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Programové obdobie 2014-2020
Vybrané aktivity, na ktorých môže priamo/nepriamo participovať súkromný
sektor
1. Operačný program Výskum a inovácie
Príklady aktivít pre súkromný sektor:
-

Aktivity podporujúce výdavky podnikov na výskum a inovácie, budovanie spoločných
infraštruktúr,

-

Podpora sieťovania subjektov výskumu a inovácii,

-

Podpora partnerstiev v oblasti výskumu a inovácii (medzisektorové, spolupráca podnikov
a výskumných inštitúcií),

-

Pomoc pri zavádzaní nových výrobkov a služieb na trh (vznik poloprevádzok, prototypov,
pilotných aktivít, testovania a rozširovania na trhoch),

-

Podpora spolupráce s vedeckými inštitúciami a klastrami,

-

Podpora podnikov prostredníctvom inovačných voucherov,

-

Ochrana práv duševného vlastníctva,

-

Transfer technológií s vysokou pridanou hodnotou,

-

Investície do technológii v kombinácii so spoluprácou s výskumnými inštitúciami.

Plánované výzvy v období 2018/2019 pre súkromný sektor
Alokácia
Prioritná os

Špecifický cieľ

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené aktivity

Dátum
vyhlásenia
výzvy

10 mil. €

1: Podpora
výskumu, vývoja
a inovácii

1.1.2: Zvýšenie
účasti SR
v projektoch
medzinárodnej
spolupráce

- organizácie výskumu
a vývoja;
- verejnoprávne
inštitúcie zriadené zo
zákona,
- výskumné organizácie
z členských krajín EÚ

PROJECT MANAGEMENT

- synergické a komplementárne
financovanie projektov schválených
v rámci Horizontu 2020, Stratégie EU pre
dunajský región, EITI, Eureky, Eurostars 2,
Erazmus+, resp. iných programov
a iniciatív v oblastiach RIS3 SK

|

CONSULTING

|

Výzva
vyhlásená
8.10.2018
(1.1.2-01)
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1.2.1: Zvýšenie
súkromných investícií
prostredníctvom
spolupráce výskumných
inštitúcií
a podnikateľskej sféry

- organizácie výskumu
a vývoja,
- verejnoprávne
inštitúcie zriadené zo
zákona,
- výskumné organizácie
z členských krajín EÚ
- podnikateľský sektor
výskumu a vývoja

- podpora VaV v rámci individuálnych
priemyselných výskumno-vývojových
centier
- podnik priamy príjemca príspevku
v oblastiach špecializácie RIS3 SK
- podpora strategických priemyselných
výskumno-vývojových centier
v základných 4 oblastiach hospodárskej
špecializácie RIS3 SK

15 mil. €

- dlhodobý strategický výskum a vývoj v
oblasti dopravných prostriedkov pre 21.
Storočie

63 mil. €

- dlhodobý strategický výskum a vývoj v
oblasti priemyslu pre 21. Storočie

- dlhodobý strategický výskum a vývoj v
oblasti zdravých potravín a životného
prostredia

- dlhodobý strategický výskum a vývoj v
oblasti digitálneho Slovenska a
kreatívneho priemyslu

Výzva
naplánovaná
na 01/2019

107,7 mil. €

36 mil. €

47,5 mil. €

33,7 mil. €

- dlhodobý strategický výskum a vývoj v
oblasti zdravia obyvateľstva a
zdravotníckych technológií

- podpora inteligentných inovácií
v priemysle

1.2.2: Rast výskumnovývojových
a inovačných kapacít
v priemysle a službách

- FO a PO oprávnené na
podnikanie (MSP aj
veľké podniky),
- Združenia FO alebo PO
osôb;

200 mil. €

- podpora inovácií prostredníctvom
priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja vo vybraných
doménach RIS 3 SK

PROJECT MANAGEMENT

35 mil. €

|

CONSULTING

|

36 mil. €

Výzva
vyhlásená
14.8.2018
(1.2.1.-04)
Výzva
vyhlásená
14.8.2018
(1.2.1-05)
Výzva
vyhlásená
14.8.2018
(1.2.1-06)
Výzva
vyhlásená
14.8.2018
(1.2.1-07)
Výzva
vyhlásená
14.8.2018
(1.2.1-08)

Výzva
vyhlásená
20.12.2018
(1.2.2-21)

3 výzvy
vyhlásené
15.12.2017
(164 mil. €)
(1.2.2-13,12,11)
Ukončené
30.11.2018
2 výzvy
vyhlásené
18.4.2018
(1.2.2-17,
1.2.2-16)
Ukončené
30.11.2018
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5 mil. €
Výzva
naplánovaná
na 04/2019

- podpora sieťovania podnikov

100 mil. €

-

2: Podpora výskumu,
vývoja a inovácií
v Bratislavskom kraji

2.1.1: Zvýšenie
výskumnej aktivity BA
kraja prostredníctvom
revitalizácie
a posilnenia výskumnovzdelávacích,
inovačných
a podnikateľských
kapacít výskumných
inštitúcií v Bratislave

- organizácie výskumu
a vývoja
- verejnoprávne inštitúcie
zriadené zo zákona
- výskumné organizácie
z členských krajín EÚ
- organizácie výskumu
a vývoja úspešné v prvom
kole výzvy Horizontu 2020
na Teaming

2.2.1: Zvýšenie
súkromných investícií
prostredníctvom
budovania VaV centier
v Bratislave

- úspešní prijímatelia
podporení vo výzve OP
Výskum a vývoj – Podpora
centier excelentnosti
nadnárodného významu
a medzinárodnej
spolupráce v oblasti
výskumu, (schéma štátnej
pomoci) – kód výzvy
OPVaV-2013/4.1/04SORO

- podpora vzniku a činnosti
technologicko-inovačných platforiem
v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva
(MRR)

Výzva na
predkladanie
projektových
zámerov
vyhlásená
17.7.2018
(1.2.2-01)
Výzva
naplánovaná
na 02/2019

15 mil. €
Výzva
vyhlásená
30.5.2018
(2.1.1-04)

- mobilizácia excelentných výskumných
tímov v oblasti špecializácie RIS3 SK
1,5 mil. €

Výzva
vyhlásená
17.8.2018
(2.1.1-05)

