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 HARMONOGRAM VÝZIEV  (rok 2017) 

2 

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) 
3 

Dátum schválenia :  

Verzia
4
: 1.1 

OP Prioritná os 

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie) 

Oprávnení ţiadatelia Oprávnené územie Fond 
5 

Forma výzvy 

Dátum  

vyhlásenia  
6 

výzvy 

Dátum  

uzavretia  
7 

výzvy 

Indikatívna výška 

finančných  

prostriedkov  

určených na výzvu  

(zdroje EÚ) 

8 
Poskytovateľ 

Výzva na predkladanie  
9 

projektových zámerov 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) 

Dátum 

vyhlásenia 

Dátum  

uzavretia 

Interreg  

V-A 

SK-AT 

 

 

1. 

Prispievanie k 

inteligentnému 

cezhraničnému 

regiónu 

1.1  

Posilnenie spolupráce 

kľúčových aktérov v 

regionálnom inovačnom systéme 

s cieľom zlepšenia prenosu 

poznatkov, budovania kapacít a 

spoločných rámcov, spoločných 

výskumných a inovačných 

činností a spoločných 

výskumných zariadení. 

1.2  

Zlepšenie kapacity 

cezhraničného vzdelávacieho 

systému s cieľom poskytnutia 

vedomostí a znalostí ľudských 

zdrojov poţadovaných 

regionálnym inovačným 

systémom. 

- Regionálne orgány a organizácie 

zriadené a riadené regionálnymi 

orgánmi, 

- Národné  orgány a organizácie 

zriadené a riadené národnými 

orgánmi, 

- Siete, zdruţenia, klastre 

- Inštitúcie výskumu a vývoja 

- Univerzity  

- Stredné školy 

- Školiace inštitúcie a inštitúcie 

odborného vzdelávania 

- Organizácie podporujúce 

podnikanie (napr. obchodné 

komory, asociácia zamestnávateľov, 

pracovné zdruţenia) 

- Európske zoskupenie územnej 

spolupráce) 

Bratislavský kraj, 

Trnavský kraj, 

Burgenland, Dolné 

Rakúsko, región mesta 

Viedeň 

ERDF Otvorená november 2016 
do vyčerpania 

alokácie 
19 683 142 € MPRV SR N/A N/A 

 

 

OP VaV, 1.2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Ochrana 

prírodného a 

kultúrneho 

dedičstva 

2.1  

Zhodnocovanie prírodného a 

kultúrneho dedičstva 

- Lokálne a regionálne orgány a 

organizácie zaloţené a riadené 

lokálnymi a regionálnymi orgánmi 

(vrátane krajských organizácií 

cestovného ruchu (KOCR) a 

oblastných organizácií cestovného 

ruchu (OOCR) 

- Štátne orgány a organizácie 

zaloţené a riadené štátnymi 

orgánmi 

- Mimovládne organizácie (vrátane 

zdruţení a sietí) 

- Európske zoskupenia pre  

územnú spoluprácu 

 

 

 

 

Bratislavský kraj, 

Trnavský kraj, 

Burgenland, Dolné 

Rakúsko, región mesta 

Viedeň 

 

ERDF 

 

 

 

Otvorená 

 

 

 

november 2016 

 

do vyčerpania 

alokácie 

 

27 820 000 € 

 

MPRV SR 
N/A N/A OP KŢP, 1.3.1 2.2. 

Obnova a riadenie ekologických 

koridorov 

- Lokálne a regionálne orgány a 

organizácie zaloţené a riadené 

lokálnymi a regionálnymi orgánmi  

- Štátne orgány a organizácie 

zaloţené a riadené  

štátnymi orgánmi (vrátane Štátnej 

ochrany prírody Slovenskej 

republiky) 

- Mimovládne organizácie 

- Environmentálne organizácie  

- Výskumné inštitúcie (vrátane 

univerzít a vysokých škôl s 

výskumnými kapacitami) 

- Európske zoskupenie pre územnú 

spoluprácu 

3. 

