosť (Slovensko), Druţstvo (Slovensko), Komanditná spoločnosť 

(Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako 

sam.hosp.roľník (Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca 

súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko), Príspevkové organizácie (Slovensko), 

Rozpočtové organizácie (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko), 

Štátny podnik (Slovensko), Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko), Verejnoprávne 

inštitúcie (Slovensko), Zdruţenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko) 

 Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Ţilinský kraj

ENRF otvorená jún 2018

do vyčerpania 

finančných 

prostriedkov 

alokovaných 

na výzvu

1 727 730,00 PPA - SO N N

PRV/4/2a, 3a

PRV6/2a

PRV14/3a

PRV16/2a, 3a

OP RH

2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udrţateľná, 

efektívne vyuţíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

zaloţená na znalostiach

2.2 -Zlepšenie 

konkurencieschopnosti a 

ţivotaschopnosti podnikov 

akvakultúry, vrátane zlepšenia 

bezpečnostných a pracovných 

podmienok, najmä v MSP                  

Aktivita 2: Modernizácia 

existujúcich akvakultúrnych 

prevádzok

Modernizácia 

existujúcich 

akvakultúrnych 

prevádzok

 Akciová spoločnosť (Slovensko), Druţstvo (Slovensko), Komanditná spoločnosť 

(Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako 

sam.hosp.roľník (Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca 

súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko), Príspevkové organizácie (Slovensko), 

Rozpočtové organizácie (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko), 

Štátny podnik (Slovensko), Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko), Verejnoprávne 

inštitúcie (Slovensko), Zdruţenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko) 

 

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Ţilinský kraj

ENRF otvorená jún 2018

do vyčerpania 

finančných 

prostriedkov 

alokovaných 

na výzvu

1 454 927,09 PPA - SO N N

PRV/4/2a,3a

PRV/6/2a

PRV/14/3a

PRV/16/2a, 3a

OP RH

2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udrţateľná, 

efektívne vyuţíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

zaloţená na znalostiach

2.2 -Zlepšenie 

konkurencieschopnosti a 

ţivotaschopnosti podnikov 

akvakultúry, vrátane zlepšenia 

bezpečnostných a pracovných 

podmienok, najmä v MSP                                        

Aktivita 3: Zlepšenie zdravia a 

dobrých ţivotných podmienok 

zvierat

Zlepšenie zdravia 

a dobrých 

ţivotných 

podmienok 

zvierat

 Akciová spoločnosť (Slovensko), Druţstvo (Slovensko), Komanditná spoločnosť 

(Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako 

sam.hosp.roľník (Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca 

súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko), Príspevkové organizácie (Slovensko), 

Rozpočtové organizácie (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko), 

Štátny podnik (Slovensko), Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko), Verejnoprávne 

inštitúcie (Slovensko), Zdruţenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko) 

 

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Ţilinský kraj

ENRF otvorená jún 2018

do vyčerpania 

finančných 

prostriedkov 

alokovaných 

na výzvu

86 387,00 PPA - SO N N

PRV/4/2a, 3a

PRV/6/2a

PRV/14/3a

PRV/16/2a, 3a

OP RH

2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udrţateľná, 

efektívne vyuţíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

zaloţená na znalostiach

2.2 -Zlepšenie 

konkurencieschopnosti a 

ţivotaschopnosti podnikov 

akvakultúry, vrátane zlepšenia 

bezpečnostných a pracovných 

podmienok, najmä v MSP                                        

Aktivita 4: Zvyšovanie kvality 

produktov alebo ich pridanej 

hodnoty

Zvyšovanie 

kvality produktov 

alebo ich pridanej 

hodnoty

 Akciová spoločnosť (Slovensko), Druţstvo (Slovensko), Komanditná spoločnosť 

(Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako 

sam.hosp.roľník (Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca 

súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko), Príspevkové organizácie (Slovensko), 

Rozpočtové organizácie (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko), 

Štátny podnik (Slovensko), Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko), Verejnoprávne 

inštitúcie (Slovensko), Zdruţenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko) 

 

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Ţilinský kraj

ENRF otvorená jún 2018

do vyčerpania 

finančných 

prostriedkov 

alokovaných 

na výzvu

87 387,00 PPA - SO N N

PRV/4/2a, 3a

PRV/6/2a

PRV/14/3a

PRV/16/2a, 3a

OP RH

2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udrţateľná, 

efektívne vyuţíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

zaloţená na znalostiach

2.2 -Zlepšenie 

konkurencieschopnosti a 

ţivotaschopnosti podnikov 

akvakultúry, vrátane zlepšenia 

bezpečnostných a pracovných 

podmienok, najmä v MSP                           

Aktivita 5: Obnova existujúcich 

produkčných zariadení

Obnova 

existujúcich 

produkčných 

zariadení

 Akciová spoločnosť (Slovensko), Druţstvo (Slovensko), Komanditná spoločnosť 

(Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako 

sam.hosp.roľník (Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca 

súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko), Príspevkové organizácie (Slovensko), 

