
PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV (2021)
1

MPRV SR

Dátum schválenia: 03.02.2021 (na úrovni RO - MPRV SR)

09.03.2021 (na úrovni Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR)

Verzia
2
: 1  

Poskytovateľ
5

OP RH

5 - Podpora 

marketingu a 

spracovania

5.2 - Podnecovanie investícií do 

odvetví spracovania a uvádzania 

na trh                                                

Aktivita 3: Zavádzanie nových 

alebo zlepšených produktov, 

procesov alebo systémov riadenia 

a organizácie

Zavádzanie 

nových alebo 

zlepšených 

produktov, 

procesov alebo 

systémov riadenia 

a organizácie

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)

Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

 Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

ENRF otvorená máj 2021 MPRV SR 1 931 485,69 PRV/4,16/3a

2 
RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho plánu vyhlasovania výziev

3
 Uzavretá výzva/otvorená výzva  

4
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť

5
 Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu 

6
 RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

1
 V pláne vyhlasovania výziev sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov

Riadiaci orgán:

Identifikované synergie/

komplementarity
6
 (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
Oprávnené územie Fond

Forma 

výzvy
3

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
4

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ)

OP Priorita Únie Konkrétny cieľ Oprávnení žiadatelia


