
PLÁN VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (rok 2018)

Riadiaci orgán: Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc

Dátum schválenia:

Verzia: 2.0 k 30.9.2018

1. OP ĽZ, PO 7, ŠC 7.1

2. OP VaI, PO 5, ŠC 5.1.1

3. OP KŽP, PO 5, ŠC 5.1.1

4. OP II, PO 8, ŠC 8.1

5. IROP, PO 6, ŠC 6.1

6. OP EVS, PO 3, ŠC 3.1

7. PRV, Kap. 7 Zdroje, Administratívne kapacity, 

údaje, Budovanie kapacity monitorovania a 

hodnotenia
8. OP RH, Čl. 78 nariadenia o ENRF, Zameranie: 

A a C

1. OP ĽZ, PO 7, ŠC 7.1

2. OP VaI, PO 5, ŠC 5.1.1

3. OP KŽP, PO 5, ŠC 5.1.1

4. OP II, PO 8, ŠC 8.1

5. IROP, PO 6, ŠC 6.1

6. OP EVS, PO 3, ŠC 3.1

7. PRV, Kap. 7 Zdroje, Administratívne kapacity, 

údaje, Budovanie kapacity monitorovania a 

hodnotenia

8. OP RH, Čl. 78 nariadenia o ENRF, Zameranie: 

A a C

14.

Oprávnená 

kategória regiónu

celé územie SR

Technická pomoc 1 - Riadenie, kontrola a 

audit EŠIF

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (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)

Forma vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

otvorené 11/2018 n/a 17 500 000,00 €

OP Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Predpokladaný názov vyzvania
Žiadateľ/

prijímateľ

Technická pomoc Refundácia miezd AK priamo 

zapojených do koordinácie a 

riadenia EŠIF 2

1 - Zabezpečiť 

stabilizáciu pracovníkov 

subjektov zapojených do 

systému riadenia, kontroly 

a auditu EŠIF (aktivita A)

• Úrad vlády Slovenskej republiky:

o  ako centrálny koordinačný orgán (do 31.5.2016)

o  ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc

o  ako platobná jednotka pre OP TP

o  ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby 

subjektov zapojených do EŠIF

o  ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF 

(od 15.5.2016)

o  ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD 

a OP TP (od  1.6.2016)

o  ako Inštitút pre stratégie a analýzy (od 15.5.2016)

o  ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy 

nadnárodnej spolupráce pre cieľ Európskej územnej spolupráce (NO 

a NKB pre PNS a EÚS)

o ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej 

spolupráce 

o ako gestor HP UR (do 31.5.2016)

• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

o ako centrálny koordinačný orgán (od 1.6.2016)

o ako gestor HP UR (od 1.6.2016)

o  ako útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické 

riadenie investícií projektov financovaných z EŠIF (od 1.12.2016)

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor HP 

RMŽaND

• Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor HP MRK

• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako 

koordinátor EIA pre EŠIF

• Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky

• Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

1 - Riadenie, kontrola a 

audit EŠIF

15. n/a 21 000 000,00 €• Ministerstvo financií Slovenskej republiky:

o  ako certifikačný orgán

o  ako orgán auditu

o  ako organizačné útvary podieľajúce sa na implementácii FN

• DataCentrum

• Úrad vládneho auditu

• Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

o ako koordinátor štátnej pomoci

o ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže

• Úrad vlády SR ako OCKÚ OLAF

• Úrad pre verejné obstarávanie

Refundácia miezd AK priamo 

zapojených do finančného 

riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2

1 - Zabezpečiť 

stabilizáciu pracovníkov 

subjektov zapojených do 

systému riadenia, kontroly 

a auditu EŠIF (aktivita A)

11/2018celé územie SR otvorené

1



1. OP ĽZ, PO 7, ŠC 7.1

2. OP VaI, PO 5, ŠC 5.1.1

3. OP KŽP, PO 5, ŠC 5.1.1

4. OP II, PO 8, ŠC 8.1

5. IROP, PO 6, ŠC 6.1

6. OP EVS, PO 1, ŠC 1.1,1.2,1.3

7. PRV, Kap. 7 Zdroje, Administratívne kapacity, 

údaje, Budovanie kapacity monitorovania a 

hodnotenia

8. OP RH, Čl. 78 nariadenia o ENRF, Zameranie: 

A a C

1. OP ĽZ, PO 7, ŠC 7.1

2. OP VaI, PO 5, ŠC 5.1.1

3. OP KŽP, PO 5, ŠC 5.1.1

4. OP II, PO 8, ŠC 8.1

5. IROP, PO 6, ŠC 6.1

6. OP EVS, PO 3, ŠC 3.1

7. PRV, Kap. 7 Zdroje, Administratívne kapacity, 

údaje, Budovanie kapacity monitorovania a 

hodnotenia

13 000 000,00 €3 - Implementovať 

správny a transparentný 

systém riadenia, kontroly 

a auditu EŠIF   (aktivity 

A, C,D,E,F,G,H,I)

1 - Riadenie, kontrola a 

audit EŠIF

• Úrad vlády Slovenskej republiky:

o  ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc

o  ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy 

nadnárodnej spolupráce pre cieľ Európskej územnej spolupráce (NO 

a NKB pre PNS a EÚS)

o  ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej 

spolupráce

o  ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF 

(od 15.5.2016)

o  ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD 

a OP TP (od 1.6.2016)

o  ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby 

subjektov zapojených do EŠIF

o ako OCKÚ OLAF

o ako Inštitút pre stratégie a analýzy (od 15.5.2016)

• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

o ako centrálny koordinačný orgán (od 1.6.2016)

o ako gestor HP UR (od 1.6.2016)                                            o  ako 

útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické riadenie 

investícií projektov financovaných z EŠIF (od 1.12.2016)

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor HP 

RMŽaND

• Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor HP MRK

• Ministerstvo financií Slovenskej republiky:

o  ako certifikačný orgán

o  ako orgán auditu                                                                   o  ako 

organizačné útvary zaoberajúce sa analytickou činosťou       o  ako 

organizačné útvary podieľajúce sa na implementácii FN

• Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

o ako koordinátor štátnej pomoci

o ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže                              • Úrad 

vládneho auditu                                                              • Úrad pre 

verejné obstarávanie                                                • Štatistický úrad

Implementovať správny a 

transparentný systém riadenia, 

kontroly a auditu EŠIF 2

celé územie SR otvorenéTechnická pomoc16. 11/2018 n/a

17. Technická pomoc 1 - Riadenie, kontrola a 

audit EŠIF

1 - Zabezpečiť 

stabilizáciu pracovníkov 

subjektov zapojených do 

systému riadenia, kontroly 

a auditu EŠIF (aktivita D)

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 

2

1 643 306,00 €• Úrad vlády Slovenskej republiky:

o  ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc

o  ako platobná jednotka pre OP TP

o  ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby 

subjektov zapojených do EŠIF

o  ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF 

(od 15.5.2016)

o  ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD 

a OP TP (od 1.6.2016)

o  ako Inštitút pre stratégie a analýzy

o  ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy 

nadnárodnej spolupráce a Európskej územnej spolupráce (NO a NKB 

pre PNS a EÚS)

o  ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej 

spolupráce

o  ako OCKÚ OLAF

• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (od 

1.6.2016)

o  ako CKO

o  ako gestor HP UR

o  útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické riadenie 

investícií projektov financovaných z EŠIF (od 21.12.2016)

• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako 

koordinátor EIA pre EŠIF

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor HP 

RMŽaND

• Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor HP MRK

• Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky                                                                 • Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky:

o  ako certifikačný orgán

o  ako orgán auditu

o  ako organizačné útvary podieľajúce sa na implementácii FN

• DataCentrum

• Úrad vládneho auditu 

• Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

o ako koordinátor štátnej pomoci 

o  ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže

celé územie SR otvorené 11/2018 n/a

2



8. OP RH, Čl. 78 nariadenia o ENRF, Zameranie: 

A a C

1. OP ĽZ, PO 7, ŠC 7.1

2. OP VaI, PO 5, ŠC 5.1.1

3. OP KŽP, PO 5, ŠC 5.1.1

4. OP II, PO 8, ŠC 8.1

5. IROP, PO 6, ŠC 6.1

6. OP EVS, PO 3, ŠC 3.1

7. PRV, Kap. 7 IT systém

8. OP RH, Čl. 78 nariadenia o ENRF, Zameranie: 

B

17. Technická pomoc 1 - Riadenie, kontrola a 

audit EŠIF

1 - Zabezpečiť 

stabilizáciu pracovníkov 

subjektov zapojených do 

systému riadenia, kontroly 

a auditu EŠIF (aktivita D)

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 

2

5 751 571,00 €

1 643 306,00 €• Úrad vlády Slovenskej republiky:

o  ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc

o  ako platobná jednotka pre OP TP

o  ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby 

subjektov zapojených do EŠIF

o  ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF 

(od 15.5.2016)

o  ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD 

a OP TP (od 1.6.2016)

o  ako Inštitút pre stratégie a analýzy

o  ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy 

nadnárodnej spolupráce a Európskej územnej spolupráce (NO a NKB 

pre PNS a EÚS)

o  ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej 

spolupráce

o  ako OCKÚ OLAF

• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (od 

1.6.2016)

o  ako CKO

o  ako gestor HP UR

o  útvar zabezpečujúci strategické plánovanie a strategické riadenie 

investícií projektov financovaných z EŠIF (od 21.12.2016)

• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako 

koordinátor EIA pre EŠIF

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor HP 

RMŽaND

• Ministerstvo vnútra SR ako koordinátor HP MRK

• Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky                                                                 • Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky:

o  ako certifikačný orgán

o  ako orgán auditu

o  ako organizačné útvary podieľajúce sa na implementácii FN

• DataCentrum

• Úrad vládneho auditu 

• Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

o ako koordinátor štátnej pomoci 

o  ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže

celé územie SR otvorené 11/2018 n/a

• Úrad vlády Slovenskej republiky:

o ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc

o ako platobná jednotka pre OP TP

o ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby 

subjektov zapojených do EŠIF

o ako Národný orgán, národný kontaktný bod pre programy 

nadnárodnej spolupráce   a Európskej územnej spolupráce (NO a 

NKB pre PNS a EÚS)

o ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej 

spolupráce

celé územie SR otvorené 11/2018 n/a18. Technická pomoc 2- Systémová a 

technická podpora

1- Zvýšenie kvality, 

štandardu a dostupnosti 

IS pre EŠIF (aktivita A,E)

Materiálno - technické 

zabezpečenie a mobilita 

subjektov zapojených do EŠIF, 

informačno-komunikačné 

technológie 2

3


