
PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV
1
  (rok 2020)

Verzia
3
: 2

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

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

Moderné technológie subjekty verejnej správy Celé územie SR EFRR otvorená február 2020 7 529 300,00 € SO OPII

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 Poskytovateľ
8

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: SO OPII - ÚPPVII

Dátum schválenia
2
: 09.12.2019

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)

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
9

Identifikované synergie/

komplementarity
10

 (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)

OP Prioritná os
Špecifický cieľ (v prípade PRV fokusová 

oblasť, opatrenie/podopatrenie)
Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond Forma výzvy

5

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
6

Dátum 

uzavretia 

výzvy
7

Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených na 

výzvu (zdroje EÚ)



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (rok 2020)

Riadiaci orgán:

Dátum schválenia:

Verzia: 

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

Predpokladaný 

názov vyzvania
OP Prioritná os Špecifický cieľ

Identifikované synergie/

komplementarity
5
 (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 

realizácie
1

Forma 

vyzvania
2

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
3

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
4



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (rok 2020)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: RO OPII/SO OPII - ÚPPVII

Dátum schválenia: 09.12.2019

Verzia: 2

OP II PO5 - Železničná infraštruktúra

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 PO3 - Verejná osobná doprava

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 PO3 - Verejná osobná doprava

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 PO3 - Verejná osobná doprava

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 PO3 - Verejná osobná doprava

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 PO3 - Verejná osobná doprava

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 PO 7 - Informačná spoločnosť
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 €

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť
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 PO 7 - Informačná spoločnosť
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 €

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/

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 vyzvaniaOP Prioritná os Špecifický cieľ
Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Forma 

vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Žiadateľ/

prijímateľ
Oprávnená kategória regiónu

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje EÚ)



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (rok 2020)

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

OP Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Predpokladaný názov 

vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ

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)

Forma vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnená 

kategória regiónu



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE  (rok 2020)

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

OP Prioritná os Špecifický cieľ
Predpokladaný názov 

vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ

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)

Forma vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnená 

kategória regiónu


