
Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
na kalendárny rok: 2022


Sprostredkovateľský orgán
2: 

Sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Verzia
3
: 3

Dátum schválenia: 26.04.2022

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia
9

OP II

PO 7 - 

Informačná 

spoločnosť

7.9: Zvýšenie kybernetickej 

bezpečnosti v spoločnosti

Rozvoj 

governance a 

úrovne 

informačnej a 

kybernetickej 

bezpečnosti v 

zdravotníckych 

zariadeniach

subjekty 

verejnej 

správy

Celé územie SR EFRR otvorená február 2022
do vyčerpania 

alokácie
5 000 000,00 SO OPII N/A

OP II

PO 7 - 

Informačná 

spoločnosť

7.7 Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie verejnej 

správy IKT prostriedkami

Digitálne 

zručnosti vo 

verejnej správe

subjekty 

verejnej 

správy

Celé územie SR EFRR otvorená

máj 2022

do vyčerpania 

alokácie
5 000 000,00 SO OPII

SO po komunikácii s 

príslušnými partnermi 

dospel k názoru, že 

synergický účinok 

plánovanej výzvy nie je 

na príslušné obdobie 

relevantný

OP II

PO 7 - 

Informačná 

spoločnosť

7.6 Zlepšenie digitálnych 

zručností a inklúzie 

znevýhodnených 

jednotlivcov do digitálneho 

trhu

Digitálne 

zručnosti pre 

znevýhodnené 

skupiny

organizácie z 

neziskového 

sektora

Celé územie SR EFRR otvorená

apríl 2022

do vyčerpania 

alokácie
3 000 000,00 SO OPII N/A

OP II

PO 7 - 

Informačná 

spoločnosť

7.2 Zvýšenie inovačnej 

kapacity najmä malých a 

stredných

podnikateľov v digitálnej 

ekonomike 

Služby v oblasti 

IT správy a 

podpory pre 

výkon verejnej 

moci 

fyzické alebo 

právnické 

osoby podľa 

§ 2 ods. 2 

písm. a) 

Obchodného 

zákonníka 

Celé územie SR EFRR otvorená máj 2022
do vyčerpania 

alokácie
5 000 000,00 SO OPII N/A

Operačný 

program

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ)

Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Oprávnení 

žiadatelia

Zdôvodnenie 

identifikácie synergií
11

Zdôvodnenie 

neidentifikácie 

synergií
12

Identifikované synergie
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)

Zameranie výzvy

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
8

Poskytovateľ
7Oprávnené 

územie
Fond Forma výzvy

4
Dátum vyhlásenia 

výzvy
5

Dátum 

uzavretia 

výzvy
6



OP II

PO 7 - 

Informačná 

spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, 

štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre 

podnikateľov

7.4 Zvýšenie kvality, 

štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre 

občanov

7.5 Zlepšenie celkovej 

dostupnosti dát vo verejnej 

správe s dôrazom na 

otvorené údaje

7.7 Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie verejnej 

správy IKT prostriedkami

Modernizácia  

informačných 

systémov

subjekty 

verejnej 

správy

Celé územie SR EFRR otvorená jún 2022
do vyčerpania 

alokácie
30 000 000,00 SO OPII

SO po komunikácii s 

príslušnými partnermi 

dospel k názoru, že 

synergický účinok 

plánovanej výzvy nie je 

na príslušné obdobie 

relevantný

1
 V harmonograme vyhlasovania výziev sa uvádzajú údaje iba o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

2
 Uvádza sa názov SO. 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 
SO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho harmonogramu vyhlasovania výziev.

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 SO, ktorý vyhlasuje výzvu. 

8 
Vypĺňa sa v prípade, ak SO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP. V opačnom prípade SO stĺpce nevypĺňajú.

9 
V prípade otvorených výziev na predkladanie projektových zámerov sa uvádza ,,Otvorená výzva na predkladanie PZ“.

10
 SO 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 SO, 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 SO/RO, SO 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 výzvue), uvedie sa dôvod, napr.: SO po komunikácii s príslušným partnerom dospel k názoru, že predmetný synergický účinok pri plánovanej výzve nebude, resp. nie je relevantný.