Rozpočtové organizácie (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko), 

Štátny podnik (Slovensko), Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko), Verejnoprávne 

inštitúcie (Slovensko), Zdruţenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko) 

 

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Ţilinský kraj

ENRF otvorená jún 2018

do vyčerpania 

finančných 

prostriedkov 

alokovaných 

na výzvu

345 546,00 PPA - SO N N

PRV/4/2a, 3a

PRV/6/2a

PRV/14/3a

PRV/16/2a, 3a

Identifikované synergie/

komplementarity
9
 (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

Riadiaci orgán/ Sprostredkovateľský orgán: MPRV SR/ SO - PPA

2

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
8

Oprávnené územie Fond
Forma 

výzvy
4

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
5

Dátum 

uzavretia 

výzvy
6

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ)

OP Priorita Únie Konkrétny cieľ Oprávnení ţiadatelia Poskytovateľ
7



OP RH

2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udrţateľná, 

efektívne vyuţíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

zaloţená na znalostiach

2.2 -Zlepšenie 

konkurencieschopnosti a 

ţivotaschopnosti podnikov 

akvakultúry, vrátane zlepšenia 

bezpečnostných a pracovných 

podmienok, najmä v MSP           

Aktivita 6: Doplnkové činnosti

Doplnkové 

činnosti

 Akciová spoločnosť (Slovensko), Druţstvo (Slovensko), Komanditná spoločnosť 

(Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako 

sam.hosp.roľník (Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca 

súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko), Príspevkové organizácie (Slovensko), 

Rozpočtové organizácie (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko), 

Štátny podnik (Slovensko), Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko), Verejnoprávne 

inštitúcie (Slovensko), Zdruţenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko) 

 

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Ţilinský kraj

ENRF otvorená jún 2018

do vyčerpania 

finančných 

prostriedkov 

alokovaných 

na výzvu

172 773,00 PPA - SO N N

PRV/4/2a, 3a

PRV/6/2a

PRV/14/3a

PRV/16/2a, 3a

OP RH

2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udrţateľná, 

efektívne vyuţíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

zaloţená na znalostiach

2.3 - Ochrana a obnova vodnej 

biodiverzity a posilnenie 

ekosystémov týkajúcich sa 

akvakultúry a podpora 

akvakultúry, ktorá efektívne 

vyuţíva zdroje                           

Aktivita 1: Zniţovanie 

negatívneho vplyvu alebo 

zvyšovanie pozitívneho vplyvu na 

ţivotné prostredie a zvyšovanie 

efektívnosti vyuţívania zdrojov

Zniţovanie 

negatívneho 

vplyvu alebo 

zvyšovanie 

pozitívneho 

vplyvu na ţivotné 

prostredie a 

zvyšovanie 

efektívnosti 

vyuţívania 

zdrojov

Akciová spoločnosť (Slovensko), Druţstvo (Slovensko), Komanditná spoločnosť 

(Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako 

sam.hosp.roľník (Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca 

súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko), Príspevkové organizácie (Slovensko), 

Rozpočtové organizácie (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko), 

Štátny podnik (Slovensko), Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko), Verejnoprávne 

inštitúcie (Slovensko), Zdruţenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

 

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Ţilinský kraj

ENRF otvorená jún 2018

do vyčerpania 

finančných 

prostriedkov 

alokovaných 

na výzvu

38 394,00 PPA - SO N N -

OP RH

2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

environmentálne udrţateľná, 

efektívne vyuţíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

zaloţená na znalostiach

2.3 - Ochrana a obnova vodnej 

biodiverzity a posilnenie 

ekosystémov týkajúcich sa 

akvakultúry a podpora 

akvakultúry, ktorá efektívne 

vyuţíva zdroje                             

Aktivita 2: Recirkulačné systémy

 Recirkulačné 

systémy

 Akciová spoločnosť (Slovensko), Druţstvo (Slovensko), Komanditná spoločnosť 

(Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako 

sam.hosp.roľník (Slovensko), Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca 

súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko), Príspevkové organizácie (Slovensko), 

Rozpočtové organizácie (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v 

obchodnom registri (Slovensko), Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko), 

Štátny podnik (Slovensko), Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko), Verejnoprávne 

inštitúcie (Slovensko), Zdruţenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko) 

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Ţilinský kraj

ENRF otvorená jún 2018

do vyčerpania 

finančných 

prostriedkov 

alokovaných 

na výzvu

614 304,00 PPA - SO N N -

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 vyuţiť dvojkolový proces výberu ŢoNFP

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

V Bratislave, 14.05.2018

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)


