
  
  

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 - 2027
Na kalendárny rok 2023
Verzia č. 1

Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 

Predpokladaný 
termín vyhlásenia 

výzvy

Predpokladaný 
termín uzavretia 

výzvy
Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) Oprávnené územie
Špecifický 

cieľ
Participatívna 
príprava výzvy

Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Zabezpečovanie individualizovaného a komplexného 
prístupu k znevýhodneným uchádzačom 

o zamestnanie alebo neaktívnym osobám so 
zameraním na poradenské činnosti a asistenciu pri 

identifikácii vhodných podporných nástrojov; 
zabezpečovanie individualizovaného prístupu pre 

mladých ľudí ohrozených situáciou NEET alebo 
v situácii NEET, vrátane podpory pri samozamestnaní

UPSVR 1Q/2023 2Q/2023 27 361 356 € celé územie SR ESO4.1 áno MPSVR SR

Rozvoj komunít prostredníctvom činnosti 
komunitných centier

IA MPSVR 1Q/2023 2Q/2023 85 150 000 € celé územie SR ESO4.8 áno MPSVR SR

Zabezpečovanie terénnej sociálnej práce s cieľom 
podporiť individualizovaný prístup k osobám 
ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením

IA MPSVR 1Q/2023 2Q/2023 98 865 000 € celé územie SR ESO4.12 áno MPSVR SR

Vypracovanie a realizácia schválených dokumentov 
manažmentu osobitne chránených častí prírody a 

krajiny

štátna rozpočtová a 
príspevková organizácia 

zriadená, resp. v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ministerstva životného 
prostredia SR s pôsobnosťou 

v oblasti ochrany prírody

vlastníci alebo užívatelia 
pozemkov v chránenom 

území bez ohľadu na právnu 
formu

1Q/2023
2Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

137 289 250 € menej rozvinuté regióny RSO2.7 nie MŽP SR

Vypracovanie a realizácia schválených dokumentov 
manažmentu osobitne chránených častí prírody a 

krajiny

štátna rozpočtová a 
príspevková organizácia 

zriadená, resp. v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ministerstva životného 
prostredia SR s pôsobnosťou 

v oblasti ochrany prírody

vlastníci alebo užívatelia 
pozemkov v chránenom 

území bez ohľadu na právnu 
formu

1Q/2023
2Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

110 800 000 € celé územie SR RSO2.7 nie MŽP SR
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Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 

Predpokladaný 
termín vyhlásenia 

výzvy

Predpokladaný 
termín uzavretia 

výzvy
Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) Oprávnené územie
Špecifický 

cieľ
Participatívna 
príprava výzvy

Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia základných 
škôl pre zabezpečenie komplexnosti výchovno-

vzdelávacieho procesu

zriadovatelia základných 
škôl/základné školy

1Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
52 663 043 € menej rozvinuté regióny RSO4.2 áno MIRRI SR

Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej 
infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility 

prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a 
III. triedy

Samosprávne kraje 1Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
30 960 703 € menej rozvinuté regióny RSO3.2 nie MIRRI SR
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Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 - 2027
Na kalendárny rok 2023
Verzia č. 1

Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 

Predpokladaný 
termín vyhlásenia 

výzvy

Predpokladaný 
termín uzavretia 

výzvy
Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) Oprávnené územie
Špecifický 

cieľ
Participatívna 
príprava výzvy

Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Dofinancovanie úspešných subjektov z priamo 
riadených programov EÚ - testovacie a 

experimentálne zariadenia 

Konkrétny subjekt, ktorý 
uspel vo výzve z priamo 

riadeného programu 
Digitálna Európa

2Q/2023 2Q/2023 5 000 000 € menej rozvinuté regióny RSO1.2 áno MIRRI SR

Digitalizácia a modernizácia elektronických služieb 
štátnych archívov v európskom kontexte

MV SR (NP) 2Q/2023 2Q/2023 20 000 000 € celé územie SR RSO1.2 áno MIRRI SR

OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po 
začiatok liečby

NCZI (NP) 2Q/2023 2Q/2023 5 332 508 € celé územie SR RSO1.2 áno MIRRI SR

Posilnenie zdravotníckeho systému v SR
využitím moderných technológií a IKT

prostriedkov v rámci poskytovania
zdravotnej starostlivosti prijímateľa (tablety pre 

sestry)

MZ SR (NP) 2Q/2023 2Q/2023 8 300 000 € celé územie SR RSO1.2 áno MIRRI SR

Dohľad webových a internetových služieb
 ("Aplikačný monitoring")

NASES (NP) 2Q/2023 2Q/2023 1 000 000 € celé územie SR RSO1.2 áno MIRRI SR

Zvýšenie spôsobilosti vádnej jednotky CSIRT MIRRI SR (NP) 2Q/2023 2Q/2023 853 446 € celé územie SR RSO1.2 áno MIRRI SR

Podpora infraštruktúry, vybavenia a zvyšovanie 
kvality odborného vzdelávania a prípravy

Verejný sektor/Súkromný 
sektor

2Q/2023

3Q/2023
otvorená výzva 

(uzavierka v 
trojmesačných 

intervaloch)

15 000 000 €
Horná Nitra (okres 

Prievidza, Partizánske)
JSO8.1 áno MIRRI SR

Výstavba zariadení na výrobu OZE (slnečná energia) 
a ich využívanie v energetických systémoch

Súkromný sektor 2Q/2023

 3Q/2023
otvorená výzva 

(uzavierka v 
trojmesačných 

intervaloch)

30 814 298 €

Horná Nitra (okres 
Prievidza, Partizánskej) 

Košický samosprávny kraj 
(Košice I-IV, Košice okolie, 

Michalovce)

JSO8.1 áno MIRRI SR
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Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 

Predpokladaný 
termín vyhlásenia 

výzvy

Predpokladaný 
termín uzavretia 

výzvy
Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) Oprávnené územie
Špecifický 

cieľ
Participatívna 
príprava výzvy

Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá 
(elektromobilita)

Súkromný sektor/ Verejný 
sektor

2Q/2023

3Q/2023
otvorená výzva 

(uzavierka v 
trojmesačných 

intervaloch)

5 000 000 €

Horná Nitra (okres 
Prievidza, Partizánskej) 

