
 HARMONOGRAM VÝZIEV1  (2020)

Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

OP ĽZ 3 3.2.1

• Pre špecifický cieľ výzvy č. 1:
nezisk org poskyt všeob prosp služby, nadácie, obč združenia, 
cirkvi a náb spol a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju 
právnu subjektivitu od cirkví a náb spol, Slovenský červený 
kríž.
• Pre špecifický cieľ výzvy č. 2:
Subjekty vykonávajúce opatr v oblasti SPOD a SK: obce a 
mestá a právn os, ktorých zaklad alebo zriaď je obec alebo 
mesto, združ obcí, VUC a právnické os, ktorých zaklad alebo 
zriaďovateľom je VUC
• Pre špecifický cieľ výzvy č. 3:
Subjekty vykonávajúce opatr v oblasti SPOD a SK, nezisk 
org poskyt všeob prosp služby, nadácie, obč združ, cirkvi a 
náb spol a právnické os, ktoré odvodzujú svoju právnu 
subjektivitu od cirkví a náb spol, Slovenský červený kríž. 
obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo 
zriaďovateľom je obec alebo mesto, združ obcí, VUC a 
právnické os, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je 
VUC.

menej rozvinutý región
viac rozvinutý región ESF otvorená marec 2020 do vyčerpania

 alokácie 7 mil EUR IA MPSVR SR N/A N/A Podpora starostlivosti o dieťa 
v systéme sociálnych služieb

OP ĽZ 3 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 ESF otvorená marec 2020 do vyčerpania
 alokácie 2 mil EUR IA MPSVR SR N/A N/A Podpora zosúladenia 

rodinného a pracovného života

OP ĽZ 3 3.2.2

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;

menej rozvinutý región ESF otvorená marec 2020 do vyčerpania
 alokácie 5 mil EUR IA MPSVR SR N/A N/A Zvyšovanie povedomia v 

oblasti rodovej rovnosti

OP ĽZ 5 5.1.2 neziskový sektor/cirkevné organizácie menej rozvinutý región ESF otvorená február 2020 do vyčerpania
 alokácie 2 mil. EUR SO N/A N/A Mentoring dospelých

OP ĽZ 6 6.1.2 obce s prítomnosťou MRK menej rozvinutý región EFRR otvorená marec 2020 do vyčerpania
 alokácie 10 mil. EUR SO N/A N/A Základné školy

Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

IROP 2
2.1.2 Modernizovať zdravotnícku 
infraštruktúru za účelom integrácie 
primárnej zdravotnej starostlivosti

-obec v partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
- VÚC v partnerstve s poskytovateľmi  zdravotnej 
starostlivosti
- obec v spolupráci s VÚC v partnerstve s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti
- neziskové organizácie, kde zakladateľom je obec a 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo VÚC a 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo obec v 
spolupráci s VÚC a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

menej rozvinutý región ERDF Uzavretá 
výzva

február 
2020

apríl 
2020 30,000,000

MZ SR 
ako 

SO pre IROP

august 
2019

október 
2019 1. OP ĽZ, ŠC 4.2.2

Spoločná výzva 
(pre projekty s lokálnym 
vplyvom a projekty 
s uplatnením SŠP)

IROP 2
2.1.2 Modernizovať zdravotnícku 
infraštruktúru za účelom integrácie 
primárnej zdravotnej starostlivosti

-obec v partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
- VÚC v partnerstve s poskytovateľmi  zdravotnej 
starostlivosti
- obec v spolupráci s VÚC v partnerstve s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti
- neziskové organizácie, kde zakladateľom je obec a 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo VÚC a 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo obec v 
spolupráci s VÚC a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

menej rozvinutý región ERDF Uzavretá 
výzva

jún 
2020

august 
2020 8,000,000

MZ SR 
ako 

SO pre IROP

január 
2020

marec 
2020 1. OP ĽZ, ŠC 4.2.2

UMR 
(udržateľný mestský rozvoj 
mestských funkčných oblastí 
krajských miest)

Dátum uzavretia 
výzvy7

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 
určených na výzvu 

(zdroje EÚ)