Podpora 

udrţateľných 

dopravných 

riešení 

3.1 

Zlepšenie spoločného 

plánovania, koordinácie a 

praktických riešení pre 

environmentálne priaznivé, 

nízkouhlíkové a bezpečné 

dopravné siete a sluţby v 

programovej oblasti 

- Lokálne, regionálne orgány a 

organizácie zriadené a riadené 

lokálnymi a regionálnymi 

autoritami 

- Národné orgány a organizácie 

zriadené a riadené lokálnymi a 

národnými autoritami 

- Špecializované agentúry 

- Univerzity a výskumné inštitúcie 

 

 

 

 

Bratislavský kraj, 

Trnavský kraj, 

Burgenland, Dolné 

Rakúsko, región mesta 

Viedeň 

 

 

 

 

ERDF 

Otvorená 
 

november 2016 

 

do vyčerpania 

alokácie 

 

9 655 000 € 

 

 

MPRV SR 

N/A N/A OP IROP 

             



4. 

Posilnenie 

cezhraničnej 

správy a 

inštitucionálnej 

spolupráce 

4.1 

Posilnenie inštitucionálnej 

spolupráce v cezhraničnom 

území prostredníctvom 

mobilizácie partnerov a 

vytvorenia kapacít na plánovanie 

a konanie v rámci 

viacúrovňového riadenia. 

- Lokálne, regionálne a národné 

verejné orgány a organizácie 

zaloţené a riadené lokálnymi, 

regionálnymi a národnými 

verejnými orgánmi; (zahŕňajúce 

KOCR – krajské organizácie 

cestovného ruchu a OOCR – 

oblastné organizácie cestovného 

ruchu) 

- Národné orgány a organizácie 

zriadené a riadené národnými 

orgánmi 

- Mimovládne organizácie 

- Asociácie, siete 

- Vzdelávacie inštitúcie (škôlky, 

základné školy) 

- Ostatné podporujúce inštitúcie 

(školská inšpekcia) 

- Európske zoskupenie územnej 

spolupráce 

 

 

 

 

 

 

Bratislavský kraj, 

Trnavský kraj, 

Burgenland, Dolné 

Rakúsko, región mesta 

Viedeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otvorená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do vyčerpania 

alokácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 180 976 € 

 

 

 

 

 

MPRV SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

OP EVS, ŠC 1.1.,1.2  4.2 

Posilnenie prepojení medzi 

inštitúciami zabezpečujúcimi 

predškolské a školské vzdelanie 

(škôlky a základné školy) s 

cieľom spoločného rozvoja a 

implementácie vzdelávacích 

programov. 

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 vyuţiť dvojkolový proces výberu ŢoNFP 

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 



HARMONOGRAM VYZVANÍ - Fond mikroprojektov (FMP) (2017)  Pre program Interreg VA SK-AT nerelevantné 

OP Prioritná os Špecifický cieľ 
Predpokladaný názov 

vyzvania 

Ţiadateľ/ 

prijímateľ 

1 

Miesto realizácie 
Forma 

vyzvania
2
 

Dátum  

vyhlásenia 

vyzvania
3
 

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
4
 

Indikatívna 

výška  

finančných  

prostriedkov  

určených na  

vyzvanie (zdroje  

EÚ) 

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) 

 

  

    

  

 
 

  

  

  

   

   

   

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 



HARMONOGRAM VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2017) 

OP Prioritná os 

Špecifický cieľ (v 

prípade PRV fokusová 

oblasť,  

opatrenie/podopatrenie) 

Predpokladaný názov 

vyzvania 

Ţiadateľ/ 

prijímateľ 

Oprávnená 

kategória regiónu 
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) 

Interreg  

V-A 

SK-AT 

5. Technická pomoc 

5.1 Zabezpečenie efektívnej a 

plynulej implementácie 

programu  

INTERREG V-A 

SK-AT/TP/2017/01 

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, Ministerstvo financií, Mesto 

Viedeň, Regionalmanagement Burgenland 

GmbH 

 

 

 

 

 

 

Bratislavský kraj 

Trnavský kraj  

 

 

 

 

 

otvorená 

 

 

  máj 2017 - 4 553 560 € OP TP  

           

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 


