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Reforma / Investícia Názov / zameranie výzvy / priameho vyzvania Oprávnení žiadatelia

Indikatívny dátum 

vyhlásenia výzvy / 

priameho vyzvania

Indikatívny dátum 

uzavretia výzvy
1
 / 

priameho vyzvania

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu / priame 

vyzvanie

17 Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov 8x Priame vyzvanie na vytvorenie kapacít pre 

implementáciu životných situácií - mzdové výdavky + 

konzultačné služby 

subjekt verejnej správy zapojený do realizácie 

životnej situácie podľa Zákona č. 575/2001 Z.z.

august 22 november 22 5,011,468.00 €   

17 Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov 2x Priame vyzvanie na vytvorenie kapacít pre 

implementáciu životných situácií - mzdové výdavky + 

konzultačné služby 

subjekt verejnej správy zapojený do realizácie 

životnej situácie podľa Zákona č. 575/2001 Z.z.

september 22 december 22 1,252,867.00 €

17 Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov 10x Priame vyzvanie pre vybrané rezorty pre budovanie  

životných situácií  

subjekt verejnej správy zapojený do realizácie 

životnej situácie podľa Zákona č. 575/2001 Z.z.

september 22 december 22 122,281,095.00 € *

17 Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov Priame vyzvanie: úprava Ústredného portálu verejnej 

správy: slovensko.sk 3.0 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické 

služby 

december 22 marec 23 16,900,000.00 € *

17 Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov Výzva pre budovanie životných situácií (menšie rezorty 

a subjekty VS) 

subjekt verejnej správy zapojený do realizácie 

životnej situácie podľa Zákona č. 575/2001 Z.z.

september 23 december 23 5,650,000.00 € *

17 Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania 

služieb verejnej správy 

8x Priame vyzvanie na monitorovacie nástroje - 

spotreba IT zdrojov, vykazovanie počtu podaní, návštev 

informačného obsahu 

subjekt verejnej správy zapojený do realizácie 

životnej situácie podľa Zákona č. 575/2001 Z.z.

august 22 november 22 6,400,000.00 € *

17 Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania 

služieb verejnej správy 

2x Priame vyzvanie na monitorovacie nástroje - 

spotreba IT zdrojov, vykazovanie počtu podaní, návštev 

informačného obsahu 

subjekt verejnej správy zapojený do realizácie 

životnej situácie podľa Zákona č. 575/2001 Z.z.

september 22 december 22 1,600,000.00 € *

17 Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania 

služieb verejnej správy 

Priame vyzvanie: digitálna transformácia 4 úsekov VS Národná agentúra pre sieťové a elektronické 

služby 

september 22 december 22 9,883,915.00 € *

17 Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania 

služieb verejnej správy 

Výzva pre digitálnu transformáciu (menšie rezorty a 

subjekty VS) na úsekoch VS (rehost, replatform, 

refactor, repurchase)  

subjekt verejnej správy zapojený do realizácie 

životnej situácie podľa Zákona č. 575/2001 Z.z.

september 23 december 23 29,000,000.00 € *

17  Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania 

služieb verejnej správy 

2x Priame vyzvanie pre dodanie cloudových služieb  Národná agentúra pre sieťové a elektronické 

služby, Ministerstvo vnútra SR 

jún 24  september 24  30,000,000.00 € *

17  Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania 

služieb verejnej správy 

10x Priame vyzvanie pre vybrané rezorty pre digitálnu 

transformáciu úsekov dotknutých životných situácií

subjekt verejnej správy zapojený do realizácie 

životnej situácie podľa Zákona č. 575/2001 Z.z.