Predpokladaný názov výzvyPoskytovateľ8

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov9

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

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Poskytovateľ8

Integrovaný regionálny operačný program

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond
Forma 
výzvy5

Dátum vyhlásenia 
výzvy6

Operačný program Ľudské zdroje

Stanovisko 
komisie

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

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov9

Oprávnené územie Fond
Forma 
výzvy5

Dátum vyhlásenia 
výzvy6

Dátum uzavretia 
výzvy7

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 
určených na výzvu 

(zdroje EÚ)



IROP 2

2.1.3. Modernizovať infraštruktúru 
ústavných zariadení poskytujúcich 
akútnu zdravotnú starostlivosť za 
účelom zvýšenia ich produktivity a 
efektívnosti

všeobecné nemocnice - iba v rámci zracionalizovanej siete 
poskytovateľov akútnej ústavnej zdravotnej staroslitovsti menej rozvinutý región ERDF Uzavretá 

výzva
február 

2020
júl 

2020 15,000,000
MZ SR 

ako 
SO pre IROP

N/A N/A 1. OP ĽZ, ŠC 4.2.2 Modernizácia infraštruktúry 
nemocníc

IROP 2

2.2.3
Zvýšenie počtu žiakov stredných 
odborných škôl na praktickom 
vyučovaní

● zriaďovateľa stredných odborných škôl, odborných učilíšť, 
stredné odborné školy, odborné učilištia

Banskobystrický kraj
Prešovský kraj ERDF otvorená február 

2020
do vyčerpania 

alokácie
RO 

pre IROP N/A N/A
1. OP ĽZ, ŠC 1.2.1
2. OP VaI. ŠC 3.1.1
5. Program Interreg V A PL_SK, ŠC 4 

Zvýšenie počtu žiakov 
stredných odborných škôl na 
praktickom vyučovaní

IROP 3

3.1 
Stimulovanie podpory udržateľnej 
zamestnanosti a tvorby pracovných 
miest v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle prostredníctvom vytvorenia 
priaznivého prostredia pre rozvoj 
kreatívneho talentu, netechnologických 
inovácií 

Malé a stredné podniky (MSP) v kultúrnom a kreatívnom 
sektore:
● právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a)  zákona č. 
513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
● fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského 
oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované 
na území SR;
● osoby vykonávajúce činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov, ide o autorov využívajúcich výsledky 
ich duševnej tvorivej činnosti (spisovatelia, autori vynálezov, 
hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.),
● fyzické osoby - podnikatelia podľa osobitných právnych 
predpisov – tzv. „slobodné povolania“ podľa § 3 zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov, konkrétne § 3 ods. 1 písm. d) bod 8 - autorizovaný 
architekt, autorizovaný krajinný architekt a bod 10 - 
reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, 
ktoré sú dielami výtvarného umenia,
● neziskové organizácie, občianske združenia.

celé územie SR ERDF uzavretá 
výzva

jún
2020

september
2020 20,000,000

MK SR 
ako 

SO pre IROP
N/A N/A 1. OP VaI, ŠC 3.1.1, 3.3.1,  4.1.1

Podpora prístupu k hmotným 
a nehmotným aktívam MSP 
v kultúrnom a kreatívnom 
sektore pre účely tvorby 
pracovných miest 
(decentralizovaná podpora)

Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

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 February 2020 May 2020 Nie je zatiaľ určená PPA 1. OP II: ŠC: 7.1

PRV 4

4a, 4b, 4c  opatrenie 8: podopatrenie 
8.5 "Podpora na investície do 

zlepšenia odolnosti a 
environmentálnej hodnoty lesných 

ekosystémov"

1. FO a PO 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. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o 
združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa 

daného územia                          

SR EPFRV Uzavretá February 2020 apríl 2020 Nie je zatiaľ určená PPA -

PRV 1,2,3,4,5,6
1a, 1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a  opatrenie 16: 

podopatrenie 16.1 "Zriadenie a 
prevádzka operačných skupín EIP" 