20 mil. €

Výzva
vyhlásená
17.8.2018
(2.2.1-01)

- podpora centier excelentnosti
nadnárodného významu a medzinárodnej
spolupráce v oblasti výskumu – II. Etapa)

15 mil. €

2.2.2: Rast VaI kapacít
v priemysle a službách
v BA kraji

- FO a PO oprávnené na
podnikanie (MSP aj
veľké podniky),
- združenia FO alebo PO
osôb;

Výzva
vyhlásená
8.10.2018
(2.2.2-20)

- podpora inovácií prostredníctvom
priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja v BA kraji

6 mil. €

3: Posilnenie
konkurencieschopnost
i a rastu MSP (iba pre
MSP)

3.1.1: Nárast vzniku
nových,
konkurencieschopných
MSP

- FO a PO oprávnené na
podnikanie spĺňajúce
definíciu MSP, od
vzniku ktorých ku dňu
predloženia ŽoNFP
uplynulo max. 36
mesiacov
- Združenie FO alebo PO
- Neziskový sektor

PROJECT MANAGEMENT

Výzva
naplánovaná
na 07/2019

- podpora využitia nových nápadov
v hospodárstve – schéma SBIR

2 mil. €
- podpora sieťovania neformálnych
investorov pri financovaní úvodných fáz
podnikateľského cyklu

|

CONSULTING

|

Výzva
naplánovaná
na 08/2019
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4,5 mil. €
Výzva
naplánovaná
na 01/2019

- využívanie sociálnych inovácií v prostredí
MSP

750 tis. €

3.2.1: Nárast
internacionalizácie MSP
a využívania možností
jednotného trhu EÚ

- FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie spĺňajúce
definíciu MSP

Výzva
vyhlásená
25.6.2018
(3.2.1-18)

- podpora zapájania MSP do programov
EÚ

4 mil. €

4: Rozvoj
konkurencieschopnýc
h MSP v BA kraji (iba
pre MSP)

3.3.1: Zvýšenie
konkurencieschopnosti
MSP vo fáze rozvoja

- FO alebo PO oprávnené
na podnikanie spĺňajúce
definíciu MSP

4.1.1: Nárast podielu
ziskových MSP
v Bratislavskom kraji

- FO a PO oprávnené na
podnikanie (iba MSP),
ktoré existujú max. 36
mesiacov ku dňu
predloženia ŽoNFP
- FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie spĺňajúce
definíciu MSP

Výzva
naplánovaná
na 10/2019

- podpora rozvoja alternatívnych foriem
podnikania

500 tis. €
Výzva
vyhlásená
25.6.2018
(4.1.1-19)

- podpora zapájania MSP do programov
EÚ

2. Operačný program Kvalita životného prostredia
Príklady aktivít pre súkromný sektor:
-

Triedenie, zhodnocovanie a recyklácia odpadov,

-

Redukcia emisií znečisťovania ovzdušia,

-

Protipovodňové opatrenia,

-

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom energetickej efektívnosti

Plánované výzvy v období 2018/2019 pre súkromný sektor

Prioritná os

Špecifický cieľ

Alokácia

Oprávnení
žiadatelia

PROJECT MANAGEMENT

Oprávnené aktivity

|

CONSULTING

|

Dátum
vyhlásenia
výzvy
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- fyzické alebo
právnické osoby
oprávnené na
podnikanie

1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania
odpadov so
zameraním na ich
prípravu na opätovné
použitie a recykláciu
a podpora
predchádzania vzniku
odpadov

1: Udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

- subjekty územnej
samosprávy
- združenia fyzických
alebo právnických osôb
- neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne
prospešné služby
- fyzické alebo
právnické osoby
oprávnené na
podnikanie

- Oprávnená aktivita B: Príprava na
opätovné použite a zhodnocovanie so
zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane
podpory systémov triedeného zberu
komunálnych odpadov a podpory
predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Podpora zhodnocovania biologicky
rozložiteľných odpadov – výstavba
bioplynových staníc využívaných na
kombinovanú výrobu tepla
a elektrickej energie , ak nedochádza
k ďalšej dodávke elektriny do siete

10 mil. €

- Oprávnená aktivita B: Príprava na
opätovné použite a zhodnocovanie so
zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane
podpory systémov triedeného zberu
komunálnych odpadov a podpory
predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
podpora zameraná na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov budovaním kompostární schéma štátnej pomoci

8 mil. €

Výzva
naplánovaná
na 04/2019

Výzva
naplánovaná
na 05/2019

30 mil. €

2: Adaptácia na
nepriaznivé
dôsledky zmeny
klímy so
zameraním na
ochranu pred
povodňami

1.4.1 Zníženie
znečisťovania
ovzdušia a zlepšenie
jeho kvality

- prevádzkovatelia
zdrojov znečisťovania
ovzdušia
- subjekty verejnej
správy

2.1.1: Zníženie rizika
povodní
a negatívnych
dôsledkov zmeny
klímy

- subjekty verejnej
správy,
- združenia FO alebo
PO,
- neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne
prospešné služby,
- FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie,

PROJECT MANAGEMENT

- Oprávnená aktivita A: Technologické
a technické opatrenia na redukciu
emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia
realizované na zdrojoch znečisťovania
ovzdušia, najmä za účelom plnenia
požiadaviek smernice o národných
emisných stropoch a/alebo smernice
o kvalite okolitého ovzdušia
a čistejšom ovzduší v Európe (projekty
náhrady zastaraných spaľovacích
zariadení vo verejných budovách
nízkoemisnými a energeticky
účinnejšími spaľovacími zariadeniami
vrátane modernizácie vykurovacích
systémov, ktoré zahŕňajú zmenu
palivovej základne na nízkoemisné
palivo s výnimkou biomasy a iných
obnoviteľných zdrojov energie)

- preventívne opatrenia na ochranu
pred povodňami realizované mimo
vodných tokov,

Výzva
naplánovaná
na 01/2019

277,5 mil. €

Výzva
vyhlásená
14.3.2017
(211-201721)

17 mil. €
- oprávnená aktivita C:
Vodozádržné opatrenia v
urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
- mimo schémy štátnej pomoci

|

CONSULTING

|

Výzva
vyhlásená
20.4.2018
(211-201840)
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33 mil €

