
PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2019)

Riadiaci orgán: OP EVS

Dátum schválenia: 9.10.2019

Verzia: 2

OP EVS 1 1.1

Zefektívnenie postupov 

štátneho dozoru a 

integrovanej prevencie v 

starostlivosti o životné 

prostredie

Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia
MRR/RR uzavretá december 2019 január 2020 1 553 858,00 €      

OPII PO 7, ŠC 7.7

OP EVS 1 1.1/1.2

Posilnenie schopností 

NASES za účelom 

poskytovania kvalitných 

digitálnych služieb 

prostredníctvom ÚPVS

Národná agentúra pre 

sieťové a elektronické 

služby

MRR/RR uzavretá október 2019 november 2019 942 968,00 €         
OPII PO 7, ŠC 7.3,7.4,7.7

OP EVS 1 1.1

Metodicko-hodnotiaca 

jednotka a expertná 

platforma pre podporu 

rozvoja inteligentných 

miest a regiónov

Úrad podpredsedu vlády 

SR pre investície a 

informatizáciu

MRR/RR uzavretá október 2019 november 2019 1 178 704,84 €      

OP EVS 1 1.1/1.2

Podpora okresných 

úradov poskytujúcich 

integrované proklientsky 

orientované služby v 

menej rozvinutých 

regiónoch za účelom 

zlepšovania prístupu 

občanov k verejným 

službám

Ministersvo vnútra MRR uzavretá október 2019 november 2019 13 251 500,00 €    

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)

Predpokladaný názov 

vyzvania
OP Prioritná os Špecifický cieľ

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Žiadateľ/

prijímateľ

Oprávnená 

kategória 

regiónu

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Forma 

vyzvania
1



OP EVS 1 1.3

Zvyšovanie efektívnosti 

v oblasti verejného 

obstarávania na 

Slovensku

Úrad pre verejné 

obstarávanie 

zdravotníctva

MRR/RR uzavretá november 2019 december 2019 1 768 057,27 €      

OP EVS 2 2.2

Budovanie a posilnenie 

alternatívneho riešenia 

súdnych sporov 

prostredníctvom 

mediácie a efektívneho 

využívania nástrojov 

restoratívnej justície     v 

Slovenskej republike

Ministerstvo 

spravodlivosti 

Slovenskej republiky

MRR/RR uzavretá november 2019 december 2019 942 963,85 €         

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



PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV
1
  (2019)

Dátum schválenia
2
: 9.10.2019

Verzia
3
: 

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

EVS PO1 ŠC 1.1/1.2 Inteligentný a lepší samosprávny kraj VÚC MRR/RR ESF Uzavretá máj 2019 november 2019 18 675 000,00
Ministerstvo 

vnútra SR
Interreg V-A SK-AT, PO4, ŠC 4.1

EVS PO2 ŠC2.1/2.2
Podpora administratívnych kapacít súdov (vyšší 

súdni úradníci)
Krajské súdy MRR/RR ESF Uzavretá november 2019 február 2020 2 750 000,00 €

Ministerstvo 

vnútra SR

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

Predpokladaný názov výzvy

Podpora koordinačných a implementačných kapacít 

regionálneho rozvoja miestnej samosprávy

Riadiaci orgán OP EVS

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 Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Oprávnení 

žiadatelia
Poskytovateľ

7

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)

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)

EVS PO1 ŠC 1.1 Obce, mestá MRR ESF Uzavretá október 2019 január 2020 8 925 000,00 €
Ministerstvo 

vnútra SR



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2019)

Riadiaci orgán: OP EVS

Dátum schválenia: 9.10.2019

Verzia: 2

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 Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Predpokladaný názov vyzvania
Žiadateľ/

prijímateľ

EVS PO3
3.1 – Podpora efektívnej 

implementácie OP

MZDOVÉ VÝDAVKY 

ZAMESTNANCOV RIADIACEHO 

ORGÁNU PRE

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA 

VEREJNÁ SPRÁVA 

Ministerstvo 

vnútra SR

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (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)

MRR/RR uzavretá október 2019 november 2020 4 315 773,95 €

Forma vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnená 

kategória regiónu