Košický samosprávny kraj 
(Košice I-IV, Košice okolie, 

Michalovce) 
Banskobystrický 

samosprávny kraj (okres 
Banská Štiavnica, Brezno, 
Revúca, Rimavská Sobota, 

Žarnovica, Žiar nad 
Hronom, Zvolen)

JSO8.1 áno MIRRI SR

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 
(pokračovanie národného projektu "Podpora 

zamestnateľnosti v regióne horná Nitra")

Verejný sektor
výzva je určená pre vopred 

určeného žiadateľa
2Q/2023 2Q/2023 7 219 590 €

Horná Nitra (okres 
Prievidza, Partizánskej)

JSO8.1 áno MIRRI SR

Financovanie činností zameraných na informovanie o 
Programe Slovensko, zviditeľnenie EÚ a podpory z 

fondov EÚ

• MIRRI SR/Gestor publicity 
na národnej úrovni

• MDV SR
• MIRRI SR (vrátane MK SR)

• MIRRI SR - MK SR
• MŽP SR

• MPSVR SR 
• MH SR

• SIEA
• MŠVVŠ SR

• MZ SR
• ÚV SR
• MV SR

2Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie, 
alebo do ukončenia 

na základe 
rozhodnutia RO PSK 

po predložení 
všetkých ŽoNFP)

7 145 705 € celé územie SR TP nie MIRRI SR

Financovanie vzdelávania oprávnených 
zamestnancov prostredníctvom centrálneho plánu 

vzdelávania
MIRRI SR/Gestor AK a CPV 2Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie, 
alebo do ukončenia 

na základe 
rozhodnutia RO PSK 

po predložení 
všetkých ŽoNFP)

435 888 € celé územie SR TP nie MIRRI SR
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Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 

Predpokladaný 
termín vyhlásenia 

výzvy

Predpokladaný 
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prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) Oprávnené územie
Špecifický 

cieľ
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príprava výzvy

Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Podpora zástupcov organizácií občianskej spoločnosti 
a sociálno-ekonomických partnerov podieľajúcich sa 

na implementácii a monitorovaní fondov EÚ
MV SR/ÚSVROS SR 2Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie, 
alebo do ukončenia 

na základe 
rozhodnutia RO PSK 

po predložení 
všetkých ŽoNFP)

357 285 € celé územie SR TP nie MIRRI SR

Budovanie nových AK - financovanie miezd 
oprávnených zamestnancov vysokých škôl, 

financovanie nákladov spojených s akreditáciou 
predmetov a výdavkov na realizáciu vzdelávacích 

aktivít a podujatí 

Vysoké školy (vybrané na 
základe hodnotiacich kritérií)

2Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie, 
alebo do ukončenia 

na základe 
rozhodnutia RO PSK 

po predložení 
všetkých ŽoNFP)

119 095 € celé územie SR TP nie MIRRI SR

Financovanie platov oprávnených zamestnancov 
zapojených do riadenia, implementácie, kontroly, 

auditu Programu Slovensko 

• MIRRI SR/RO P SK, CKO, PJ
• MF SR/OA,

• MF SR/Platobný orgán 
• MF SR/ÚVA, 

• ÚVO/SO P SK/VO, 
• ÚV SR/NÚ OLAF, 

• ÚV SR/ÚSVRK SR/MRK, 
• MV SR/ÚSVROS SR/MVO

• MZVaEZ SR,
• MDV SR

• MIRRI SR (vrátane MK SR)
• MIRRI SR - MK SR

• MŽP SR
• MPSVR SR 

• MH SR
• SIEA

• MŠVVŠ SR
• MZ SR
• ÚV SR
• MV SR

2Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie, 
alebo do ukončenia 

na základe 
rozhodnutia RO PSK 

po predložení 
všetkých ŽoNFP)

42 032 534 € celé územie SR TP nie MIRRI SR

Podpora cyklodopravy
samosprávne kraje, obce a 
mestá mimo území UMR

2Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
20 000 000 € menej rozvinuté regióny RSO2.8 áno MIRRI SR
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Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 

Predpokladaný 
termín vyhlásenia 

výzvy

Predpokladaný 
termín uzavretia 

výzvy
Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) Oprávnené územie
Špecifický 

cieľ
Participatívna 
príprava výzvy

Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Modernizácia miestnych komunikácií, jej mostných 
objektov a súčastí

Obce, mestá, mestské časti 2Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
7 000 000 € menej rozvinuté regióny RSO3.2 áno MIRRI SR

Podpora kvality a dostupnosti poskytovanej 
starostlivosti v systéme poradenstva a prevencie  

prostredníctvom vybudovania a/alebo modernizácie 
terapeutcikých miestností vrátane ich vybavenia

Centrá poradenstva 
a prevencie, Špecializované 

centrá poradenstva 
a prevencie (štátne)

2Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie)

uzávierky kôl po 3 
mesiacoch

10 000 000 € celé územie SR RSO4.2 áno MŠVVaŠ SR

Podpora výchovného poradenstva a prevencie

Centrá poradenstva 
a prevencie, Špecializované 

centrá poradenstva 
a prevencie 

2Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie)

uzávierky kôl po 
mesiaci

4 000 000 € celé územie SR ESO4.5 áno MŠVVaŠ SR

Podpora národného centra pre digitálnu 
transformáciu vo vzdelávaní vrátane školských 

digitálnych koordinátorov
MŠVVaŠ SR 2Q/2023 3Q/2023 70 158 048 € celé územie SR ESO4.5 áno MŠVVaŠ SR

Podpora podporných tímov v školách (pôsobenie 
asistentov učiteľa, školských špeciálnych pedagógov, 
odborných zamestnancov v materských, základných a 

stredných školách)

NIVAM 2Q/2023 3Q/2023 166 714 410 € celé územie SR ESO4.6 áno MŠVVaŠ SR

Národná infraštruktúra otvorenej vedy
(Vytvorenie centrálnej platformy pre interaktívne a 

kolaboratívne vzdelávanie zamerané na rozvoj 
zručností, digitálnu gramotnosť a budovanie 

kompetencií )

CVTI SR (NP) 2Q/2023 4Q/2023 16 300 000 € celé územie SR RSO1.1 áno MŠVVaŠ SR

Strategický projekt rozvoja služieb poskytovaných 
prostredníctvom IKT infraštruktúry 

(vytvorenie hybridného výpočtového cloudu pre 
bigdata, HPC, HTC, cloud, AI computing a 

