
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Riadiaci orgán:2 Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Verzia3: 1

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia8

OPII 10 Podpora 

výskumu, vývoja 

a inovácií v 

Bratislavskom 

kraji

10.1 Zvýšenie výskumnej 

aktivity Bratislavského kraja 

prostredníctvom revitalizácie a 

posilnenia výskumno-

vzdelávacích, inovačných 

a podnikateľských kapacít 

výskumných inštitúcií 

v Bratislave

Podpora výskumných 

kapacít a kompetencií 

vo výskume a vývoji 

v rámci Univerzitných 

vedeckých parkov 

a výskumných centier 

v Bratislavskom kraji

Prijímatelia UVP/VC – 

kódy výziev: 

OPVaV-2012/4.2/08-RO; 

OPVaV-2013/4.2/09-RO

Rozvinutejší 

región

EFRR otvorená september

2021

Do 

vyčerpania 

alokácie 

5 700 000 € SO po komunikácii s 

príslušným 

partnerom dospel k 

názoru, že 

synergický účinok 

plánovanej výzvy nie 

je na príslušné 

obdobie relevantný

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

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

HARMONOGRAM VYHLASOVANIA VÝZIEV NA KALENDÁRNY ROK 2021

2
 Uvádza sa názov RO. 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 
RO/SO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho harmonogramu vyhlasovania výziev. (V prípade, ak je harmonogram výziev zverejnený iba za RO resp. iba za SO, číslo verzie sa uvádza nezávisle za dané RO resp. SO.)

11 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 výzva/vyzvanie), uvedie sa dôvod, napr.: RO/SO po komunikácii s príslušným partnerom dospel k názoru, že predmetný 

synergický účinok pri plánovanej výzve/vyzvaní nebude, resp. nie je relevantný.

1
 V harmonograme vyhlasovania výziev sa uvádzajú údaje iba o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov . 

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
7 Identifikované synergie9 (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)

Zdôvodnenie 

identifikácie 

synergií
10

Zdôvodnenie 

neidentifikácie 

synergií
11

Fond Forma výzvy
4

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
5

Dátum 

uzavretia 

výzvy
6

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ)

Operačný 

program
Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Zameranie výzvy Oprávnení žiadatelia
Oprávnené 

územie

10 V prípade, ak boli identifikované synergie, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1

9
 RO/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 RO, a so zástupcami inštitúcií zodpovednými za implementáciu tematicky príslušných 

ostatných nástrojov podpory EÚ a SR.


