
 HARMONOGRAM VÝZIEV
1
  (2017)

Dátum schválenia
3
: 7.11.2016

Verzia
4
:

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

OP EVS 1 1.1/1.2/1.3
obce a vyššie 

územné celky
MRR/RR ESF otvorená jún 2017 N/A 13 109 364 MV SR - -

OP II, PO 7, ŠC 7.3, 7.4, 7.7

OP VaI, PO 1, ŠC 1.1.1

OP VaI, PO všetky, ŠC všetky (platí len pre OP EVS PO 1 ŠC 1.3)

OP ĽZ, PO všetky, ŠC všetky (platí len pre OP EVS PO 1 ŠC 1.3)

OP TP, PO 1, ŠC 1, 2, 3

PRV, PO - všetky, Fokusová oblasť - všetky (platí len pre OP EVS 

PO 1 ŠC 1.2, 1.3)

Program Interreg V – A  SK – AT, PO 4, ŠC 4.1, 4.2

INTERREG V-B Dunaj, PO 4, ŠC 4.1, 4.2

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

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)

1

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
9

Oprávnené 

územie
Fond Forma výzvy

5

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
6

Dátum 

uzavretia 

výzvy
7

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ)

OP Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Oprávnení 

žiadatelia
Poskytovateľ

8