Najmenej 3 subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi 
aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, 
v lesnom hospodárstve a medzi inými aktérmi, ktorí 

prispievajú k splneniu cieľov Európskeho inovačného 
partnerstva pre produktivitu a udržateľnosť 

v poľnohospodárstve vrátane medziodvetvových organizácií, 
mimovládnych neziskových organizácií a vedecko-

výskumných organizácií

SR EPFRV Uzavretá March 2020 máj 2020 Zatiaľ nie je určená. PPA

1. OP VaI, ŠC: 3.3.1;
2. HORIZONT 2020;
3. LIFE, všeobecný cieľ: prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo,
4. I. pilier SPP: Národný program stabilizácie a rozvoja 
slovenského včelárstva na roky 2019/2020 až 2021/2022; 
Národný podporný program v rámci spoločnej organizácii 
trhu s vínom na roky 2019-2023; Národná stratégia SR pre 
operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia a 
zeleniny na roky 2018-2024

PRV 6
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 verejno-

súkromné partnerstvo pracujúce na princípoch 
LADER/CLLD (bez štatútu MAS) zo SR môže byť zároveň 

aj prijímateľom

SR EPFRV Otvorená March 2020 Zatiaľ nie je určená. PPA -

Operačný program Kvalita životného prostredia

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond
Forma Dátum vyhlásenia Dátum uzavretia 

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 8

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov9 Identifikované synergie/

komplementarity10 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade PRV: Stanovisko 
Predpokladaný názov výzvy

Program rozvoja vidieka

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond
Forma 
výzvy5

Dátum uzavretia 
výzvy7 Predpokladaný názov výzvy

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 
určených na výzvu 

(zdroje EÚ)

Poskytovateľ8

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov9

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

Dátum vyhlásenia 
výzvy6



Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

KŽP 1

1.2.3 Vytvorenie východísk pre 
stanovenie opatrení smerujúcich k 

dosiahnutiu dobrého stavu 
podzemných a povrchových vôd

subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a 
ochrany životného prostredia

-subjekty územnej samosprávy
-neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 

služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
- nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

- združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby 
a ochrany životného prostredia

- Výskumný ústav vodného hospodárstva
-Slovenský hydrometeorologický ústav

-Slovenský vodohospodársky podnik, š.p

celé územie SR KF otvorená July 2020 do vyčerpania 
alokácie 600 000 RO pre OP KŽP N/A N/A

Aktivita C: 
Podpora zefektívnenia 

nástrojov koncepčného a 
informačného charakteru
uplatňovaných v oblasti 
ochrany vôd a vodného 

hospodárstva

KŽP 1
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a 

biotopov a posilnenie biodiverzity, 
najmä v rámci sústavy Natura 2000

Príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v 
oblasti ochrany prírody

- Vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach 
(nezávisle od právnej formy subjektu) okrem fyzických osôb, 

ktoré nie sú oprávnené na podnikanie

*projekty je možné realizovať aj prostredníctvom inštitútu 
partnerstva

- celé územie SR- prednostne mimo 
chránených území KF otvorená  08/2020 do vyčerpania 

alokácie 3,000,000 RO pre OP KŽP N/A N/A

Oprávnená aktivita B:  
Zachovanie a obnova 

biodiverzity a ekosystémov a ich 
služieb mimo chránených území

prostredníctvom ich 
revitalizácie, obnovy a 

budovania zelenej
infraštruktúry 

- schéma štátnej pomoci

KŽP 1
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia 

a zlepšenie jeho kvality

subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a 
ochrany životného prostredia

subjekty územnej samosprávy - vyššie územné celky
celé územie SR KF otvorená  09/2020 do vyčerpania 

alokácie 2,000,000 RO pre OP KŽP N/A N/A

Aktivita C. Skvalitňovanie 
monitorovania ovzdušia 

(skvalitnenie emisných inventúr 
a projekcií emisií)

KŽP 2
2.1.1 Zníženie rizika povodní a 

negatívnych dôsledkov zmeny klímy

- subjekty verejnej správy
- združenia fyzických alebo právnických osôb

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 
služby

celé územie SR KF otvorená 01/2020 do vyčerpania 
alokácie 10,000,000 RO pre OP KŽP N/A N/A

Oprávnená aktivita C: 
Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine 
- mimo schémy štátnej pomoci

KŽP 2
2.1.1 Zníženie rizika povodní a 

negatívnych dôsledkov zmeny klímy subjekty územnej samosprávy - obce a mestá celé územie SR KF otvorená 01/2020 do vyčerpania 
alokácie 5,000,000 RO pre OP KŽP N/A N/A