marec 23  jún 23  60,000,000.00 € *

17 Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych 

projektov ("multi-country projects") vedúcich k 

budovaniu digitálnej ekonomiky 

Výzva pre podporu európskych centier digitálnych 

inovácií (2 ECDI) 

nominované konzorciá (súkromné spoločnosti , 

vedecko-výskumné inštitúcie) 

jún 23 august 23 4,371,861.00 €

17 Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych 

projektov ("multi-country projects") vedúcich k 

budovaniu digitálnej ekonomiky 

Výzva pre podporu európskych centier digitálnych 

inovácií (5 ECDI) 

nominované konzorciá (súkromné spoločnosti , 

vedecko-výskumné inštitúcie) 

august 22 september 22 12,000,000.00 €

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



17 Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych 

projektov ("multi-country projects") vedúcich k 

budovaniu digitálnej ekonomiky 

Priame vyzvanie na vybudovanie energeticky efektívnej 

infraštruktúry vysokovýkonných výpočtov 

verejná inštitúcia október 22 november 22 70,000,000.00 €

17 Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych 

projektov ("multi-country projects") vedúcich k 

budovaniu digitálnej ekonomiky 

Výzva na podporu projektov v rámci európskej 

blockchainovej infraštruktúry  

Orgány verejnej moci, podniky. výskumné 

inštitúcie, univerzity

október 22 december 23 6,874,248.00 €

17 Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych 

projektov ("multi-country projects") vedúcich k 

budovaniu digitálnej ekonomiky 

Výzva na dofinancovanie úspešných projektov z priamo 

riadených programov EÚ 

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné 

inštitúcie, univerzity 

september 22 december 24 8,715,840.00 €

17 Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a 

aplikáciu top digitálnych technológií  

Výzva na dofinancovanie úspešných projektov z priamo 

riadených programov EÚ 

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné 

inštitúcie, univerzity 

september 22 december 24 25,530,000.00 €

17 Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a 

aplikáciu top digitálnych technológií  

Výzva na podporu projektov zameraných na vývoj a 

nasadzovanie pokročilých technológií zameraných na 

elimináciu škodlivého obsahu na internete 

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné 

inštitúcie, univerzity 

november 22 jún 24 5,000,000.00 €

17 Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a 

aplikáciu top digitálnych technológií  

Výzva na financovanie výskumno-vývojových projektov 

v súlade s prioritami Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu SR (RIS3)  

Orgány verejnej moci, podniky, výskumné 

inštitúcie, univerzity 

január 23 jún 24 43,000,000.00 €

17 Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou 

("Fast grants") - Hackathony 

Výzva na témy hackathonov na rok 2022 Inštitúcie verejnej správy so štatútom verejného 

obstarávateľa podľa ZVO 

júl 22 august 22 360,000.00 € *

17  Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou 

("Fast grants") - Hackathony 

Výzva na témy hackathonov na rok 2023  Inštitúcie verejnej správy so štatútom 

verejného obstarávateľa podľa ZVO 

október 22  december 22  480,000.00 € *

17  Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou 

("Fast grants") - Hackathony 

Výzva na témy hackathonov na rok 2024  Inštitúcie verejnej správy so štatútom 

verejného obstarávateľa podľa ZVO 

október 23  december 23  600,000.00 € *

17  Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou 

("Fast grants") - Hackathony 

Výzva na témy hackathonov na rok 2025  Inštitúcie verejnej správy so štatútom 

verejného obstarávateľa podľa ZVO 

október 24  december 24  600,000.00 € *

17  Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou 

("Fast grants") - Hackathony 

Výzva na témy hackathonov na rok 2026  Inštitúcie verejnej správy so štatútom 

verejného obstarávateľa podľa ZVO 

október 25  december 25  240,000.00 € *

17 Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie 

rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS) 

Výzva na budovanie bezpečnostných dohľadových 

centier (SOC) 

Orgány verejnej moci, subjekty územnej 

samosprávy, vysoké školy 

január 23 marec 23 13,200,610.00 € *

17 Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, 

zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS) 

Výzva pre technologickú obnovu, dobudovanie 

priestorov KI 

Prevádzkovatelia KI podľa zákona 69/2018 a 

45/2011 Z.z, OVM zodpovedné za manažment 

citlivých informácií. 

január 23 september 23 4,243,649.00 € *

17 Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie 

spôsobilostí v oblasti KIB (ITVS) 

Výzva na vytvorenie kompetenčných centier Akademický sektor - Vysoké školy  január 23 marec 24 5,000,000.00 € *

17 Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie 

spôsobilostí v oblasti KIB (ITVS) 

Výzva na vytvorenie kompetenčných centier Akademický sektor - Vysoké školy  december 24 jún 25 1,455,000.00 € *

* ceny s DPH