3: Podpora
riadenia rizík,
riadenia
mimoriadnych
udalostí
a odolnosti proti
mimoriadnym
udalostiam
ovplyvneným
zmenou klímy

3.1.1: Zvýšenie
úrovne pripravenosti
na zvládanie
mimoriadnych
udalosti
ovplyvnených
zmenou klímy

3.1.3: Zvýšenie
efektívnosti
manažmentu
mimoriadnych
udalostí
ovplyvnených
zmenou klímy

- Oprávnená aktivita A: Modelovanie
vývoja mimoriadnych udalostí,
monitorovanie a vyhodnocovanie rizík
viazaných na zmenu klímy a jej
dôsledkov

- zložky integrovaného
záchranného systému
- subjekty územnej
samosprávy
- štátne rozpočtové
a príspevkové
organizácie
- združenia FO a PO
- neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne
prospešné služby

- Oprávnená aktivita B: Budovanie
systémov vyhodnocovania rizík
a včasného varovania pripravenosti na
zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy

Výzva
vyhlásená
13.9.2017
(311-201727)
63 mil. €

Výzva
vyhlásená
10.7.2017
(311-201724)

76 mil. €
- Oprávnená aktivita A: Optimalizácia
systémov, služieb a posilnenie
intervenčných kapacít pre manažment
mimoriadnych udalostí na lokálnej
a regionálnej úrovni

Výzva
vyhlásená
31.10.2017
(313-201731)
22,5 mil. €

- výstavba zariadení využívajúcich
biomasu prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie
existujúcich energetických zariadení
s max. tepelným príkonom 20 MW na
báze fosílnych palív

4.1.1: Zvýšenie
podielu OZE na
hrubej konečnej
energetickej spotrebe
SR

- FO a PO oprávnené na
podnikanie;
- združenia FO a PO;
- subjekty ústrednej
správy;
- subjekty územnej
samosprávy;
- neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne
prospešné služby

Výzva
vyhlásená
27.12.2017
(313-2015-2)

19,16 mil. €
- Oprávnená aktivita B: Výstavba
zariadení na:

4: Energeticky
efektívne
nízkouhlíkové
hospodárstvo vo
všetkých
sektoroch

hydrotermálnej alebo geotermálnej
energie s použitím tepelného čerpadla;

Výzva
vyhlásená
31.5.2018
(411-201841)

priamym využitím na výrobu tepla a
prípadne aj v kombinácii s tepelným
čerpadlom;
bioplynu, skládkového plynu a plynu z
čistiarní odpadových vôd

4.2.1: Zníženie
energetickej
náročnosti a zvýšenie
využívania OZE
v podnikoch

- FO a PO oprávnené na
podnikanie
v priemyselných
odvetviach a v službách
nadväzujúcich na tieto
odvetvia

4.5.1: Rozvoj
účinnejších systémov
centralizovaného
zásobovania teplom
založených na dopyte
po využiteľnom teple

- FO a PO oprávnené na
podnikanie;
- združenia FO a PO;
- subjekty ústrednej
správy;
- subjekty územnej

PROJECT MANAGEMENT

- zabezpečenie energetických auditov
v MSP
- implementácia opatrení
z energetických auditov

40 mil. €

50 mil. €
- Implementácia opatrení
z energetických auditov
-Oprávnená aktivita A: Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia rozvodov
tepla

|
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|

30 mil. €

Výzva
vyhlásená
29.9.2017
(421-201430)
Výzva
vyhlásená
20.12.2018
(421-201846)
Výzva
naplánovaná
na 1/2019

AUDIT

nebotra consulting s.r.o. | IČO: 46123920 | IČ DPH: SK2023250944 | IBAN: SK6511000000002928874855
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 108515/B
6/19

nebotra consulting s.r.o.
HQ: Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava
OFC: Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 421905 | info@nebotra.com
www.nebotra.com
samosprávy;

25 mil. €
- oprávnená aktivita B: výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia zariadení
na výrobu elektriny a tepla vysoko
účinnou kombinovanou výrobou
s max. tepelným príkonom 20 MW

Výzva
naplánovaná
na 03/2019

3. Program rozvoja vidieka
Príklady aktivít pre súkromný sektor:
-

Podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom,

-

rozvoj agroturistiky,

-

Investície do hmotného majetku formou investícií do poľnohospodárskych podnikov,

-

Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,

-

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti (vzdelávanie, poradenstvo,
spracovanie, uvádzanie na trh, vývoj poľnohospodárskych produktov; pozemkové úpravy,
vzdelávanie),

-

Investície do nepoľnohospodárskych činností,

-

Investície do rozvoja lesných oblastí,

-

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých podnikateľských podnikov,

Plánované výzvy v období 2018/2019 pre súkromný sektor
Alokácia
Opatrenie

1: Prenos znalostí
a informačné
aktivity

Podopatrenie

Oprávnení žiadatelia

1.1: Podpora na akcie
odborného
vzdelávania
a získavania zručností

Oprávnené aktivity

- FO a PO s oficiálne
zaregistrovaným sídlom na
území SR – poskytovatelia
služieb prenosu vedomostí
a zručností, pôsobiace
v oblasti vedy, výskumu
a ďalšieho vzdelávania, ktoré
majú v predmete svojej
činnosti zapísané vzdelávacie
aktivity alebo poskytovanie
informačných aktivít.