Oprávnená aktivita C: 
Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine 
– v  rodinných a bytových 

domoch 

KŽP 4
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe SR - fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie územie menej rozvinutých regiónov SR EFRR otvorená 01/2020 do vyčerpania 
alokácie 10,000,000

SO pre OP KŽP 
–Slovenská 
inovačná a 
energetická 
agentúra

N/A N/A

Oprávnená aktivita A: 
Výstavba

zariadení využívajúcich biomasu
prostredníctvom rekonštrukcie a 

modernizácie existujúcich
energetických zariadení s 

KŽP 4

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych 
plánov a opatrení súvisiacich s 

nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky 
typy území 

subjekty územnej samosprávy územie menej rozvinutých regiónov SR EFRR otvorená 03/2020 do vyčerpania 
alokácie 3,500,000

SO pre OP KŽP 
–Slovenská 
inovačná a 
energetická 
agentúra

N/A N/A

Oprávnená aktivita A: 
Vypracovanie a implementácia 
nízkouhlíkových stratégií pre 

všetky typy území,
najmä pre mestské oblasti 

vrátane aktualizácie a 
implementácie koncepcií rozvoja 

obcí
v oblasti tepelnej energetiky

Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

OP VaI 3
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti 

MSP vo fáze rozvoja
Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 

spĺňajúce definíciu MSP Menej rozvinuté regióny EFRR otvorená 6/2020 N/A 4,000,000.00
SO pre OP VaI 

-
MH SR

N/A N/A

PRV, fokusová oblasť 2a, opatrenie 16
IROP, ŠC 5.1.1

Podporné programy SBA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Dotácie MH SR
COSME

Podpora rozvoja 
alternatívnych foriem 

podnikania

OP VaI 3

3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a 
využívania možností jednotného trhu 

EÚ
Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 

spĺňajúce definíciu MSP Menej rozvinuté regióny EFRR otvorená 9/2020 N/A 2,000,000.0
SO pre OP VaI 

-
MH SR

N/A N/A

IROP, ŠC 5.1.1
Podporné programy SBA

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR

COSME

Podpora tvorby 
alternatívnych obchodných 

platforiem

OP VaI 3

3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a 
využívania možností jednotného trhu 

EÚ
Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 

spĺňajúce definíciu MSP Menej rozvinuté regióny EFRR otvorená 01/2020 N/A 6,000,000.0
SO pre OP VaI 

-
MH SR

N/A N/A

IROP, ŠC 5.1.1
Podporné programy SBA

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR

COSME

Podpora zapájania MSP do 
programov EÚ

Predpokladaný názov výzvy

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond
Forma 
výzvy5

Dátum vyhlásenia 
výzvy6

Dátum uzavretia 
výzvy7 prostriedkov 

určených na výzvu 
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ8 fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov podpory 
EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ,  a v prípade nástrojov 

podpory SR: opatrenie)

Stanovisko 
komisie

Predpokladaný názov výzvy

Operačný program Výskum a inovácie

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond
Forma 
výzvy5

Dátum vyhlásenia 
výzvy6

Dátum uzavretia 
výzvy7

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 
určených na výzvu 

(zdroje EÚ)

Poskytovateľ8

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov9

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



OP VaI 4
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v 

Bratislavskom kraji Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 
spĺňajúce definíciu MSP Rozvinutejší región EFRR otvorená 01/2020 N/A 6,000,000

SO pre OP VaI 
-

MH SR
N/A N/A

IROP, ŠC 5.1.1
Podporné programy SBA

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR

COSME

Podpora zapájania MSP v 
Bratislavskom kraji do 

programov EÚ

OP VaI 4
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v 

Bratislavskom kraji

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 
spĺňajúce definíciu MSP, od vzniku ktorých ku dňu 

predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov, 
združenie fyzických alebo právnických osôb

Rozvinutejší región EFRR otvorená 01/2020 N/A 1,000,000
SO pre OP VaI 

-
MH SR

N/A N/A

IROP, ŠC 5.1.1
Podporné programy SBA

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Dotácie MH SR

COSME

Podpora startupov 
a sieťovania neformálnych 
investorov pri financovaní 

úvodných fáz podnikateľského 
cyklu

Dátum 
vyhlásenia

Dátum 
uzavretia

OP II 7
7.8: Racionalizácia prevádzky
informačných systémov pomocou
eGovernment cloudu

subjekty verejnej správy Celé územie SR EFRR otvorená marec 2020 7,529,300.00 € SO OPII
OPII-2020-36-5.1-NP-ZSSK
(ZSSK - THÚ projektová 
dokumentácia)