špecializovane aj pre NLP úlohy a hybridné 
multidisciplinárne sémantické vyhľadávanie 

špecializované na vedecké informácie)

CVTI SR (NP) 2Q/2023 4Q/2023 21 000 000 € celé územie SR RSO1.1 áno MŠVVaŠ SR
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Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 
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Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Dlhodobý strategický výskum a vývoj 
prostredníctvom partnerstiev

 (výskum vo všetkých definovaných oblastich RIS3+ 
spolupráca súkromného a akademického 

sektoru/SAV/vvi/VŠ)

právnické osoby 
uskutočňujúce výskum a 
vývoj podľa § 7 písm. a) 

Štátny sektor, b) sektor VVI c) 
sektor VŠ a e) podnikateľský 
sektor zákona č. 172/2005 Z. 

z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja a 

o doplnení zákona č. 
575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácií 
ústrednej štátnej správy v 

znení neskorších predpisov

2Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
120 000 000 € celé územie SR RSO1.1 áno MŠVVaŠ SR

Horizontálna podpora účasti SR v Európskom 
výskumnom priestore II 

(realizácia funkčného systému odbornej podpory 
účasti slovenských inštitúcií z verejného sektora a 
podnikov v Európskom výskumnom priestore a v 

európskych výskumných a inovačných programoch)

CVTI SR (NP) 2Q/2023
3 mesiace od 

vyhlásenia výzvy
4 000 000 € celé územie SR RSO1.1 áno MŠVVaŠ SR

Teaming II - Teamingové výskumné aktivity (podpora 
úspešných žiadateľov v rámci programu EÚ - Horizont 

Europe)

Subjekty, ktoré boli úspešné 
v rámci programu Horizon 

Europe
2Q/2023

6 mesiacov od 
vyhlásenia výzvy

41 000 000 € celé územie SR RSO1.1 áno MŠVVaŠ SR

Obnova a rozvoj dátového centra a informačných 
systémov  CVTI SR 

(zabezpečenie horizontálnej IKT podpory pre 
inštitúcie výskumu a vývoja na národnej úrovni, 

vrátane zabezpečenia efektívnej a spoľahlivej 
prevádzky informačných systémov v gescii MŠVVaŠ 

SR systémov, partnerských projektov, ako aj 
partnerských organizácií.)

CVTI SR (NP) 2Q/2023
6 mesiacov od 

vyhlásenia výzvy
32 400 000 € celé územie SR RSO1.1 áno MŠVVaŠ SR

Národný informačný systém podpory výskumu a 
vývoja

 (zabezpečenie prístupu k svetovým elektronickým  
informačným zdrojom pre výskum a inovácie na 

Slovensku)

CVTI SR (NP) 2Q/2023
6 mesiacov od 

vyhlásenia výzvy
36 000 000 € celé územie SR RSO1.1 áno MŠVVaŠ SR
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Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 

Predpokladaný 
termín vyhlásenia 

výzvy
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Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Podpora komplexného prístupu v oblasti intervencií 
pre obyvateľov obcí s prítomnosťou MRK - Národný 

projekt rozvojové tímy (operácia strategického 
významu). Umiestnenie tímov expertov do obcí, v 
ktorých budú riešiť konkrétne problémy všetkých 

obyvateľov.

ÚSVRK (NP) 2Q/2023 2Q/2023 80 000 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.10 nie ÚV SR - ÚSVRK

Asistencia samosprávam pri projektovom riadení - 
Národný projekt. Pomoc samosprávam s definovaním 
potrieb, monitoring a mentoring pri príprave, riadení 

a hodnotení projektov z EÚ fondov.

ÚSVRK (NP) 2Q/2023 2Q/2023 19 000 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.10 áno ÚV SR - ÚSVRK

Podpora vysporiadania pozemkov v obciach s 
prítomnosťou MRK - Národný projekt. Projekt umožní 
pomoc samosprávam pri legislatívnom vysporiadaní 

pozemkov.

ÚSVRK (NP) 2Q/2023 2Q/2023 13 600 000 € celé územie SR ESO4.10 nie ÚV SR - ÚSVRK

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík voči 
Rómom - Národný projekt. Sledovanie pokroku v 

napĺňaní cieľov Stratégie pre Rómov, zber údajov o 
životných podmienkach. 

ÚSVRK (NP) 2Q/2023 2Q/2023 5 600 000 € celé územie SR ESO4.10 nie ÚV SR - ÚSVRK

Miestne občianske a poriadkové služby - Národný 
projekt. Preventívne aktivity v obci pre dobré 

spolunažívanie.
ÚSVRK (NP) 2Q/2023 2Q/2023 35 000 000 € celé územie SR ESO4.10 nie ÚV SR - ÚSVRK

Oblasť zvýšenia zamestnanosti - NP. Príprava 
dlhodobo nezamestnaných na pracovné prostredie a 

pomoc podnikom pri zamestnávaní Rómov.
ÚSVRK (NP) 2Q/2023 2Q/2023 5 000 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.10 nie ÚV SR - ÚSVRK

 Poskytovanie finančných príspevkov uchádzačom 
o zamestnanie za účelom nadobúdania/zmeny 

zručností potrebných pre aktívnu účasť na trhu práce; 
podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých 

ľudí v situácii NEET 

UPSVR 2Q/2023 3Q/2023 84 406 000 € celé územie SR ESO4.1 áno MPSVR SR

Vyhodnocovanie účinnosti služieb zamestnanosti MPSVR SR 2Q/2023 3Q/2023 1 760 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.2 áno MPSVR SR

Vytváranie regionálnych partnerstiev na podporu 
implementácie Záruky pre mladých 

DOP - rôzne subjekty 2Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
1 130 000 € celé územie SR ESO4.12 áno MPSVR SR

Zabezpečenie dodatočných personálnych kapacít 
v dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané na 

pomoc inej osoby
UPSVAR 2Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie)

91 083 310 € celé územie SR ESO4.11 áno MPSVR SR
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Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Prevencia a eliminácia násilia, individualizované 
poradenské služby pre obete násilia a v oblasti 

podpory duševného zdravia, vrátane anonymizovanej 
podpory prostredníctvom IKT

MPSVR 2Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
4 113 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.8 áno MPSVR SR

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. 
(JTF)