PROJECT MANAGEMENT

|

- ďalšie odborné vzdelávanie formou
prezenčných vzdelávacích kurzov,
školení, tréningov, zručností,
workshopov, koučingu a e-learningu v
oblasti pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka
- aktivity nad 36 mesiacov

- ďalšie odborné vzdelávanie formou
prezenčných vzdelávacích kurzov,
školení, tréningov, zručností,
workshopov, koučingu a e-learningu v
oblasti pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka

CONSULTING

|

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Nie je
zatiaľ
určená
Výzva
naplánovaná na
01/2019

1,75 mil. €

Výzva
vyhlásená
05.12.2018
(36/PRV/2018)
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- aktivity do 18 mesiacov

Nie je
zatiaľ
určená
Výzva
naplánovaná na
01/2019

- aktivity do 18 mesiacov
- oblasť vzdelávania mladých
poľnohospodárov

1.2: Podpora na
demonštračné
aktivity a informačné
akcie

2: Poradenské
služby

2.1: Poradenské
služby zamerané na
pomoc
poľnohospodárom
a obhospodarovateľo
m lesa

- FO a PO s oficiálne
zaregistrovaným sídlom na
území SR
– poskytovatelia služieb
prenosu vedomostí
a zručností, pôsobiace
v oblasti vedy, výskumu
a ďalšieho vzdelávania, ktoré
majú v predmete svojej
činnosti zapísané vzdelávacie
aktivity alebo poskytovanie
informačných aktivít

- inovácie; začínajúci poľnohospodári;
efektívne riadenie podniku;
reštrukturalizácia výroby; spracovanie
a marketing a predaj vlastných
produktov; tradičných regionálnych
produktov; oblasť lokálnej ekonomiky;
vidieckeho cestovného ruchu;
ekologického poľnohospodárstva;
biodiverzita, preventívne opatrenia;
vzdelávanie aktívne pracujúcich
marginalizovaných skupín obyvateľstva;
využívanie OZE

- certifikovaní poradcovia,
organizácie združujúce
certifikovaných poradcov, resp.
spoločnosti a organizácie
zamestnávajúce
certifikovaných poradcov
spĺňajúcich kritéria odbornosti
- adresáti poradenstva:
poľnohospodári, subjekty
lesného hospodárstva a MSP
podnikajúce vo vidieckych
oblastiach

- Poradenské služby pre
poľnohospodárov musia byť spojené
najmenej s jednou prioritou EÚ pre
rozvoj vidieka
- Poradenské služby pre
obhospodarovateľov lesa musia zahŕňať
minimálne príslušné povinnosti

Nie je
zatiaľ
určená

Výzva
naplánovaná na
01/2019

513 tis. €
Výzva
vyhlásená
28.6.2018,
ukončená
10.8.2018
(34/PRV/2018)

Nie je
zatiaľ
určená
Nie je
zatiaľ
určená

Výzva
naplánovaná na
01/2019

Výzva
naplánovaná na
01/2019

22 mil. €

Zlepšenie využívania závlah:

4: Investície do
hmotného
majetku

4.1: Podpora
investícií do
poľnohospodárskych
podnikov

- Stavebné investície na výstavbu,
rekonštrukciu alebo modernizáciu
závlahových
systémov
vrátane
infraštruktúry s cieľom zvýšenia
produkcie alebo jej kvality

- FO a PO podnikajúce
v poľnohospodárskej
prvovýrobe

- Investície
do
obstarania
a
modernizácie techniky a technológie
závlahových
systémov
s cieľom
zvýšenia produkcie alebo jej kvality
-

PROJECT MANAGEMENT

|

CONSULTING

|

Výzva
vyhlásená
16.07.201815.01.2019
Link na výzvu:
http://www.apa
.sk/projektovepodpory-prv2014-2020vyzvyopatrenie-4podopatrenie4-1zavlazovanie30-prv2018/oznameni
e-oaktualizaciivyzvy-c-30-prv2018/8898
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6: Rozvoj
poľnohospodársky
ch podnikov
a podnikateľskej
činnosti

6.1: Podpora na
začatie podnikania
mladých
poľnohospodárov
6.3: Podpora na
začatie
podnikateľskej
činnosti na rozvoj
malých
poľnohospodárskych
podnikov

8.3: Podpora na
prevenciu škôd
v lesoch
spôsobených lesnými
požiarmi
a prírodnými
katastrofami
a katastrofickými
udalosťami

8: Investície do
rozvoja lesných
oblastí a zlepšenie
životaschopnosti
lesov

8.4: Podpora na
prevenciu škôd
v lesoch
spôsobených lesnými
požiarmi
a prírodnými
katastrofami
a katastrofickými
udalosťami

8.5: Podpora na
investície do
zlepšenia odolnosti
a environmentálnej
hodnoty lesných
ekosystémov

- FO alebo PO podnikajúca
v poľnohospodárskej
prvovýrobe, ktorá v čase
podania ŽoNFP nemá viac ako
40 rokov

- podpora sa poskytuje mladému
poľnohospodárovi na začatie jeho
podnikateľskej činnosti v oblasti
živočíšnej a špecializovanej rastlinnej
výroby na realizáciu podnikateľského
plánu

- FO alebo PO podnikajúca
v poľnohospodárskej
prvovýrobe

- podpora sa poskytuje mladému
poľnohospodárovi na začatie jeho
podnikateľskej činnosti v oblasti
živočíšnej a špecializovanej rastlinnej
výroby na realizáciu podnikateľského
plánu

- FO a PO (MSP)
obhospodarujúce lesy vo
vlastníctve súkromných
vlastníkov a ich združení alebo
obcí a ich združení, alebo
cirkvi, ktorej majetok možno
podľa právneho poriadku SR
považovať za súkromný,
pokiaľ ide o jeho správu
a nakladanie s ním, alebo štátu

- FO a PO (MSP)
obhospodarujúce lesy vo
vlastníctve súkromných
vlastníkov a ich združení alebo
obcí a ich združení, alebo
cirkvi, ktorej majetok možno
podľa právneho poriadku SR
považovať za súkromný,
pokiaľ ide o jeho správu
a nakladanie s ním, alebo štátu

- FO a PO (MSP)
obhospodarujúce lesy vo
vlastníctve súkromných
vlastníkov a ich združení alebo
obcí a ich združení, alebo
cirkvi, ktorej majetok možno
podľa právneho poriadku SR
považovať za súkromný,
pokiaľ ide o jeho správu
a nakladanie s ním, alebo štátu
- občiasnke združenia v zmysle
zákona č. 83/1990 Z. z. o
združovaní občanov len so
súhlasom obhospodarovateľa
lesa daného územia

PROJECT MANAGEMENT
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- realizácia preventívnych opatrení
malého rozsahu proti kalamitným
biotickým škodcom formou kladenia a
asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky
feromónových lapačov a aplikácie
chemických prípravkov v lesných
porastoch (aplikácie chemických
prípravkov je oprávnená len v prípade,
že na realizáciu daného opatrenia nie sú
dostupné biologické prípravky alebo ich
aplikácia nie je účinná)