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

Poskytovateľ8

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov9

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

Predpokladaný názov výzvy

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Fond
Forma 
výzvy5

Dátum vyhlásenia 
výzvy6

Dátum uzavretia 
výzvy7

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 
určených na výzvu 

(zdroje EÚ)

OP Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie



HARMONOGRAM VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2019)

OP ĽZ 3 3.1.1 Buď aktívny UPSVaR menej rozvinutý 
región uzavreté March 2020 May 2020 25,500,000.00

OP ĽZ 3 3.3.1 Spoločne hľadáme prácu II UPSVaR menej rozvinutý 
región uzavreté March 2020 May 2020 4,000,000.00

OP ĽZ 3 3.3.3 Sektorové vzdelávanie UPSVaR menej rozvinutý 
región uzavreté March 2020 May 2020 42,248,057.00

OP ĽZ 4 4.1.1. Podpora integrácie cudzincov 
v zariadeniach SPODaSK UPSVR menej rozvinutý 

región uzavreté March 2020 May 2020 680 000,00

OP EVS 1 1-Jan Reforma získavania a využívania dát 
v zdravotníctve (KUZZ)

Ministerstvo 
zdravotníctva 

Slovenskej 
republiky

MRR/RR uzavretá January 2020 February 2020 3,732,565.35 €              OPII PO 7, ŠC 7.7

OP EVS 1 1-Jan

Transformácia vnútorných procesov a 
zefektívnenie správy podriadených 

organizácii Ministerstva 
zdravotníctva SR (URPO)

Ministerstvo 
zdravotníctva 

Slovenskej 
republiky 

MRR/RR uzavretá January 2020 February 2020 1,568,109.63 €              OPII PO 7, ŠC 7.7

OP EVS 1 1-Jan
Laboratórium lepších služieb a 

digitálnych
inovácií

Úrad 
podpredsedu 
vlády SR pre 
investície a 

informatizáciu

MRR/RR uzavretá February 2020 March 2020 2,836,749.66 €              
OPII PO 7, ŠC 7.3, 7.4, 7.7

OP EVS 1 1-Jan

Podpora partnerstva a dialógu 
v oblasti participatívnej tvorby

verejných politík II.

Ministersvo 
vnútra 

(USVROS)
MRR/RR uzavretá February 2020 March 2021 4,704,901.77 €              

OP EVS 1 1-Jan Optimalizácia riadiacich a podporných
procesov ÚPVII 

Úrad 
podpredsedu 
vlády SR pre 
investície a 

informatizáciu

MRR/RR uzavretá March 2020 April 2020 2,150,845.60 €              OPII PO 7, ŠC 7.7

 Operačný program Efektívna verejná správa

OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania
Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená 
kategória regiónu

Forma 
vyzvania1

Dátum vyhlásenia 
vyzvania2

Dátum uzavrenia 
vyzvania3

Indikatívna výška 
finančných prostriedkov 

určených na vyzvanie 
(zdroje EÚ)

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)

Stanovisko 
komisie

Stanovisko 
komisie

Operačný program Ľudské zdroje
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)



OP EVS 2 2-Jan Racionalizácia administratívnych 
procesov

Ministerstvo 
spravodlivosti 

Slovenskej 
republiky

MRR/RR uzavretá March 2020 April 2020 1,807,347.39 €              

OP EVS 1 1-Jan
Systematická podpora v boji proti 

prejavom extrémizmu a šíreniu 
propagandy

Akadémia 
policajného 

zboru
MRR/RR uzavretá July 2020 August 2020 6,836,488.12 €              

OP EVS 1 1-Jan Efektívna správa priestorových 
údajov a služieb (ESPUS)

