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Investícia 5: Granty so zjednodušenou 
administratívou ("Fast grants") - 
Hackathony

Orgány verejnej moci 
so štatútom verejného 
obstarávateľa apríl 2022 máj 22 300 000 €

neboli identifikované

17
Investícia 5: Granty so zjednodušenou 
administratívou ("Fast grants") - 
Hackathony

Orgány verejnej moci 
so štatútom verejného 
obstarávateľa oktober 22 december 2022 400 000 €

neboli identifikované

17
Investícia 5: Granty so zjednodušenou 
administratívou ("Fast grants") - 
Hackathony

Orgány verejnej moci 
so štatútom verejného 
obstarávateľa oktober 23 december 2023 500 000 €

neboli identifikované

17
Investícia 5: Granty so zjednodušenou 
administratívou ("Fast grants") - 
Hackathony

Orgány verejnej moci 
so štatútom verejného 
obstarávateľa oktober 24 december 2024 500 000 €

neboli identifikované

17
Investícia 5: Granty so zjednodušenou 
administratívou ("Fast grants") - 
Hackathony

Orgány verejnej moci 
so štatútom verejného 
obstarávateľa oktober 25 december 2025 200 000 €

neboli identifikované

17
Investícia 6: Posilnenie preventívnych 
opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a 
riešenia incidentov (ITVS)

Orgány verejnej 
moci, subjekty 
územnej samosprávy, 
vysoké školy

november 2022 marec 23 11 008 109 €

Reforma 4:  Štandardizácia 
technických a procesných riešení 
KIB (ITVS)

17
Investícia 6b: Posilnenie preventívnych 
opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a 
riešenia incidentov (ITVS)

Prevádzkovatelia KI 
podľa zákona 
69/2018 a 45/2011 
Z.z.

január 2023 september 2023 3 400 000 €
neboli identifikované

Identifikované synergie a 
komplementarity k výzve / 

priamemu vyzvaniu

Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Názov / zameranie výzvy / priameho vyzvania
Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených na výzvu / 
priame vyzvanie

Reforma / Investícia Oprávnení žiadatelia
Indikatívny dátum 
vyhlásenia výzvy / 
priameho vyzvania

Indikatívny dátum 

uzavretia výzvy1 / 
priameho vyzvania

Výzva na budovanie bezpečnostných 
dohľadových centier (SOC)

Výzva pre technologickú obnovu, dobudovanie 
priestorov KI

Výzva na témy hackathonov pre rok 2022 / 
Cieľom je identifikovať 3 orgány verejnej moci 
s problémami v digitálnej oblasti, ktoré budú 
slúžiť ako témy hackathonov

Výzva na témy hackathonov pre rok 2023 / 
Cieľom je identifikovať 4 orgány verejnej moci 
s problémami v digitálnej oblasti, ktoré budú 
slúžiť ako témy hackathonov

Komponent

Výzva na témy hackathonov pre rok 2024 / 
Cieľom je identifikovať 5 orgánov verejnej 
moci s problémami v digitálnej oblasti, ktoré 
budú slúžiť ako témy hackathonov

Výzva na témy hackathonov pre rok 2025 / 
Cieľom je identifikovať 5 orgánov verejnej 
moci s problémami v digitálnej oblasti, ktoré 
budú slúžiť ako témy hackathonov

Výzva na témy hackathonov pre rok 2026 / 
Cieľom je identifikovať 2 orgánov verejnej 
moci s problémami v digitálnej oblasti, ktoré 
budú slúžiť ako témy hackathonov
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17
Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a 
zabezpečenie spôsobilostí v oblasti KIB 
(ITVS)

Akademický sektor - 
Vysoké školy október 2022 december 2023 7 174 368,50 €

Reforma 4:  Štandardizácia 
technických a procesných riešení 
KIB (ITVS)

