
Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Verzia: 2023.02

Komponent 3: 
Udržateľná 
doprava

Investícia 4: Podpora budovania 
infraštruktúry pre alternatívne pohony

a) obce, mestá nad 7 
000 obyvateľov a 
nimi zriadené 
organizácie
b) okresné mestá a 
nimi zriadené 
organizácie
c) vyššie územné 
celky a nimi zriadené 
organizácie

marec 2023

otvorená výzva do 
vyčerpania 

prostriedkov 
mechanizmu

10 236 000,00 €

synergia s Operačným programom 
Slovensko

OP SK / ŠC RSO2.1. / OP 2.1.1.
Priorita: 2P1. Energetická efektívnosť 
a dekarbonizácia
Špecifický cieľ: RSO2.1. Podpora 
energetickej efektívnosti a znižovania 
emisií skleníkových plynov (EFRR)
Opatrenie 2.1.1 Zlepšovanie 
energetickej efektívnosti v podnikoch

OP SK / ŠC RSO2.8. / OP 2.8.1.
Priorita 2P3: Udržateľná mestská 
mobilita
Špecifický cieľ: RSO2.8. Podpora 
udržateľnej multimodálnej mestskej 
mobility ako súčasti prechodu na 
hospodárstvo  s nulovou bilanciou 
uhlíka (EFRR)
Opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej 
dopravy

Komponent
Indikatívna výška finančných 

prostriedkov určených na výzvu / 

priame vyzvanie4
Reforma / Investícia

Oprávnení 
žiadatelia / 

Budúci prijímateľ1

Indikatívny dátum 
vyhlásenia výzvy / 

priameho vyzvania2

Indikatívny dátum 
uzavretia výzvy / 

priameho vyzvania3

Identifikované synergie a 
komplementarity k výzve / 

priamemu vyzvaniu5

Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Názov / zameranie výzvy / priameho vyzvania

Výzva na podporu budovania nabíjacej 
infraštruktúry pre územnú samosprávu



Komponent 3: 
Udržateľná 
doprava

Investícia 4: Podpora budovania 
infraštruktúry pre alternatívne pohony

právnické osoby -
podnikateľské 
subjekty

apríl 2023

otvorená výzva do 
vyčerpania 

prostriedkov 
mechanizmu

6 084 500,00 €

komplementarita s Operačným 
programom Slovensko

OP SK / ŠC RSO2.1. / OP 2.1.1.
Priorita: 2P1. Energetická efektívnosť 
a dekarbonizácia
Špecifický cieľ: RSO2.1. Podpora 
energetickej efektívnosti a znižovania 
emisií skleníkových plynov (EFRR)
Opatrenie 2.1.1 Zlepšovanie 
energetickej efektívnosti v podnikoch

OP SK / ŠC RSO2.8. / OP 2.8.1.
Priorita 2P3: Udržateľná mestská 
mobilita
Špecifický cieľ: RSO2.8. Podpora 
udržateľnej multimodálnej mestskej 
mobility ako súčasti prechodu na 
hospodárstvo  s nulovou bilanciou 
uhlíka (EFRR)
Opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej 
dopravy

Komponent 3: 
Udržateľná 
doprava

Investícia 4: Podpora budovania 
infraštruktúry pre alternatívne pohony

právnické osoby -
podnikateľské 
subjekty

jún 2023 august 2023 14 820 000,00 €

OP SK / ŠC RSO2.1. / OP 2.1.1.
Priorita: 2P1. Energetická efektívnosť 
a dekarbonizácia
Špecifický cieľ: RSO2.1. Podpora 
energetickej efektívnosti a znižovania 
emisií skleníkových plynov (EFRR)
Opatrenie 2.1.1 Zlepšovanie 
energetickej efektívnosti v podnikoch

OP SK / ŠC RSO2.8. / OP 2.8.1.
Priorita 2P3: Udržateľná mestská 
mobilita
Špecifický cieľ: RSO2.8. Podpora 
udržateľnej multimodálnej mestskej 
mobility ako súčasti prechodu na 
hospodárstvo  s nulovou bilanciou 
uhlíka (EFRR)
Opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej 
dopravy

Výzva na budovanie elektrických kapacít pre 
UFC nabíjaciu sieť - 1. etapa

Výzva na podporu budovania nabíjacej 
infraštruktúry pre podnikateľov



Komponent 3: 
Udržateľná 
doprava

Investícia 4: Podpora budovania 
infraštruktúry pre alternatívne pohony

právnické osoby -
podnikateľské 
subjekty

september 2023 február 2024 3 000 000,00 €

komplementarita s Operačným 
programom Slovensko

OP SK / ŠC RSO2.1. / OP 2.1.1.
Priorita: 2P1. Energetická efektívnosť 
a dekarbonizácia
Špecifický cieľ: RSO2.1. Podpora 
energetickej efektívnosti a znižovania 
emisií skleníkových plynov (EFRR)
Opatrenie 2.1.1 Zlepšovanie 
energetickej efektívnosti v podnikoch

OP SK / ŠC RSO2.8. / OP 2.8.1.
Priorita 2P3: Udržateľná mestská 
mobilita
Špecifický cieľ: RSO2.8. Podpora 
udržateľnej multimodálnej mestskej 
mobility ako súčasti prechodu na 
hospodárstvo  s nulovou bilanciou 
uhlíka (EFRR)
Opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej 
dopravy

Komponent 3: 
Udržateľná 
doprava

Investícia 4: Podpora budovania 
infraštruktúry pre alternatívne pohony

právnické osoby -
podnikateľské 
subjekty

jún 2024 august 2024 14 820 000,00 €

synergia s Operačným programom 
Slovensko

OP SK / ŠC RSO2.1. / OP 2.1.1.
Priorita: 2P1. Energetická efektívnosť 
a dekarbonizácia
Špecifický cieľ: RSO2.1. Podpora 
energetickej efektívnosti a znižovania 
emisií skleníkových plynov (EFRR)
Opatrenie 2.1.1 Zlepšovanie 
energetickej efektívnosti v podnikoch

OP SK / ŠC RSO2.8. / OP 2.8.1.
Priorita 2P3: Udržateľná mestská 
mobilita
Špecifický cieľ: RSO2.8. Podpora 
udržateľnej multimodálnej mestskej 
mobility ako súčasti prechodu na 
hospodárstvo  s nulovou bilanciou 
uhlíka (EFRR)
Opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej 
dopravy

Výzva na budovanie elektrických kapacít pre 
UFC nabíjaciu sieť - 2. etapa

Výzva na podporu budovania vodíkovej 
infraštruktúry pre podnikateľov



1 V prípade priameho vyzvania sa uvedie budúci prijímateľ
2 V prípade priameho vyzvania sa uvedie dátum predloženia priameho vyzvania prijímateľovi
3 V prípade výzvy kde nie je určený dátum uzavretia sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej sa uzavrie výzva. V prípade priameho vyzvania sa dátum neuvádza.
4 Uvádza sa celková suma, ktorú vykonávateľ plánuje poskytnúť bez ohľadu na zdroj financovania
5 Uvedú sa identifikované synergie a komplementarity medzi Plánom obnovy a odolnosti SR a fondmi EÚ, EŠIF v rámci PO 2014-2020 a Programom Slovensko 2021-2027 na úrovni politického cieľa/špecifického cieľa/opatrenia a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR. 