Ministerstvo 
životného 

prostredia SR
MRR/RR uzavretá August 2020 September 2020 2,858,767.00 €              

OPII PO 7, ŠC 7.3,7.4,7.7

OP EVS 1 1-Jan
Vytvorenie odborných kompetencií a 
kapacít pre komplexnú ekonomickú 

reguláciu

Ministerstvo 
zdravotníctva SR MRR/RR uzavretá August 2020 September 2020 3,299,672.00 €              OPII PO 7, ŠC 7.7

OP EVS 1 1.1/1.2

Optimalizácia tvorby elektronických
rozhodnutí vo verejnej správe s 

ohľadom na
princíp "jedenkrát a dosť"

Národná 
agentúra pre 

sieťové a 
elektronické 

služby

MRR/RR uzavretá September 2020 October 2020 2,443,455.15 €              OPII PO 7, ŠC 7.3,7.4,7.7

OP EVS 1 1.1/1.2 Moderný a efektívne riadený úrad

Úrad 
podpredsedu 

vlády Slovenskej 
republiky pre 
investície a 

informatizáciu

MRR/RR uzavretá September 2020 October 2020 1,511,893.00 €              OPII PO 7, ŠC 7.7

OP EVS 1 1-Jan

Koordinácia a implementácia 
nástrojov podpory EÚ a 

makroregionálnych stratégií v 
Slovenskej republike

Úrad 
podpredsedu 
vlády SR pre 
investície a 

informatizáciu

MRR/RR uzavretá October 2020 November 2020 2,627,613.64 €              

OP EVS 1 1.1/1.2

Zýšenie efektivity práce zamestnancov 
a modernizácia SP pre kvalitnejšie 

poskytovanie služieb svojim klientom 
a hodnotenie výstupov

Sociálna 
poisťovňa MRR/RR uzavretá October 2020 November 2020 5,917,412.66 €              

OP EVS 1 1-Jan
Optimalizácia procesov Úradu na 
ochranu osobných údajov SR  a 

vybudovanie informačného systému 

Úrad na ochranu 
osobných 

údajov 
Slovenskej 
republiky

MRR/RR uzavretá November 2020 December 2020 2,750,311.30 €              OPII PO 7, ŠC 7.3, 7.4, 7.7

OP EVS 1 1-Jan Verejný manažment otvorených a 
dôveryhodných dát

Úrad 
podpredsedu 
vlády SR pre 
investície a 

informatizáciu

MRR/RR uzavretá November 2020 December 2020 2,946,762.12 €              
OPII PO 7, ŠC 7.3,7.7

OP EVS 1 1-Jan Podpora aplikácie optimalizovaných a 
unifikovaných ekonomických procesov

Ministerstvo 
financií 

Slovenskej 
republiky

MRR/RR uzavretá November 2020 December 2020 4,090,655.10 €              OPII PO 7, ŠC 7.3, 7.4, 7.7

OP EVS 1 1-Jan Optimalizácia procesov a tvorby 
politík MPRV SR a 4 partnerov

Ministerstvo 
pôdohospodárstv

a a rozvoja 
vidieka 

Slovenskej 
republiky

MRR/RR uzavretá December 2020 January 2021 5,192,095.36 €              



OP EVS 1 1-Jan

Skvalitňovanie programovej služby za
účelom zvyšovania dostupnosti 

informácií
občanom v kontexte zohľadňovania 

potrieb
národnostných menšín, sociálne a 

zdravotne
znevýhodnených a iných záujmových 

skupín
obyvateľstva vo vysielaní regionálnych

štúdií.

Rozhlas a 
televízia

Slovenska
MRR/RR uzavretá December 2020 January 2021 11,787,048.49 €            

OP II 5

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych 
miest na železničnej infraštruktúre 
prostredníctvom modernizácie a rozvoja 
železničných tratí a súvisiacich objektov 
dopravne významných z hľadiska 
medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

OPII-2020-36-5.1-NP-ZSSK
(ZSSK - THÚ projektová dokumentácia) ZSSK Žilinský kraj

Košický kraj otvorené 3Q/2020 N/A 3 283 685 €

OP II 3

3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej 
osobnej dopravy prostredníctvom 
modernizácie a rekonštrukcie 
infraštruktúry pre IDS a mestskú 
dráhovú dopravu

OPII-2020-37-3-NP-MKE
(Modernizácia električkových tratí v 
Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová 
dokumentácia“)