VÚC - TSK 2Q/2023 3Q/2023 7 219 590 € Horná Nitra JSO8.1 áno MPSVR SR

Znižovanie energetickej náročnosti budov (1) -  DOP subjekty verejnej správy 2Q/2023
3Q/2023                          

ďalšie kolá každé 2 
mesiace

153 700 000 € celé územie SR RSO2.1 áno SIEA

Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania 
energiou - DOP

subjekty verejnej správy 2Q/2023
3Q/2023                          

ďalšie kolá každé 2 
mesiace

10 000 000 € celé územie SR RSO2.2 áno SIEA

Podpora využívania OZE ...(2) - FN
finančná inštitúcia - 

sprostredkovateľ
2Q/2023 3Q/2023 15 000 000 € celé územie SR RSO2.2 nie SIEA

Zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch (1) - 
FN

finančná inštitúcia - 
sprostredkovateľ

2Q/2023 3Q/2023 35 000 000 € celé územie SR RSO2.1 nie SIEA

Znižovanie energetickej náročnosti budov (2) - FN
finančná inštitúcia - 

sprostredkovateľ
2Q/2023 3Q/2023 50 000 000 € celé územie SR RSO2.1 nie SIEA

Podpora využívania OZE v domácnostiach (inovácia 
Zelená domácnostiam) - NP

Slovenská inovačná a 
energetická agentúra

2Q/2023 3Q/2023 142 600 000 € celé územie SR RSO2.2 nie SIEA

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní
povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej 

pitnej vody -  fázované projekty 

obec

združenie obcí

oprávnené subjekty podľa 
zákona o verejných 

vodovodoch a verejných
kanalizáciách

2Q/2023
2Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

nešpecifikované - alokácia pre fázované 
projekty bude

zohľadňovať potreby všetkých 
projektov realizovaných v rámci OP KŽP 

celé územie SR RSO2.5 nie MŽP SR
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Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových 
vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov - 

fázované projekty  

obec

združenie obcí

oprávnené subjekty podľa 
zákona o verejných 

vodovodoch a verejných
kanalizáciách

2Q/2023
2Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

nešpecifikované - alokácia pre fázované 
projekty bude

zohľadňovať potreby všetkých 
projektov realizovaných v rámci OP KŽP 

celé územie SR RSO2.5 nie MŽP SR

Sanácia environmentálnych záťaží - fázované projekty  

ministerstvá ako povinné 
osoby, na ktoré prechádza 

povinnosť odstrániť 
environmentálne záťaže v 

súlade so zákonom 409/2011 
Z. z. o niektorých opatreniach 

na úseku environmentálnej 
záťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

2Q/2023
2Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

nešpecifikované - alokácia pre fázované 
projekty bude

zohľadňovať potreby všetkých 
projektov realizovaných v rámci OP KŽP 

celé územie SR RSO2.7 nie MŽP SR

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 
viazané na vodný tok - fázované projekty 

štátne organizácie 
vykonávajúce správu 

vodného toku a správu 
vodných stavieb

nájomcovia/vypožičiavatelia 
drobných vodných tokov 
alebo ich úsekov podľa 

vodného zákona

2Q/2023
3Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

nešpecifikované - alokácia pre fázované 
projekty bude

zohľadňovať potreby všetkých 
projektov realizovaných v rámci OP KŽP 

celé územie SR RSO2.4 nie MŽP SR

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy 
v sídlach a krajine (mimo štátnej pomoci)

subjekty verejnej správy
ostatné subjekty verejnej 

správy
subjekty územnej 

samosprávy
združenia fyzických a/alebo 

právnických osôb
mimovládne organizácie

2Q/2023
3Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

10 000 000 € celé územie SR RSO2.4 nie MŽP SR
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Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a 
rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych 

odpadov (mimo štátnej pomoci)

subjekty územnej 
samosprávy

a právnické osoby v 100 % 
vlastníctve obcí

2Q/2023
3Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

20 000 000 € celé územie SR RSO2.6 nie MŽP SR

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v 
aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR 

voči EÚ

Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 
EO

obec

združenie obcí

oprávnené subjekty podľa 
zákona o verejných 

vodovodoch a verejných
kanalizáciách

2Q/2023
3Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

92 000 000 € celé územie SR RSO2.5 nie MŽP SR

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v 
aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR 

voči EÚ

Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 
EO

nájomcovia/vypožičiavatelia 
drobných vodných tokov 
alebo ich úsekov podľa 

vodného zákona

2Q/2023
3Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

149 000 000 € celé územie SR RSO2.5 nie MŽP SR

Výstavba, intenzifikácia alebo modernizácia úpravní 
vôd

obec

združenie obcí

oprávnené subjekty podľa 
zákona o verejných 

vodovodoch a verejných
kanalizáciách

2Q/2023
3Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

33 800 000 € celé územie SR RSO2.5 nie MŽP SR

Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania 
environmentálnych záťaží

ministerstvá ako povinné 
osoby, na ktoré prechádza 

povinnosť odstrániť 
environmentálne záťaže v 

súlade so zákonom 409/2011 
Z. z. o niektorých opatreniach 

na úseku environmentálnej 
záťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

2Q/2023
3Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

239 000 000 € celé územie SR RSO2.7 nie MŽP SR

Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a 
infraštruktúry na zvládanie katastrof

ŠRO 2Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie), 
každé dva mesiace 

77 200 000 € celé územie SR RSO2.4 nie MV SR
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Identifikácia vývoja rizík, určenie spôsobov prevencie, 
zavádzanie postupov a opatrení na pripravenosť a 

reakciu na katastrofy spôsobené zmenou klímy
ŠRO 2Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie), 

každé dva mesiace 
2 300 000 € celé územie SR RSO2.4 nie MV SR

Budovanie a modernizácia systémov včasného 
varovania

ŠRO (NP) 2Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie), 
každé dva mesiace 

27 900 000 € celé územie SR RSO2.4 nie MV SR
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Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy a 
rozvoj vládneho cloudu

Subjekty verejnej správy 3Q/2023 otvorená výzva 13 750 000 € menej rozvinuté regióny RSO1.2 áno MIRRI SR

Lepšie využívanie údajov Subjekty verejnej správy 3Q/2023 otvorená výzva 33 750 000 € menej rozvinuté regióny RSO1.2 áno MIRRI SR

Personalizácia služieb verejnej správy a podpora 
omnikanálového modelu komunikácie

