
PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1  (2019)

Dátum schválenia2:  8.11.2019

Verzia3:  

Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

OP RH 5 - Podpora marketingu a 
spracovania

5.2 - Podnecovanie investícií do 
odvetví spracovania a uvádzania 
na trh                                                
      Aktivita 1: Úspora energie 

alebo znižovanie vplyvu na 
životné prostredie

Úspora energie 
alebo znižovanie 

vplyvu na 
životné 

prostredie

 
Akciová spoločnosť (Slovensko)

Družstvo (Slovensko)
Komanditná spoločnosť (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník 
(Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník 

(Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

 Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj

Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj

Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

ENRF otvorená October 2019 - 329,137.00 MPRV SR - RO N N PRV/16/3a

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

V Bratislave, 08.10.2019

Schválil: Ing. Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb

Oprávnení žiadatelia Poskytovateľ7

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/
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)

Predpokladaný 
názov výzvy

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

1

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov8

Oprávnené územie Fond
Forma 
výzvy4

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy5

Dátum 
uzavretia 

výzvy6

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 
určených na 

výzvu 
(zdroje EÚ)

OP Priorita Únie Konkrétny cieľ



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (rok)

Riadiaci orgán:
Dátum schválenia:
Verzia:

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/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/
komplementarity5 (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)

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 
určených na 

vyzvanie (zdroje 
EÚ)

Žiadateľ/
prijímateľ

Miesto 
realizácie1

Forma 
vyzvania2

Dátum 
vyhlásenia 
vyzvania3

Dátum 
uzavrenia 
vyzvania4

Predpokladaný 
názov vyzvaniaOP Prioritná os Špecifický 

cieľ



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (rok)

Riadiaci orgán:
Dátum schválenia:
Verzia:

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/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)

Predpokladaný 
názov vyzvaniaOP Prioritná os Špecifický cieľ

Dátum 
uzavrenia 
vyzvania3

Forma 
vyzvania1

Dátum 
vyhlásenia 
vyzvania2

Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená 
kategória 
regiónu

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 
určených na 

vyzvanie 
(zdroje EÚ)



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (rok)

Riadiaci orgán:
Dátum schválenia:
Verzia:

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/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, 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)

Forma vyzvania1
Dátum 

vyhlásenia 
vyzvania2

Dátum uzavrenia 
vyzvania3

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 
určených na 

vyzvanie (zdroje 
EÚ)

Oprávnená 
kategória regiónuOP Prioritná os

Špecifický cieľ (v 
prípade PRV fokusová 

oblasť, 
opatrenie/podopatrenie)

Predpokladaný 
názov vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE  (rok)

Povinnosť predkladať plán vyhlasovania vyzvaní pre finančné nástroje, vrátane identifikácie synergií/komplementarít, sa nevzťahuje pre orgán zodpovedný za EÚS, PRV, OP RH a OP TP.

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/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, 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)

Forma vyzvania1
Dátum 

vyhlásenia 
vyzvania2

Dátum uzavrenia 
vyzvania3

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 
určených na 

vyzvanie (zdroje 
EÚ)

Oprávnená 
kategória regiónuOP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný 

názov vyzvania
Žiadateľ/
prijímateľ


	plán vyhl. výziev
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	plán vyhl. vyzvaní projektov TP
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