- realizácia preventívnych opatrení
malého rozsahu proti kalamitným
biotickým škodcom formou kladenia a
asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky
feromónových lapačov a aplikácie
chemických prípravkov v lesných
porastoch (aplikácie chemických
prípravkov je oprávnená len v prípade,
že na realizáciu daného opatrenia nie sú
dostupné biologické prípravky alebo ich
aplikácia nie je účinná)

Nie je
zatiaľ
určená

Nie je
zatiaľ
určená

Výzva
naplánovaná na
12/2019

Výzva
naplánovaná na
12/2019

Nie je
zatiaľ
určená
Výzva
naplánovaná na
01/2019

Nie je
zatiaľ
určená

Výzva
naplánovaná na
06/2019

Nie je
zatiaľ
určená
Výzva
naplánovaná na
06/2019

Nie je
zatiaľ
určená
- realizácia preventívnych opatrení
malého rozsahu proti kalamitným
biotickým škodcom formou kladenia a
asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky
feromónových lapačov a aplikácie
chemických prípravkov v lesných
porastoch (aplikácie chemických
prípravkov je oprávnená len v prípade,
že na realizáciu daného opatrenia nie sú
dostupné biologické prípravky alebo ich
aplikácia nie je účinná)

CONSULTING

|

Výzva
naplánovaná na
10/2019
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8.6: Podpora na
investície do
lesníckych
technológií a
spracovania, do
mobilizácie
lesníckych výrobkov a
ich uvádzania na trh

16.1: Zriadenie
a prevádzka
operačných skupín
EIP

- FO a PO (MSP)
obhospodarujúce lesy vo
vlastníctve súkromných
vlastníkov a ich združení alebo
obcí a ich združení, alebo
cirkvi, ktorej majetok možno
podľa právneho poriadku SR
považovať za súkromný,
pokiaľ ide o jeho správu a
nakladanie s ním;
- Obce a obecné podniky
- MSP poskytujúce služby
obhospodarovateľom lesa v
bode 1 a 2

- najmenej 5 subjektov, kt.
spolupráca je medzi rôznymi
aktérmi v poľnohospodárstve,
potravinovom reťazci,
v lesnom hospodárstve alebo
v sektore cestovného ruchu
a rozvoja vidieka na území EÚ
a medzi inými aktérmi, ktorí
prispievajú k splneniu cieľov
a priorít politiky rozvoja
vidieka vrátanie
medziodvetvových organizácií,
mimovládnych neziskových
organizácií a vedeckovýskumných organizácií

Nie je
zatiaľ
určená
- realizácia preventívnych opatrení
malého rozsahu proti kalamitným
biotickým škodcom formou kladenia a
asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky
feromónových lapačov a aplikácie
chemických prípravkov v lesných
porastoch (aplikácie chemických
prípravkov je oprávnená len v prípade,
že na realizáciu daného opatrenia nie sú
dostupné biologické prípravky alebo ich
aplikácia nie je účinná)

- vytvorenie odvetví poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva, ktoré efektívne
využívajú zdroje, sú hospodársky
životaschopné, produktívne a
konkurencieschopné, produkujú málo
emisií, sú šetrné a odolné voči klíme,
smerujú k agro-ekologickým výrobným
systémom a fungujú v harmónii so
základnými prírodnými zdrojmi, od
ktorých poľnohospodárstvo a lesné
hospodárstvo závisia;

Pilotný projekt sa vzťahuje na prvotnú
fázu zavádzania alebo realizovania,
ktorá do určitej časti otestuje
pripravenosť daného riešenia pre
konečné nasadenie v rámci celého
územia alebo u viacerých podnikov
a organizácií, alebo podporí zavedenie
dlhodobo aplikovateľného systému.

16: Spolupráca

16.2: Podpora na
pilotné projekty

- najmenej 3 subjekty,
ktorých spolupráca je medzi
rôznymi aktérmi
v poľnohospodárstve,
potravinovom reťazci,
v lesnom hospodárstve alebo
v sektore cestovného ruchu
a rozvoji vidieka

PROJECT MANAGEMENT
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Výzva
naplánovaná na
09/2019

Nie je
zatiaľ
určená

Výzva
naplánovaná na
01/2019

Nie je
zatiaľ
určená

Pilotné projekty budú prioritne
zamerané na:
- podporu inovácií a inovatívnych
riešení;
- vývoj a zavádzanie nových výrobkov,
postupov, procesov a technológií;
- vývoj a zavádzanie nových postupov a
procesov pri odbyte
poľnohospodárskych produktov
a výrobkov;
- vývoj a zavádzanie nových
inovatívnych postupov v súvislosti s
variabilným resp. presným
obhospodárovaním pôdy a s technikou
a technológiou v živočíšnej výrobe;
- pilotné projekty v rámci spoločných
činností realizovaných v záujme
zmiernenia klímy, ekológie a zlepšenia
životného prostredia

CONSULTING

|

Výzva
naplánovaná na
01/2019
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16.3: Podpora
spolupráce medzi
malými
hospodárskymi
subjektmi

Najmenej 5 subjektov, ktorých
spolupráca je medzi rôznymi
aktérmi v poľnohospodárstve,
potravinovom reťazci,
v lesnom hospodárstve alebo
v sektore cestovného ruchu a
rozvoji vidieka na území EÚ
a medzi inými aktérmi, ktorí
prispievajú k splneniu cieľov a
priorít politiky rozvoja vidieka
vrátane medziodvetvových
organizácií, mimovládnych
neziskových organizácií
a vedecko-výskumných
organizácií

(Iná) spolupráca medzi malými
hospodárskymi subjektmi pri
organizácii spoločných pracovných
procesov a spoločnom využívaní
zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb
v oblasti cestovného ruchu/ich
uvádzania na trh.
Podporená bude spolupráca medzi
malými hospodárskymi subjektmi
(mikropodnikmi) v odvetví
poľnohospodárstva, potravinovom
reťazci, sektore lesného hospodárstva
a v sektore cestovného ruchu pri
organizácii spoločných pracovných
procesov, spoločnom využívaní
zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb
a marketingu v oblasti cestovného
ruchu. Cieľom je prostredníctvom
spolupráce zvýšiť efektivitu
vykonávaných činností.

Nie je
zatiaľ
určená

Výzva
naplánovaná na
01/2019

49,84 mil. €
16.4:
Podpora
horizontálnej a
vertikálnej
spolupráce medzi
aktérmi
dodávateľského
reťazca pri zriaďovaní
a rozvoji krátkych
dodávateľských
reťazcov a miestnych
trhov a na
propagačné činnosti
v miestnom kontexte,
ktoré súvisia s
rozvojom krátkych
dodávateľských
reťazcov a miestnych
trhov

- najmenej 3 subjekty,
ktorých spolupráca je medzi
rôznymi aktérmi v
poľnohospodárstve,
potravinovom reťazci a rozvoji
vidieka na území EÚ a medzi
inými aktérmi, ktorí prispievajú
k splneniu cieľov a priorít
politiky rozvoja vidieka

Podpora na horizontálnu a vertikálnu
spoluprácu medzi subjektmi
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a
rozvoji krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych trhov a na
propagačné činnosti v miestnom
kontexte, ktoré súvisia s rozvojom
krátkych dodávateľských reťazcov a
miestnych trhov

Výzva
vyhlásená
28.5.20182.11.2018
Link na výzvu:
file:///C:/Users/
book/Downloa
ds/vyzva-32prv-2018aktualizacia_2%
20(1).pdf
(ukončená
2.11.2018)

4. Integrovaný regionálny operačný program
Príklady aktivít pre súkromný sektor:
-

Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu,

-

Aktivity na podporu networkingu v kreatívnom priemysle,

-

Zakladanie

kreatívnych

centier

a inkubátorov,

rekonštrukcia

budov

a nákup

majetku/technológií v súvislosti s kreatívnou tvorbou

PROJECT MANAGEMENT

|
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|
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Plánované výzvy v období 2018/2019 pre súkromný sektor
Alokácia
Prioritná os

Špecifický cieľ

2. Ľahší prístup
k efektívnym
a kvalitnejším verejným
službám

3. Mobilizácia
kreatívneho potenciálu
v regiónoch

2.2.3: Zvýšenie
počtu žiakov
stredných
odborných škôl na
praktickom
vyučovaní

3.1 Stimulovanie
podpory
udržateľnej
zamestnanosti
a tvorby
pracovných miest
v kultúrnom
a kreatívnom
priemysle
prostredníctvom
vytvorenia
priaznivého
prostredia pre
rozvoj kreatívneho
talentu,
netechnologických
inovácií

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené aktivity

- zriaďovatelia stredných
odborných škôl, odborných
učilíšť, stredné odborné školy,
odborné učilištia

- malé a stredné podniky (MSP)
v kultúrnom a kreatívnom
sektore:● právnické osoby
podľa § 2 ods. 2 písm. a)
zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, ktoré sú
registrované na území SR;●
fyzické osoby podnikajúce na
základe živnostenského
oprávnenia podľa zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších
predpisov, ktoré sú
registrované na území SR;●
osoby vykonávajúce činnosť
podľa § 3 ods. 1 písm. b)
zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov, ide
o autorov využívajúcich
výsledky ich duševnej tvorivej
činnosti (spisovatelia, autori
vynálezov, hudobníci,
dramatickí umelci, výtvarní
umelci atď.),● fyzické osoby podnikatelia podľa osobitných
právnych predpisov – tzv.
„slobodné povolania“ podľa § 3
zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov,
konkrétne § 3 ods. 1 písm. d)
bod 8 - autorizovaný architekt,
autorizovaný krajinný architekt
a bod 10 - reštaurátor
kultúrnych pamiatok a
zbierkových predmetov, ktoré
sú dielami výtvarného umenia,●
neziskové organizácie,
občianske združenia.

PROJECT MANAGEMENT
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-obstaranie a modernizácia
materiálno-technického
vybavenia odborných
pracovísk pre vyučovanie;
- prístavba, nadstavba,
stavebné úpravy priestorov
areálov stredných odborných
škôl;
-vytvorenie podnikateľského
inkubátora;
-zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov
- umožnenie prístupu k
hmotným a nehmotným
aktivitám MSP v kultúrnom a
kreatívnom sektore pre účely
tvorby pracovných miest
(decentralizovaná podpora).
Spadá sem obstaranie hmot.a
nehmot.majetku; výdavky na
rekonštrukcie, úpravu a
obnovu budov v súvislosti s
nákupom nových technológií,
zariadení; podpora
marketingových aktivít (účasť
na workshopoch, veľtrhoch,
výstavách, propagácia,...);
prenájmy priestorov a
technológií pre účel
malosériovej výroby, inovácií
a distribúcie; podpora
kreatívnej tvorby a produkcie
pre účely jej ďalšej distribúcie
s cieľom rastu MSP a tvorby
prac.miest

Dátum
vyhlásenia
výzvy

5,5 mil. €

Výzva
naplánovaná
na 01/2019

31,2 mil. €

Výzva
naplánovaná
na 01/2019

31,2 mil. €

- zakladanie kreatívnych
centier (decentralizovaná
podpora) a podpora dopytu
po kreatívnej tvorbe
(emerging talents)

CONSULTING

|

Výzva
naplánovaná
na 06/2019
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5. Operačný program Ľudské zdroje
Príklady aktivít pre súkromný sektor:
-

Aktivity smerujúce do zlepšenia vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností
a celoživotného vzdelávania,

-

Aktivity podporujúce zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby
trhu práce,

-

Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily,

-

Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii (aj s ohľadom na
MRK),

-

Aktivity

zamerané

na

podporu

mobility

medzi

organizáciami

-

Podpora partnerstiev stredných a vysokých škôl so zamestnávateľmi

výskumu

a vývoja

a podnikateľským sektorom,

Plánované výzvy v období 2018/2019 pre súkromný sektor

Prioritná os

Alokácia

Oprávnení
žiadatelia

Špecifický cieľ

Oprávnené aktivity

Dátum
vyhlásenia
výzvy

-fyzické a právnické
osoby podľa § 2 ods.

7 mil. €

2 písm. a), b)
Obchodného
zákonníka
registrované na
území Slovenskej
republiky, ktoré
spĺňajú definíciu
mikro, malých a
stredných

5 mil. €

podnikateľov, resp.
veľkých

Vzdelávanie

1.4.1 Zvýšiť kvalitu a
efektívnosť celoživotného
vzdelávania s dôrazom na
rozvoj kľúčových
kompetencií, prehlbovanie a
zvyšovanie kvalifikácie

podnikateľov
vysoké školy podľa

Výzva
naplánovaná
na 01/2019

podpora CŽV a zvýšenie
kvality CŽV

zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých

Ďalšia výzva
naplánovaná
na 11/2019

školách a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov
ako poskytovatelia
ďalšieho vzdelávania
stredné školy podľa
zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov v znení
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neskorších
predpisov.
Mimovládne
neziskové
organizácie

5 mil. €

2. Iniciatíva na
podporu
zamestnanosti
mladých ľudí

3.
Zamestnanosť

2.1.1 Zavedením záruky pre
mladých nezamestnaných
ľudí (UoZ), ktorí patria
k NEET, zvýšiť
zamestnanosť,
zamestnateľnosť a účasť
mladých ľudí na trhu
práce/Podpora vstupu
vybraných skupín mladých
ľudí na trh práce/Nové
alebo inovatívne programy
na zlepšenie
samozamestnania mladých
ľudí

3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť,
zamestnateľnosť a znížiť
nezamestnanosť s
osobitným dôrazom na
dlhodobo nezamestnaných,
nízko kvalifikovaných,
starších a zdravotne
postihnuté osoby/

- zamestnávatelia –
podnikateľské
subjekty, štátne RO
a PO, obce, mestá,
PO, ktorej
zakladateľom je obec
alebo mesto, VÚC,
PO, ktorej
zakladateľom alebo
zriaďovateľom je
VÚC, mimovládne
NO

-obce/mestá,
združenia obcí,
rozpočtová,
príspevková
organizácia zriadená
obcou, NO
poskytujúca
všeobecne prospešné
služby, záujmové
združenie PO
založené obcami,
obchodné
spoločnosti
(obchodný zákonník,
živnostenský zákon)
- zamestnávatelia –
podnikateľské
subjekty, štátne RO
a PO, obce, mestá,
PO, ktorej
zakladateľom je obec
alebo mesto, VÚC,
PO, ktorej
zakladateľom alebo
zriaďovateľom je
VÚC, mimovládne
NO

PROJECT MANAGEMENT

|

Výzva
naplánovaná
na 01/2019

- pracovné miesta pre
mladých

30 mil. €
-podpora rozvoja regionálnej
a miestnej zamestnanosti
prostredníctvom subjektov
sociálnej ekonomiky

Výzva
naplánovaná
na 01/2019

10 mil. €
-rozvoj sektorových zručností

Výzva
vyhlásená
21.12.2017
(311/312/01)

15 mil. €

- podpora pracovných miest

CONSULTING

|

Výzva
vyhlásená
17.10.2018
(3.1.1/01)
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3.2.1 Zlepšením
podmienok pre zosúladenie
pracovného a rodinného
života zvýšiť zamestnanosť
osôb s rodičovskými
povinnosťami, najmä žien

4. Sociálne
začlenenie

4.1.2 Prevencia a eliminácia
všetkých foriem
diskriminácie

-štátne rozp. a prísp.
organizácie, obce
a mestá, združenia
miest a obcí, VÚC
a úrady samospráv.
Kraja, inštitúcie
verejnej správy,
verejné org.,
univerzity a vysoké
školy, všetky školy,
výskumné pracoviská,
vzdel. Inštitúcie,
občianske združenia,
nadácie, mimovládne
NO, záujmové
združenie PO,
zamestnávatelia –
podnikateľské
subjekty, subjekty
poskytujúce služby
starostlivosti o deti
do 3 rokov
- štátne rozp. a prísp.
org.; obce a mestá;
združenia miest a
obcí; VÚC a úrady
samosprávneho kraja;
inštitúcie verejnej
správy, verejné
organizácie,
univerzity a vysoké
školy, všetky školy,
výskumné pracoviská,
vzdelávacie inštitúcie;
občianske združenie;
nadácie; mimovládne
neziskové org.;
záujmové združenie
právnických osôb;
zamestnávatelia podnikateľské
subjekty; subjekty
poskytujúce služby
starostlivosti o deti
do troch rokov veku;
- ostatné subjekty
verejnej správy, obec
/ vyšší územný celok,
mimovládna
nezisková
organizácia,
súkromný sektor
mimo schém štátnej
pomoci, prijímateľ v
rámci schém pomoci
de minimis
- mimovládne
neziskové
organizácie,
záujmové združenie
PO, poskytovatelia
sociálnych služieb,
OZ, nadácie,
súkromný sektor
- zamestnávatelia podnikateľské
subjekty; neziskové
organizácie
poskytujúce
všeobecne
prospešné; záujmové

PROJECT MANAGEMENT
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2 mil. €

-podpora zosúladenia
rodinného a pracovného
života

Výzva
naplánovaná
na 03/2019

3 mil. €

- podpora vytvárania
flexibilných foriem
starostlivosti o deti

Výzva
naplánovaná
na 03/2019

1,9 mil. €

-vývoj nových zariadení
podporujúcich sociálnu
integráciu osôb so zdravotným
postihnutím

Výzva
vyhlásená
3.11.2017
(2017/4.1.2/02)

2 mil. €
-univerzálne navrhovanie
tovarov a služieb pre osoby so
zdravotným postihnutím, ktoré
slúžia širokej verejnosti

Výzva
naplánovaná
na 01/2019

4 mil. €
- zvyšovanie povedomia o
právach osôb so zdravotným
postihnutím a ich prínose k
spoločnosti

CONSULTING

|

Výzva
naplánovaná
na 01/2019
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združenie
právnických osôb;
občianske združenia;
nadácie

6. Integrovaná infraštruktúra
Príklady aktivít pre súkromný sektor:
-

Aktivity zamerané na zavedenie inovatívnych elektronických služieb verejnej správy

-

Podpora digitálnej ekonomiky, rozvoj elektronického obchodu

dostupných nielen pre občanov ale aj podnikateľov,

Plánované výzvy v období 2018/2019 pre súkromný sektor
Momentálne nie sú naplánované žiadne výzvy pre súkromný sektor.

7. Operačný program Rybné hospodárstvo
Príklady aktivít pre súkromný sektor:
-

Investície do zlepšenia konkurencieschopnosti kvality akvakultúr,

-

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry.
Operácie pre súkromný sektor
Produktívne investície do akvakultúry
Operácia

Prijímateľ pomoci

-

produktívne investície do

-

modernizácia rybochovných

Forma podpory

akvakultúry
zariadení a rybníkov vrátane
zlepšenia pracovných podmienok
a bezpečnosti pracovníkov
v akvakultúre,
-

zlepšenie a modernizácia vo
vzťahu k zdraviu a dobrým

-

MSP a ostatné podniky

-

NFP s max. intenzitou

životným podmienkam zvierat

pôsobiace v oblasti

pomoci 30 – 50 % podľa

vrátane obstarania zariadení pre

akvakultúry

veľkosti podniku

ochranu chovov pred
rybožravými predátormi,
-

obnovenie existujúcich rybníkov

-

diverzifikácia akvakultúrnych

-

podpora uzaveretých

prostredníctvom odbahňovania,
podnikov na doplnkové činnosti,
recirkulačných systémov

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry
Operácia

Prijímateľ pomoci

PROJECT MANAGEMENT
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Forma podpory
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-

investície prispievajúce k úsporám
energie a znižovaniu vplyvu na
životné prostredie, vrátane
likvidácie odpadu,

-

-

investície na zlepšenie ochrany,

-

MSP pôsobiace v oblasti

hygieny, zdravia a pracovných

spracovania produktov rybolovu

podmienok,

a akvakultúry

-

NFP s max. intenzitou pomoci 50
%

investície vedúce k novým alebo
zlepšeným produktom,
postupom spracovania, resp.
systémom riadenia a organizácie

Plánované výzvy v období 2017/2018 pre súkromný sektor

Priorita Únie

Konkrétny cieľ

Oprávnení
žiadatelia

Alokácia

Dátum
vyhlásenia
výzvy

1,72 mil. €

Výzva
vyhlásená
31.5.2017–
zrušená
Výzva
vyhlásená
21.9.2018
(221-A12018-07)

1,45 mil. €

Výzva
vyhlásená
31.5.2017 –
zrušená

Oprávnené aktivity

- produktívne investície
do akvakultúry
– výstavba novej
akvakultúrnej prevádzky

2 Podpora
akvakultúry, ktorá
je environmentálne
udržateľná,
efektívne využíva
zdroje, je inovačná,
konkurencieschopná
a založená na
znalostiach

2.2 Zlepšenie
konkurencieschopnosti
podnikov akvakultúry,
vrátane zlepšenia
bezpečnostných
a pracovných podmienok
najmä v MSP

- MSP v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES pôsobiace
v oblasti akvakultúry,
resp. kategórie
ostatných podnikov, na
ktoré sa nevzťahuje
z dôvodu vymedzenia
pojmu odporúčania
Komisie 2003/361/ES
(majú menej ako 750
zamestnancov alebo
obrat menej ako 200
mil. Eur) pôsobiace
v oblasti akvakultúry

- modernizácia
existujúcich
akvakultúrnych prevádzok

Výzva
vyhlásená
21.9.2018
(221-A22018-08)

87 tis. €

Výzva
vyhlásená
31.5.2017–
zrušená
Výzva
vyhlásená
21.9.2018
(221-A32018-09)

87 tis. €

Výzva
vyhlásená
31.5.2017–
zrušená
Výzva
vyhlásená
21.9.2018
(221-A42018-10)

1,345 mil. €

Výzva
vyhlásená
31.5.2017–
zrušená
Výzva

-zlepšenie zdravia
a dobrých životných
podmienok zvierat

-zvyšovanie kvality
produktov alebo ich
pridanej hodnoty

-obnova existujúcich
produkčných zariadení
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vyhlásená
8.10.2018
(221-A52018-11)

172 tis. €

Výzva
vyhlásená
31.5.2017–
zrušená
Výzva
vyhlásená
21.9.2018
(221-A62018-12)

38 tis. €

Výzva
vyhlásená
31.5.2017–
zrušená
Výzva
vyhlásená
21.9.2018
(231-A12018-03)

614 tis. €

Výzva
vyhlásená
31.5.2017–
zrušená
Výzva
vyhlásená
8.10.2018
(231-A22018-04)

-doplnkové činnosti

-znižovanie negatívneho
vplyvu alebo zvyšovanie
pozitívneho vplyvu na
životné prostredie
a zvyšovanie efektívnosti
využívania zdrojov

2.3 Ochrana a obnova
vodnej biodiverzity
a posilnenie ekosystémov
týkajúcich sa akvakultúry
a podpora akvakultúry,
ktorá efektívne využíva
zdroje

-recirkulačné systémy

5.1 Zlepšenie organizácie
trhov s produktmi rybolovu
a akvakultúry

5 Podpora
marketingu a
spracovania

- MSP v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES pôsobiace
v oblasti
akvakultúry/spracovania
produktov rybolovu a
akvakultúry, resp.
kategórie ostatných
podnikov, na ktoré sa
nevzťahuje z dôvodu
vymedzenia pojmu
odporúčania Komisie
2003/361/ES (majú
menej ako 750
zamestnancov alebo
obrat menej ako 200
mil. Eur) pôsobiace
v oblasti akvakultúry

225 tis. €

Výzva
vyhlásená
8.8.2017
(511-A12017-01)

-získanie nových trhov
a zlepšenie
marketingových
podmienok

329 tis. €
-úspora energie alebo
znižovanie vplyvu na
životné prostredie
5.2 Podnecovanie investícií
do odvetví spracovania
a uvádzania na trh

- MSP v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES pôsobiace
v oblasti spracovania
produktov rybolovu a
akvakultúry

329 tis. €
-zlepšenie bezpečnosti,
hygieny, zdravia
a pracovných podmienok
-zavádzanie nových alebo
zlepšených produktov,
procesov alebo systémov
riadenia a organizácie
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1,316 mil. €

Výzva
vyhlásená
7.3.2017
(PMaS-A12017-01)
Výzva
vyhlásená
7.3.2017
(PMaS-A22017-02)
Výzva
vyhlásená
7.3.2017
(PMaS-A3-
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