Subjekty verejnej správy 3Q/2023 otvorená výzva 33 750 000 € menej rozvinuté regióny RSO1.2 áno MIRRI SR

Preventívna a reaktívna úprava informačných 
systémov verejnej správy pre implementáciu 

európskej a národnej legislatívy
Subjekty verejnej správy 3Q/2023 otvorená výzva 15 750 000 € menej rozvinuté regióny RSO1.2 áno MIRRI SR

Podpora infraštruktúry, vybavenia a zvyšovanie 
kvality odborného vzdelávania a prípravy

Verejný sektor/Súkromný 
sektor

3Q/2023

4Q/2023
otvorená výzva 

(uzavierka v 
trojmesačných 

intervaloch)

31 244 205 €

Košický samosprávny kraj 
(Košice I-IV, Košice okolie, 

Michalovce) 
Banskobystrický 

samosprávny kraj (okres 
Banská Štiavnica, Brezno, 
Revúca, Rimavská Sobota, 

Žarnovica, Žiar nad 
Hronom, Zvolen)

JSO8.1 áno MIRRI SR

Investície do rozvoja administratívnych a 
analytickostrategických kapacít miestnych a 

regionálnych samospráv a mimovládnych 
neziskových organizácií pôsobiacich v komunite alebo 

partnerov pôsobiacich v komunite

samosprávne kraje, obce a 
mestá, neziskové organizácie

3Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
3 850 000 € menej rozvinuté regióny RSO5.2 áno MIRRI SR

Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre 
pohybové aktivity, cykloturistiku

samosprávne kraje, obce a 
mestá

3Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
3 127 800 € menej rozvinuté regióny RSO5.1 áno MIRRI SR

Podpora budovania zelených prvkov v sídlach 
a zlepšenie kvality životného prostredia obyvateľov

obce a mestá 3Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
9 256 000 € menej rozvinuté regióny RSO2.7 áno MIRRI SR

Podpora vysporiadania pozemkov v obciach s 
prítomnosťou MRK - DOP. Výzva umožní legislatívne 

vysporiadať pozemky pod rómskymi obydliami.

Obce z  Atlasu rómskych 
komunít

3Q/2023
otvorené výzva (do 

vyčerpania alokácie)
7 600 000 € celé územie SR ESO4.10 nie ÚV SR - ÚSVRK
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Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov 
prostredníctvom implementácie finančného nástroja

ŠFRB 3Q/2023 4Q/2023 416 550 000 € celé územie SR RSO2.1 nie MD SR

Vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre 
príslušníkov MRK a znevýhodnené skupiny na 

podporu zdravia a prevenciu ochorení

štát. prísp. org. Zdravé 
regióny

3Q/2023 4Q/2023 55 000 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.11 áno MZ SR

Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI

výskumní pracovníci, 
nemocnice s výskomno - 
vývojovým potenciálom, 
spoločnosti s predmetom 

činnosti výskum a vývoj vo 
väzbe na doménu zdravá 

spoločnosť z SK RIS3 2021+

3Q/2023 otvorená výzva 8 493 976 € menej rozvinuté regióny RSO1.1 áno MZ SR

Sledovanie trendov a prognózovanie potrieb a vývoja 
trhu práce s ohľadom na regionálne rozdiely, vrátane 

potrieb v oblasti zručností
ASR 3Q/2023 4Q/2023 17 140 000 € celé územie SR ESO4.2 áno MPSVR SR

Poskytovanie finančných príspevkov registrovaným 
integračným sociálnym podnikom za účelom podpory 
ohrozených a znevýhodnených osôb pri nadobúdaní 

a udržaní pracovných návykov

UPSVR 3Q/2023 4Q/2023 107 406 600 € celé územie SR ESO4.1 áno MPSVR SR

Poskytovanie finančných príspevkov záujemcom 
o zamestnanie (osobám na trhu práce) za účelom 

nadobúdania/zmeny zručností potrebných pre 
zotrvanie na trhu práce alebo zlepšenie situácie na 

trhu práce

UPSVR 3Q/2023 4Q/2023 81 860 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.4 áno MPSVR SR

Poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie 
absolventskej praxe

UPSVR 3Q/2023 4Q/2023 40 278 000 € celé územie SR ESO4.1 áno MPSVR SR

Tvorba regionálnych analýz o situácii mladých ľudí 
ohrozených situáciou NEET a v situácii NEET

VÚC 3Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
1 100 000 € celé územie SR ESO4.12 áno MPSVR SR

Zabezpečenie činnosti koordinátorov ochrany detí 
pred násilím 

MPSVR SR 3Q/2023 4Q/2023 3 645 000 € celé územie SR ESO4.8 áno MPSVR SR

Tvorba a implementácia transformačných plánov 
poskytovateľov sociálnych služieb zapojených do 

procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť

IA MPSVR 3Q/2023 4Q/2023 6 800 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.8 áno MPSVR SR
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Informačné a konzultačné činnosti zamerané na 
podporu činnosti subjektov sociálnej ekonomiky 

vrátane podpory ich vzniku 

IA MPSVR
VUC

3Q/2023 4Q/2023 9 553 700 € menej rozvinuté regióny ESO4.1 áno MPSVR SR

Vytváranie udržateľných pracovných miest pre 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane 

individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na 
vytvorenom pracovnom mieste;vytváranie 

udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí 
v situácii NEET 

UPSVR 3Q/2023 4Q/2023 167 418 600 € celé územie SR ESO4.1 áno MPSVR SR

Poskytovanie finančných príspevkov znevýhodneným 
uchádzačom o zamestnanie na začatie vykonávania 

samostatnej zárobkovej činnosti, poskytovanie 
finančných príspevkov na začatie vykonávania 

samostatnej zárobkovej činnosti mladých ľudí v 
situácii NEET

UPSVR 3Q/2023 4Q/2023 96 673 300 € celé územie SR ESO4.1 áno MPSVR SR

Poskytovanie integrovaných informačných a 
poradenských služieb pre mladých ľudí

VÚC 3Q/2023 4Q/2023 68 760 010 € celé územie SR ESO4.12 áno MPSVR SR

Zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch (2) - 
DOP (SŠP)

podnikateľský sektor 3Q/2023
3Q/2023                            

ďalšie kolá každé 2 
mesiace

42 690 000 € celé územie SR RSO2.1 áno SIEA

Podpora využívania OZE ...(3) - DOP (SŠP) podnikateľský sektor 3Q/2023
3Q/2023                            

ďalšie kolá každé 2 
mesiace

24 100 000 € celé územie SR RSO2.2 áno SIEA

Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania 
energiou - DOP  (SŠP)

podnikateľský sektor 3Q/2023
4Q/2023                              

ďalšie kolá každé 2 
mesiace

64 000 000 € celé územie SR RSO2.2 áno SIEA

Podpora využívania OZE ...(1) - NP (vouchre pre 
podniky)

