Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2021

Riadiaci orgán2:

Ministerstvo vnútra SR/Operačný program Efektívna verejná správa

3

Verzia :

2 (11.08.2021)
Výzva na predkladanie
projektových zámerov8

1

Operačný
program

Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade
PRV fokusová oblasť,
opatrenie/podopatrenie)

OP EVS

2

2.1

Zameranie výzvy

Oprávnení
žiadatelia

Príprava kvalitných sudcovských kapacít prostredníctvom Krajské súdy /
podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s
Špecializovaný
reformou súdneho systému - súdnej mapy.
trestný súd

Oprávnené
územie

Fond

Forma výzvy4

Dátum
vyhlásenia
5
výzvy

Dátum
uzavretia
6
výzvy

MRR/RR

ESF

uzavretá

august 2021

október 2021

Indikatívna výška finančných
prostriedkov určených na
Poskytovateľ7
výzvu (zdroje EÚ)

5 630 564,72

Ministerstvo
vnútra SR

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia9

N/A

N/A

Identifikované synergie10 (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)

Zdôvodnenie
11
identifikácie synergií

Zdôvodnenie
neidentifikácie
12
synergií

V harmonograme vyhlasovania výziev a vyzvaní sa uvádzajú údaje iba o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov (v nasledujúcich hárkoch sú uvádzané harmonogramy vyhlasovania vyzvaní, t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty, projekty technickej pomoci a finančné nástroje). RO vypĺňa a schvaľuje iba tie hárky, v ktorých plánuje vyhasovať výzvy a vyzvania.

2

Uvádza sa názov RO. SO je oprávnený (ak je to v súlade so zmluvou o vykonávaní časti úloh RO sprostredkovateľským orgánom) schvaľovať zmeny a zverejňovať harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP vyhlasovaných SO, tzn. aj uviesť názov SO.

3

RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho harmonogramu vyhlasovania výziev a vyzvaní.

4

Uzavretá výzva/otvorená výzva.

5

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť v štruktúre MM/RRRR.

6

Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy v štruktúre MM/RRRR, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť, v prípade otvorených výziev sa uvádza ,,do vyčerpania alokácie“ (resp. skutočnosť, na základe ktorej sa výzva uzavrie).

7

Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu. Uviesť RO, resp. SO, ktoré vyhlasujú výzvu v prípade, ak je harmonogram zostavený za celý OP a uvádzajú sa výzvy za RO aj SO. Ak je harmonogram zostavený výlučne za RO alebo za jeden konkrétny SO, predmetný stĺpec sa nemusí uviesť a postačuje identifikácia RO alebo SO v hlavičke.

8

Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP. V opačnom prípade RO stĺpce nevypĺňajú.

9

V prípade otvorených výziev na predkladanie projektových zámerov sa uvádza ,,Otvorená výzva na predkladanie PZ“.

10

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 na základe spolupráce s inými RO, a so zástupcami inštitúcií zodpovednými za implementáciu tematicky príslušných ostatných nástrojov podpory EÚ a SR.

11

V prípade, ak boli identifikované synergie, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 MP CKO č. 11, uvedie sa dôvod, napr.: predmetná synergia bola identifikovaná na základe komunikácie medzi príslušnými RO, RO považuje predmetnú synergiu za opodstatnenú, a pod.

12

V prípade, ak nebola identifikovaná synergia, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 MP CKO č. 11 a je relevantná pre príslušný kalendárny rok (tzn. plánuje sa vyhlásiť synergická výzva/vyzvanie), uvedie sa dôvod, napr.: RO po komunikácii s príslušným partnerom dospel k názoru, že predmetný synergický účinok pri plánovanej výzve/vyzvaní nebude, resp. nie je relevantný.

Platnosť: 13.12.2019, účinnosť: 13.12.2019

Indikatívny harmonogram vyhlasovania vyzvaní pre národné projekty na kalendárny rok 2021
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR/Operačný program Efektívna verejná správa
Verzia:

2 (11.08.2021)

Operačný
program

Prioritná os

Špecifický cieľ

OP EVS

2

OP EVS

Indikatívna výška
Identifikované synergie (OP, špecifiký cieľ
finančných
(ŠC), v prípade PRV: fokusová oblasť,
prostriedkov
opatrenie, v prípade nástrojov podpory EÚ:
určených na vyzvanie špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade
(zdroje EÚ)
nástrojov podpory SR: opatrenie)

Zameranie vyzvania

Oprávnený
žiadateľ

Oprávnené
územie

Forma
vyzvania

Dátum vyhlásenia
vyzvania

Dátum uzavrenia
vyzvania

2.1
2.2

Optimalizácia procesov a posilnenie
transparentnosti

Kancelária
Najvyšieho
súdu SR

MRR/RR

uzavretá

júl 2021

júl 2021

1 369 103,00 €

2

2.1

Hodnotenie efektívnosti justície

Ministerstvo
spravodlivosti
SR

MRR/RR

uzavretá

október 2021

január 2022

1 854 652,75 €

OP EVS

1

1.1
1.2

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči
hybridným hrozbám pomocou
zefektívnenia procesov a posilnením
kapacít verejnej správy

Ministerstvo
vnútra SR

MRR/RR

uzavretá

október 2021

január 2022

7 858 032,33 €

OP EVS

1

1.1

Budovanie implementačnej štruktúry pre
implementáciu Mechanizmu na podporu Úrad vlády SR
obnovy a odolnosti

MRR/RR

uzavretá

august 2021

august 2021

12 965 753,34 €

OP EVS

4

4.1

Podpora inštitucionálnych kapacít
Ministerstvo
verejnej správy ako nástroj na elimináciu
vnútra SR
pandémie ochorenia COVID-19

MRR/RR

uzavretá

august 2021

september 2021

85 288 928,00 €

OP EVS

1

1.1

MRR/RR

uzavretá

september 2021

október 2021

3 536 114,54 €

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Údaje sú vypĺňané v súlade s poznámkami, uvedenými v hárku "harmonogram výziev"

Ministerstvo
vnútra SR

Zdôvodnenie
Zdôvodnenie
identifikácie synergií neidentifikácie synergií