Mesto Košice N/A otvorené 2Q/2020 N/A 2,400,000.00 € IROP, ŠC 1.2.1

OP II 3

3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej 
osobnej dopravy prostredníctvom 
modernizácie a rekonštrukcie 
infraštruktúry pre IDS a mestskú 
dráhovú dopravu

OPII-2020-41-3.1-NP-DPMŽ
(Projektová príprava - Výstavba a 
modernizácia údržbovej základne 
trolejbusov v Žiline)

DPMŽ Žilinský kraj otvorené 2Q/2020 N/A 1 200 000,00 €

OP II 3

3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej 
osobnej dopravy prostredníctvom 
modernizácie a rekonštrukcie 
infraštruktúry pre IDS a mestskú 
dráhovú dopravu

OPII-2020-42-3.1-NP-MZA
(Projektová príprava - Modernizácia 
infraštruktúry trolejbusovej dráhy a 
meniarní, výstavba nových trolejbusových 
tratí a obratísk v Žiline )

Mesto ZA Žilinský kraj otvorené 2Q/2020 N/A 2,400,000.00 €

OP II 3

3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej 
osobnej dopravy prostredníctvom 
modernizácie a rekonštrukcie 
infraštruktúry pre IDS a mestskú 
dráhovú dopravu

OPII-2020-50-3.1-NP-DPMK
(Modernizácia údržbovej základne v 
Košiciach, realizácia - I. etapa)

DPMK Košický kraj otvorené 2Q/2020 N/A 19,626,296.00 €

OP II 3

3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej 
osobnej dopravy prostredníctvom 
modernizácie a rekonštrukcie 
infraštruktúry pre IDS a mestskú 
dráhovú dopravu

OPII-2020-51-3.1-NP-DPMK
(Modernizácia údržbovej základne v 
Košiciach, realizácia - II. etapa)

DPMK Košický kraj otvorené 2Q/2020 N/A 11,176,332.00 €

OP II 7 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 
v spoločnosti

Vybudovanie Centra simulácie, výskumu 
a výuky kybernetických hrozieb a 
kybernetickej bezpečnosti - Fáza 2 

Úrad podpredsedu 
vlády Slovenskej 
republiky pre 
investície a 
informatizáciu 

Celé územie SR Uzavreté marec 2020 máj 2020 5,118,317.24 €

 Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania
Žiadateľ/
prijímateľ

Oprávnená 
kategória regiónu

Forma 
vyzvania1

Dátum vyhlásenia 
vyzvania2

Dátum uzavrenia 
vyzvania3

Indikatívna výška 
finančných prostriedkov 

určených na vyzvanie 
(zdroje EÚ)

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)

Stanovisko 
komisie



OP II 7
7.8: Racionalizácia prevádzky 
informačných systémov pomocou 
eGovernment cloudu

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v 
Datacentre Kopčianska - Fáza 2

Ministerstvo 
vnútra Slovenskej 
republiky

Celé územie SR Uzavreté marec 2020 máj 2020 9,040,054.79 €

OP II 7
7.8: Racionalizácia prevádzky 
informačných systémov pomocou 
eGovernment cloudu

Vládny cloud - rozšírenie o Komunitný 
zdravotnícky cloud

Národné centrum 
zdravotníckych 
informácií

Celé územie SR Uzavreté marec 2020 máj 2020 34,348,427.92 €

1Uzavreté 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



HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2019)

OP ĽZ 7 7.1, 7.2

Vyzvanie na predloženie 
žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok
Projekty technickej pomoci

MŠVVaŠ SR
menej rozvinutý 
región           viac 
rozvinutý regioón

otvorené február 2020 n/a 8 340 021,87 EUR OP TP: PO 1 (ŠC 1, 2, 3) a PO 2 (ŠC 1)

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

Operačný program Ľudské zdroje

Stanovisko komisie

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov určených 
na vyzvanie (zdroje EÚ)

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)

Oprávnená kategória 
regiónu

OP
Prioritná 

os

Špecifický cieľ (v 
prípade PRV 

fokusová oblasť, 
opatrenie/podopa

trenie)

Predpokladaný názov vyzvania
Žiadateľ/
prijímateľ Forma vyzvania1 Dátum vyhlásenia 

vyzvania2
Dátum uzavrenia 

vyzvania3
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