Slovenská inovačná a 
energetická agentúra

3Q/2023 4Q/2023 55 900 000 € celé územie SR RSO2.2 nie SIEA
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Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s 
komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách 

do 2 000 EO so zameraním najmä na územia prioritné 
z environmentálneho hľadiska mimo dobiehajúcich 

regiónov

obec

združenie obcí

právnené subjekty podľa 
zákona o verejných 

vodovodoch a verejných
kanalizáciách

3Q/2023
4Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

12 500 000 € celé územie SR RSO2.5 nie MŽP SR

Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s 
komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách 

do 2 000 EO so zameraním najmä na územia prioritné 
z environmentálneho hľadiska mimo dobiehajúcich 

regiónov

obec

združenie obcí

oprávnené subjekty podľa 
zákona o verejných 

vodovodoch a verejných
kanalizáciách

3Q/2023
4Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

27 500 000 € menej rozvinuté regióny RSO2.5 nie MŽP SR

Komplexné a spoľahlivé monitorovanie a hodnotenie 
stavu povrchových a podzemných vôd

právnická osoba poverená 
MŽP SR na zisťovanie 

množstva, režimu, kvality 
povrchových vôd a vplyvov 

pôsobiacich na kvalitu 
povrchových vôd podľa 

vodného zákona 

právnická osoba poverená 
MŽP SR na zisťovanie 

výskytu, množstva, režimu a 
kvality podzemných vôd 
podľa vodného zákona

správca vodohospodársky 
významných vodných tokov 

3Q/2023
4Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

35 000 000 € celé územie SR RSO2.5 nie MŽP SR
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výzvy
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Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a 
rozšírenia systémov množstvového zberu 

komunálnych odpadov (mimo štátnej pomoci)

subjekty územnej 
samosprávy

a právnické osoby v 100 % 
vlastníctve obcí

3Q/2023
4Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

20 000 000 € celé územie SR RSO2.6 nie MŽP SR

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 
viazané na vodný tok

štátne organizácie 
vykonávajúce správu 

vodného toku 

nájomcovia/vypožičiavatelia 
drobných vodných tokov 
alebo ich úsekov podľa 

vodného zákona

3Q/2023
3Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

90 000 000 € celé územie SR RSO2.4 nie MŽP SR

Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie, 
recyklácie odpadov vrátane anaeróbneho a 

aeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných 
odpadov (schéma štátnej pomoci)

subjekty verejnej správy;
subjekty súkromného 

sektora;
3Q/2023

4Q/2023
(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

20 000 000 € celé územie SR RSO2.6 nie MŽP SR

Mapovanie a monitoring biotopov a druhov a 
monitoring cieľov ochrany prírody a biodiverzity

štátna rozpočtová a 
príspevková organizácia 

zriadená, resp. v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ministerstva životného 
prostredia SR s pôsobnosťou 

v oblasti ochrany prírody

3Q/2023
4Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

20 000 000 € celé územie SR RSO2.7 nie MŽP SR

Internacionalizácia MSP 2 SARIO (NP) 3Q/2023 4Q/2023 17 000 000 € celé územie SR RSO1.3 nie MH SR

Podpora malého a stredného podnikania SBA (NP) 3Q/2023 4Q/2023 25 307 256 € celé územie SR
RSO1.3
RSO1.1

nie MH SR

Podpora VVI aktivít v podnikoch a sieťovania 
podnikov 

SIEA (NP) 3Q/2023 4Q/2023 12 801 252 € celé územie SR
RSO1.1
RSO1.3

nie MH SR

Podpora projektov IPCEI - 2. fáza EuBatIn
realizátori IPCEI EuBatIn 

projektov
3Q/2023 4Q/2023 50 000 000 € menej rozvinuté regióny RSO1.1 nie MH SR

17



  
  

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 - 2027
Na kalendárny rok 2023
Verzia č. 1

Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 

Predpokladaný 
termín vyhlásenia 

výzvy

Predpokladaný 
termín uzavretia 

výzvy
Indikatívna výška finančných 
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Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej 
bezpečnosti (KIB) na regionálnej úrovni.

OVM, Poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti 

súkromní aj štátni, verejné 
vysoké školy 

4Q/2023 4Q/2024 17 889 910 € menej rozvinuté regióny RSO1.2 áno MIRRI SR

Implementácia najmodernejších technológií na 
zvýšenie odolnosti základnej služby pred 

kybernetickými hrozbami, vrátane boja proti 
kybernetickej kriminalite a podpory inovatívnych 

produktov a služieb až po úroveň TRL 9.

MIRRI/NASES/OVM so 
zriadeným bezpečnostným 

dohľadovým centrom
4Q/2023 otvorená výzva 19 922 230 € celé územie SR RSO1.2 áno MIRRI SR

Podpora rozvoja digitálnych zručností zamestnancov 
verejnej správy s ohľadom na domény RIS3

OVM 4Q/2023 otvorená výzva 6 000 000 € celé územie SR RSO1.4 áno MIRRI SR

Podpora rozširovania povedomia firiem vo vzťahu ku 
digitálnej transformácii (procesy, rozvoj ľudských 

zdrojov) s ohľadom na domény RIS3
MIRRI SR (NP) 4Q/2023 1Q/2024 4 000 000 € menej rozvinuté regióny RSO1.4 áno MIRRI SR

Výstavba zariadení na výrobu OZE (geotermálna 
energia) a ich využívanie v energetických systémoch 

vrátane podpory výstavby rozvodov tepla pre CZT
Súkromný sektor 4Q/2023

1Q/2024
otvorená výzva 

(uzavierka v 
trojmesačných 

intervaloch)

