
HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2018)

OP EVS 1 1.2.

Podpora medzinárodnej spolupráce zameranej na 

posilnenie výmeny skúseností a príkladov dobrej 

praxe medzi krajinami EÚ a OECD v oblasti 

reformy verejnej správy

Ministerstvo 

vnútra 

Slovenskej 

republiky

MRR/RR
Uzavreté 

vyzvanie
január 2018 február 2018 1 571 606, 45 €

OP EVS 1 1.1. Modernizácia miestnej územnej samosprávy 
Združenie miest 

a obcí Slovenska  
MRR/RR

Uzavreté 

vyzvanie
január 2018 február 2018 3 512 043,03 €

Program Interreg V-A SK-AT, PO 4, ŠC 4.1.

Program Interreg V-A SK-CZ, PO 3 ŠC 3.1

OP EVS 1 1.1., 1.2. Zefektívnenie správy daní a cla  
Finančné 

riaditeľstvo SR
MRR/RR

Uzavreté 

vyzvanie
február 2018 marec 2018 8 408 094,58 €

OP EVS 2 2.1.
Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže

Generálne 

riaditeľstvo 

Zboru väzenskej 

a justičnej stráže

MRR/RR
Uzavreté 

vyzvanie
február 2018 marec 2018  950 000 €

OP II PO 7 ŠC , 7.7

OP EVS 1 1.1, 1.2.
Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA 

a MSP test – Centrum lepšej regulácie

Slovak Business 

Agency
MRR/RR

Uzavreté 

vyzvanie
marec 2018 apríl 2018 5 396 139,36 €

OP EVS 1 1.1

Podpora aplikácie optimalizovaných a 

unifikovaných ekonomických podporných 

procesov

Ministerstvo 

financií 

Slovenskej 

republiky

MRR/RR
Uzavreté 

vyzvanie
september 2018 október 2018 3 929 036,96 €

OP II PO 7 ŠC , 7.7

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

Forma vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

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)

Oprávnená 

kategória regiónu
OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ



 HARMONOGRAM VÝZIEV
1
  (2018)

10.11.2017

Verzia
4
:

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

OP EVS 1 1.1., 1.2., 1.3.

Obce, mestá, 

VÚC a 

združenia 

mest a obcí

MRR/RR

(SR)
ESF otvorená august 2018 N/A 3 900 000 € MV SR

OP II PO 7 ŠC 7.1

Program Interreg V-A SK-CZ, PO 3 ŠC 3.1

Program Interreg V-A SK-HU, PO 4 ŠC 4.1.1

Interreg V-B Dunaj, PO 4 ŠC 4.1, 4.2

OP ĽZ, PO 3, ŠC 3.1.1.,  3.1.2. , 3.3.1.

OP ĽZ, PO 4, Š.C. 4.1.1.  

Podpora "smart" riešení v 

obecných plánoch hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja

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

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
9

Predpokladaný názov výzvy

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)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán
2
: MV SR (OP EVS)

Dátum schválenia
3
:

1

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)

Poskytovateľ
8



HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2018)

OP EVS 3 3.1/3.2

Vyzvanie na projekt TP (služobné cesty a 

vzdelávanie zamestnancov zapojených do 

implementácie projektov OP EVS; materiálno-

technické zabezpečenie pre OP EVS; zabezpečenie 

hodnotení, analýz a štúdií v oblasti riadenia a 

implementácie projektov realizovaných RO pre OP 

EVS; komunikácia a informovanie v rámci 

projektov realizovaných RO pre OP EVS)

Ministerstvo 

vnútra Slovenskej 

republiky

MRR/RR
Uzavreté 

vyzvanie
január 2018 február 2018 904 651 €

OP TP, PO 1, ŠC 1, 2, 3

OP TP, 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

Forma vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

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)

Oprávnená 

kategória regiónu
OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ


