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Cieľom časového harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len „harmonogram výziev“) je oboznámiť zainteresované subjekty, 
predovšetkým potenciálnych žiadateľov, s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev    
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 
pre jednotlivé opatrenia Operačného programu Bratislavský kraj  (ďalej len „OPBK“) 
v kalendárnom roku 2008. 

Výzvy v rámci jednotlivých opatrení OPBK majú priebežný charakter.  

Zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vyplývajú pre Riadiaci orgán 
OPBK nasledovné povinnosti: 

1.   Na zabezpečenie dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach 
získania NFP a dostatočnej pripravenosti predkladaných návrhov projektov vypracuje 
Riadiaci orgán OPBK harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP. 

2.   V harmonograme výziev pre jednotlivé opatrenia OPBK sú uvedené predpokladané 
termíny, v ktorých budú zverejňované výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 
príslušného kalendárneho roka a aj finančné alokácie vyčlenené na financovanie týchto 
opatrení. 

3.   Riadiaci orgán OPBK zostavuje harmonogram výziev na obdobie minimálne jedného 
kalendárneho roka a uverejňuje ho na svojej internetovej stránke. Riadiaci orgán OPBK 
zodpovedá za aktuálnosť časového harmonogramu výziev uverejneného na vlastnej 
internetovej stránke. 

4.   Za účelom zabezpečenia informovanosti verejnosti prostredníctvom uverejnenia 
príslušného harmonogramu výziev na centrálnej úrovni v rámci informačného portálu 
Centrálneho koordinačného orgánu (www.nsrr.sk a www.strukturalnefondy.sk) zasiela 
Riadiaci orgán OPBK schválený aktuálny harmonogram výziev Centrálnemu 
koordinačnému orgánu. 

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre jednotlivé opatrenia OPBK budú zverejnené aj   
na webových stránkach www.opbk.sk a  www.build.gov.sk.  
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Prehľad opatrení v rámci OPBK: 

Alokácia finančných prostriedkov podľa jednotlivých opatrení /EUR/ 

Opatrenie 
Celkom 

(ERDF+ŠR) ERDF 
1.1 Regenerácia sídiel 32 038 282 27 232 540
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 22 000 000 18 700 000
2.1 Inovácie a technologické transfery 23 662 424 20 113 060
2.2 Informatizácia spoločnosti 20 558 118 17 474 400
Prioritná os 3 Technická pomoc (výzvy sa nezverejňujú) 4 094 118 3 480 000
Spolu 102 352 942 87 000 000

Zdroj: MVRR SR 
 
Časový harmonogram výziev v 1. polroku 2008: 

 

Vyhlásenie výzvy pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie 
a technologické transfery bude závisieť od termínov schválenia schémy štátnej pomoci 
Európskou komisiou a schémy pomoci de minimis Ministerstvom financií SR. Predpokladaný 
termín zverejnenia výzvy je 2. – 3. štvrťrok 2008. 
 
Vyhlásenie výzvy pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia 
spoločnosti pre súkromný sektor bude závisieť od termínu schválenia schémy pomoci         
de minimis Ministerstvom financií SR a výsledkov štúdií realizovateľnosti pre OP IS a OPBK. 
Predpokladaný termín zverejnenia výzvy je 2. polrok 2008. 
  
Výzva pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti 
pre verejný sektor, bude vyhlásená na základe analýzy výsledkov štúdií realizovateľnosti   
pre OP IS a OPBK a spracovania podkladových materiálov Úradom vlády SR ako Riadiacim 
orgánom OPIS.  
O termínoch zverejnenia výziev pre Prioritnú os 2 bude Riadiaci orgán OPBK informovať    
na stránkach  www.opbk.sk,  www.build.gov.sk, www.nsrr.sk a www.strukturalnefondy.sk.  
 
V rámci jednotlivých opatrení OPBK budú vyhlasované priebežné výzvy, spravidla v trvaní 
jedného roka. Počas priebežnej výzvy bude realizovaných viacero hodnotiacoch kôl, ktoré 
budú limitované maximálnym počtom žiadostí o NFP stanoveným pre jedno hodnotiace kolo 
podľa kapacitných možností Riadiaceho orgánu OPBK, resp. SO/RO pre OPBK. 
Predkladanie žiadostí o NFP bude realizované žiadateľom osobne vo vopred dohodnutom 
termíne (dátum a čas) v sídle Riadiaceho orgánu OPBK, resp. SO/RO pre OPBK. Žiadosť o 
NFP môže byť výberovou komisiou zaradená do tzv. databázy projektov, a to maximálne po 
dobu trvania priebežnej výzvy (t.j. spravidla na jeden rok). 
 
Stav kontrahovania a čerpania alokácií na jednotlivé opatrenia OPBK uverejňuje 
a aktualizuje Riadiaci orgán OPBK priebežne na webových stránkach www.opbk.sk a  
www.build.gov.sk a na súvisiacich stránkach (www.nsrr.sk a www.strukturalnefondy.sk).

Opatrenie OPBK január február marec apríl máj jún 
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, 
skupina aktivít „1.1.2 Samostatne 
dopytovo orientované projekty“ a 
„1.1.3 Zachovanie a obnova 
prírodného dedičstva a podpora 
cyklistických trás s cieľom rozvoja 
cestovného ruchu“ 
  

                       

Opatrenie 1.2 Regionálna 
a mestská hromadná doprava                        



 4

 