56 185 233 €
Košický samosprávny kraj 
(Košice I-IV, Košice okolie, 

Michalovce) 
JSO8.1 áno MIRRI SR

Revitalizácia území - brownfieldov na kultúrne 
využitie

Verejný sektor 4Q/2023 1Q/2024 5 000 000 €
Horná Nitra (okres 

Prievidza, Partizánskej)
JSO8.1 áno MIRRI SR

Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-
strategických kapacít miestnych a regionálnych 

samospráv a mimovládnych neziskových organizácií 
pôsobiacich v komunite alebo partnerov pôsobiacich 

v komunite

• Samosprávy
• MNO

4Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie, 
alebo do ukončenia 

na základe 
rozhodnutia RO PSK 

po predložení 
všetkých ŽoNFP)

1 462 000 € celé územie SR
RSO5.1
RSO5.2

nie MIRRI SR

Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a 
odolnosť demokracie prostredníctvom projektov 
spolupráce v komunite občianskej spoločnosti a 

komunity partnerov a samosprávy, prípadne 
intervenčné projekty v komunite občianskej 

spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy na 
zvýšenie kvality verejných politík a odolnosť 

demokracie

• Samosprávy
• MNO

4Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie, 
alebo do ukončenia 

na základe 
rozhodnutia RO PSK 

po predložení 
všetkých ŽoNFP)

1 400 000 € celé územie SR
RSO5.1
RSO5.2

nie MIRRI SR
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Sprostredkovateľský orgán 
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Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-
strategických kapacít miestnych a regionálnych 

samospráv a mimovládnych neziskových organizácií 
pôsobiacich v komunite alebo partnerov pôsobiacich 

v komunite

• Samosprávy
• MNO

4Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie, 
alebo do ukončenia 

na základe 
rozhodnutia RO PSK 

po predložení 
všetkých ŽoNFP)

2 720 000 € celé územie SR
RSO5.1
RSO5.2

nie MIRRI SR

Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a 
odolnosť demokracie prostredníctvom projektov 
spolupráce v komunite občianskej spoločnosti a 

komunity partnerov a samosprávy, prípadne 
intervenčné projekty v komunite občianskej 

spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy na 
zvýšenie kvality verejných politík a odolnosť 

demokracie

• Samosprávy
• MNO

4Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie, 
alebo do ukončenia 

na základe 
rozhodnutia RO PSK 

po predložení 
všetkých ŽoNFP)

2 600 000 € celé územie SR
RSO5.1
RSO5.2

nie MIRRI SR

Podpora sociálno-ekonomického začlenenia 
marginalizovaných komunít, domácností s nízkym 
príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s 

osobitnými potrebami prostredníctvom 
integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych 

služieb

zriaďovatelia/poskytovatelia 
sociálnych služieb

4Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
12 480 565 € menej rozvinuté regióny RSO4.3 áno MIRRI SR

Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s 
odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 EO v 

dobiehajúcich regiónoch
obce, správcovia kanalizácií 4Q/2023

otvorená výzva (do 
vyčerpania alokácie)

5 000 000 € menej rozvinuté regióny RSO2.5 áno MIRRI SR

Výzva - inštitucionálna podpora a rozvoj rómskych a 
pro-rómskych MNO. Projekty podporia bežný chod a 

administratívne náklady organizácií.
MNO 4Q/2023

otvorené výzva (do 
vyčerpania alokácie)

285 714 € celé územie SR ESO4.10 áno ÚV SR - ÚSVRK

Integrované výzvy (komplexná infraštruktúra - 60 
obcí zapojených do Národného projektu Rozvojové 

tímy). Podpora tvrdých investícií naraz v jednom 
balíku pre celú obec.

60 obcí z Atlasu rómskych 
komunít 

4Q/2023
otvorené výzva (do 

vyčerpania alokácie)
90 000 000 € menej rozvinuté regióny

RSO2.5. 
RSO2.6. 
RSO3.2. 
RSO4.3.

nie ÚV SR - ÚSVRK

Revitalizácia zanedbaných a nevyužívaných území v 
intravilánoch sídiel

Organizácie štátnej správy, 
vyššie územné celky, mestá, 

obce (subjekty verejnej 
správy)

4Q/2023
otvorená výzva (do 

vyčerpania alokácie)
21 500 000 € celé územie SR RSO2.7 nie MD SR
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Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta Košice 
(úsek rýchlostnej cesty R2 Košice Šaca - Košické 

Oľšany, 2. úsek, 2. fáza) s cieľom odkloniť tranzitnú 
dopravu mimo mesta, zvýšiť rýchlosť a plynulosť 

dopravy

NDS, a.s. (národný projekt) 4Q/2023 3Q/2024 70 400 000 € menej rozvinuté regióny RSO3.1 nie MD SR

Modernizácia železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, 
2. fáza za účelom dosiahnutia interoperability a 
technických parametrov v zmysle požiadaviek 

legislatívy EÚ

ŽSR (národný projekt) 4Q/2023 3Q/2024 136 000 000 € celé územie SR RSO3.1 nie MD SR

Skvalitnenie a zatraktívnenie verejnej osobnej 
dopravy v Bratislave a zvýšenie kvality služieb 

poskytovaných MHD prostredníctvom predĺženia 
električkovej trate do Petržalky (úsek Bosákova ulica - 

Janíkov dvor), 2. fáza

Hlavné mesto SR, Bratislava 
(národný projekt)

4Q/2023 3Q/2024 37 400 000 € viac rozvinutý región RSO2.8 nie MD SR

Vyzvania zamerané na realizáciu intervencií na 
cestách I. triedy - výstavbu obchvatov miest, 

modernizáciu vybraných úsekov (fázované projekty) a 
zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti 

premávky.