17
Investícia 2: Digitálna transformácia 
poskytovania služieb verejnej správy

subjekty verejnej 
správy máj 2022 december 2023 8 000 000 €

neboli identifikované

17
Investícia 2: Digitálna transformácia 
poskytovania služieb verejnej správy

Národná agentúra pre 
sieťové a elektronické 
služby, Ministerstvo 
vnútra SR

január 2023 apríl 2023 20 000 000 € neboli identifikované

17
Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a 
podnikateľov

subjekty verejnej 
správy august 2022 marec 2023 140 603 031 €

neboli identifikované

17
Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a 
podnikateľov

Národná agentúra pre 
sieťové a elektronické 
služby

august 2022 december 2022 36 806 829 €
neboli identifikované

17
Investícia 2: Digitálna transformácia 
poskytovania služieb verejnej správy

subjekty verejnej 
správy január 2023 december 2025 43 265 058 €

neboli identifikované

17

Investícia 3: Zapojenie sa do 
cezhraničných európskych projektov 
("multi-country projects") vedúcich k 
budovaniu digitálnej ekonomiky

nominované 
konzorciá (súkormné 
spoločnosti , vedecko-
výskumné inštitúcie) júl 2022 august 2022 9 922 031 €

Výzvy cez priamo riadený 
program Digitálna Európa - prvé 
obdobie podpory z programu 
Digitálna Európa na 36 mesiacov

17

Investícia 3:  Zapojenie sa do 
cezhraničných európskych projektov 
("multi-country projects") vedúcich k 
budovaniu digitálnej ekonomiky

nominované 
konzorciá (súkormné 
spoločnosti , vedecko-
výskumné inštitúcie) júl 2025 august 2025 6 949 830 €

Výzvy cez priamo riadený 
program Digitálna Európa - druhé 
obdobie podpory z programu 
Digitálna Európa na 48 mesiacov

17

Investícia 3:  Zapojenie sa do 
cezhraničných európskych projektov 
("multi-country projects") vedúcich k 
budovaniu digitálnej ekonomiky

Fyzikálny ústav SAV

júl 2022 august 2022 8 215 840 €

Výzvy cez priamo riadený 
program Digitálna Európa

17

Investícia 3: Zapojenie sa do 
cezhraničných európskych projektov 
("multi-country projects") vedúcich k 
budovaniu digitálnej ekonomiky

verejná inštitúcia

júl 2022 október 2022 70 000 000 €
neboli identifikované

17

Investícia 3: Zapojenie sa do 
cezhraničných európskych projektov 
("multi-country projects") vedúcich k 
budovaniu digitálnej ekonomiky

Orgány verejnej 
moci/súkromné 
spoločnosti/vedecko-
výskumné inštitúcie

september 2022 október 2022 6 874 248 €
neboli identifikované

Priame vyzvanie na budovanie kvantovej 
komunikačnej infraštruktúry

Priame vyzvanie na vybudovanie superpočítača

Výzva  na zapojenie sa do európskej 
blockchainovej infraštruktúry 

Výzva pre budovanie ŽS a digitálnu 
transformáciu (menšie rezorty a subjekty VS) + 
úseky mimo tých, ktoré transformujeme v rámci 
ŽS (rehost, replatform, refactor, repurchase) Výzva pre podporu európskych centier 
digitálnych inovácií (ECDI) a centier 
digitálnych inovácií (CDI)

Výzva pre podporu európskych centier 
digitálnych inovácií (ECDI) a centier 
digitálnych inovácií (CDI)

Výzva na vytvorenie kompetenčných centier 

 Výzva pre monitorovacie nástroje - spotreba IT 
zdrojov, vykazovanie počtu podaní, transakcií 
pre vybraných 10 - 12 subjektov zapojených do 
životných situácií2x Priame vyzvanie pre dodanie cloudových 
služieb 

10x Priame vyzvanie pre vybrané rezorty, pre 
budovanie  životných situácií a digitálnu 
transformáciu (úprava koncových sluzieb, 
ISVS, procesy, úseky )  Priame vyzvanie: úprava ústredného portálu 
verejných služieb: slovensko.sk 3.0
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Investícia 4: Podpora projektov 
zameraných na vývoj a aplikáciu top 
digitálnych technológií 

Orgány verejnej 
moci, podniky, 
verené výskumné 
inštitúcie, univerzity

september 2022 december 2025 73 530 000 €
neboli identifikované

4 x Výzvy podľa zamerania projektov
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