SSC (národné projekty) 4Q/2023 3Q/2024 180 594 986 € menej rozvinuté regióny RSO3.2 nie MD SR

Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej 
starostlivosti za účelom transformácie poskytovania 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti na 
komuninitnej a regionálnej úrovni

poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti podľa zákona

4Q/2023 otvorená výzva 37 490 000 € menej rozvinuté regióny RSO4.5 áno MZ SR

Podpora optimalizácie, rozvoja a modernizácie 
výskumnej infraštruktúry

zdravotnícke zariadenia a 
nemocnice s výskomno - 
vývojovým potenciálom, 
spoločnosti s predmetom 
činnosti výskum a vývoj v 

oblasti zdravia a vo väzbe na 
doménu zdravá spoločnosť z 

SK RIS3 2021+

4Q/2023 otvorená výzva 190 053 550 € menej rozvinuté regióny RSO1.1 áno MZ SR

Budovanie kapacít sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti 

IA MPSVR 4Q/2023 1Q/2024 17 140 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.2 áno MPSVR SR

Komplexná podpora osôb vo výkone trestu odňatia 
slobody a po prepustení, zameraná na zníženie rizika 
ich sociálneho vylúčenia a zlepšenia predpokladov na 

ich aktívne začlenenie

GRZVJS 4Q/2023 1Q/2024 16 893 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.8 áno MPSVR SR
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Vytvorenie dostupnej a funkčnej siete odbornej 
pomoci deťom, rodičom a (náhradným) rodinám na 

dobrovoľnej báze;zvyšovanie záujmu o 
zabezpečovanie náhradných foriem rodinnej 

starostlivosti o dieťa a predchádzanie zlyhávaniu 
náhradných rodín; rozširovanie a skvalitňovanie 

metód práce s dieťaťom umiestneným v zariadení na 
základe rozhodnutia súdu a jeho rodinou

UPSVR 4Q/2023 1Q/2024 37 097 045 € menej rozvinuté regióny ESO4.11 áno MPSVR SR

Zlepšovanie prostredia, v ktorom má dieťa možnosť 
uplatňovať svoje právo byť vypočuté, vrátane 

vytvárania príležitostí na participáciu detí a mladých 
dospelých; skvalitňovanie podmienok výkonu 

profesionálnej náhradnej starostlivosti; 
zabezpečovanie odbornej pomoci rodinám so 

zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo rodičom, 
vrátane nastavenia pravidiel integrácie a inklúzie 

týchto detí umiestnených v CDR

UPSVR, CDR, krízové 
strediská, poskytovatelia 

vybraných soc.služieb a soc. 
poradenstva

4Q/2023 1Q/2024 9 120 000 € celé územie SR ESO4.11 áno MPSVR SR

Zabezpečovanie terénnej sociálnej práce s cieľom 
podporiť individualizovaný prístup k osobám 
ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením

UPSVR 4Q/2023 1Q/2024 32 955 000 € celé územie SR ESO4.12 áno MPSVR SR

Poskytovanie bezplatných poradenských činností 
v oblasti riadenia dlhov osobám ohrozeným 

chudobou a sociálnym vylúčením
UPSVR 4Q/2023 1Q/2024 15 540 000 € celé územie SR ESO4.12 áno MPSVR SR

Poskytovanie bezplatných poradensko-
psychologických služieb pre jednotlivcov, páry a 

rodiny
UPSVR 4Q/2023 1Q/2024 31 080 000 € menej rozvinuté regióny ESO4.12 áno MPSVR SR

Podpora sociálnej ekonomiky a dostupného bývania 
prostredníctvom finančných nástrojov 

SIH (FN) 4Q/2023 1Q2024 48 125 000 € celé územie SR
RSO4.1
RSO4.3
JSO8.1

áno MPSVR SR

Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky  - 
NP

Slovenská inovačná a 
energetická agentúra
Vyššie územné celky

4Q/2023 4Q/2023 44 600 000 € celé územie SR RSO2.1 nie SIEA

Podpora intelig. energet. systémov vrátane 
uskladňovania energie - DOP

subjekty prenosovej a 
distribučnej sústavy

4Q/2023 1Q/2024 7 000 000 € celé územie SR RSO2.3 áno SIEA
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Zlepšovanie systému monitorovania kvality ovzdušia

subjekty verejnej správy;
subjekty súkromného 

sektora;
užívatelia dát a informácií v 

oblasti kvality ovzdušia

4Q/2023
4Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

9 900 000 € celé územie SR
RSO2.7 
(EFRR)

nie MŽP SR

Zlepšovanie systému monitorovania kvality ovzdušia

subjekty verejnej správy;
subjekty súkromného 

sektora;
užívatelia dát a informácií v 

oblasti kvality ovzdušia

4Q/2023
4Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

19 300 000 € celé územie SR RSO2.7 (KF) nie MŽP SR

Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie, 
recyklácie odpadov vrátane anaeróbneho a 

aeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných 
odpadov - finančné nástroje

orgán vykonávajúci finančný 
nástroj

4Q/2023
4Q/2023

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

40 000 000 € celé územie SR RSO2.6 nie MŽP SR

Obnova verejnej stokovej siete a čistiarní odpadových 
vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO

Obnova verejných vodovodov v obciach nad 2000 
obyvateľov

obec

združenie obcí

oprávnené subjekty podľa 
zákona o verejných 

vodovodoch a verejných
kanalizáciách

4Q/2023
1Q/2024

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

27 400 000 € celé územie SR RSO2.5 nie MŽP SR

Obnova verejnej stokovej siete a čistiarní odpadových 
vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO

Obnova verejných vodovodov v obciach nad 2000 
obyvateľov

obec

združenie obcí

oprávnené subjekty podľa 
zákona o verejných 

vodovodoch a verejných
kanalizáciách

4Q/2023
1Q/2024

(2-mesačný interval 
hodnotiaceho kola)

43 000 000 € menej rozvinuté regióny RSO2.5 nie MŽP SR

Podpora sieťovania podnikov klastrové oragnizácie 4Q/2023 1Q/2024 4 000 000 € celé územie SR RSO1.3 nie MH SR

Podpora VaV aktivít v podnikoch v každom stupni 
inovačného reťazca

podniky 4Q/2023
otvorená výzva (do 
vyčerpana alokácie)

157 300 000 € celé územie SR
RSO1.1
JSO8.1

nie MH SR
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Zameranie výzvy* Oprávnení žiadatelia 

Predpokladaný 
termín vyhlásenia 

výzvy

Predpokladaný 
termín uzavretia 

výzvy
Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených výzvu (zdroj EÚ) Oprávnené územie
Špecifický 

cieľ
Participatívna 
príprava výzvy

Sprostredkovateľský orgán 
/vyhlasovateľ výzvy

Podpora pre veľké podniky - produktívne investície veľké podniky 4Q/2023
otvorená výzva (do 
vyčerpana alokácie)

36 000 000 €
regióny FST (Horná Nitra a 

regióny KSK)
JSO8.1 nie MH SR

 * NP - národný projekt
    TP - Technická pomoc
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