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

Vykonávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MSSR)
Verzia:

Komponent

15

15

15

1

01_2022

Reforma / Investícia

Investícia 1: Investície do budov a
reorganizácie súdov (reforma súdnej
mapy)

Investícia 1: Investície do budov a
reorganizácie súdov (reforma súdnej
mapy)

Investícia 2: Podporné nástroje reformy
súdnej mapy - digitalizácia nástrojov,
modernizácia IT vybavenia
a analytické kapacity

Názov / zameranie výzvy / priameho vyzvania

Oprávnení žiadatelia

Priame vyzvania na Rekonštrukcie budov
súdov - fáza 1: zabezpečenie projektovej
dokumentácie a inžinierskej činnosti

Okresné a krajské súdy podľa z. 371/2004 Z.z. o sídlach a
obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov - bližšie určenie oprávneného žiadateľa pre sídlo
obvodu:
- okresný súd - nové sídla obvodov v súlade s vládnym návrhom
zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s
novými sídlami a obvodmi okresných súdov Čl. VI;
- krajský súd - nové sídla obvodov v súlade s vládnym návrhom
zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s
novými sídlami a obvodmi krajských súdov

Priame vyzvania na Rekonštrukcie budov
súdov - fáza 2: realizácia stavebných prác a
výkon technického dozoru investora (stavebný
dozor)

Okresné a krajské súdy podľa z. 371/2004 Z.z. o sídlach a
obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov - bližšie určenie oprávneného žiadateľa pre sídlo
obvodu:
- okresný súd - nové sídla obvodov v súlade s vládnym návrhom
zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s
novými sídlami a obvodmi okresných súdov Čl. VI;
- krajský súd - nové sídla obvodov v súlade s vládnym návrhom
zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s
novými sídlami a obvodmi krajských súdov

Priame vyzvania na budovanie a podporu
analytických kapacít vybraných inštitúcií
súdneho systému za účelom vybudovania
analytickej platformy

Najvyšší správny súd SR (§ 4a) a krajské súdy podľa z.
371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky
a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v
znení neskorších predpisov - bližšie určenie oprávneného
žiadateľa pre sídlo odvolacieho obvodu:
- krajský súd - nové sídla obvodov v súlade s vládnym návrhom
zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s
novými sídlami a obvodmi krajských súdov

v prípade otvorenej výzvy sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej sa uzavrie výzva

Indikatívny dátum
vyhlásenia výzvy /
priameho vyzvania

marec 2022

Indikatívny dátum
uzavretia výzvy1 /
priameho vyzvania

máj 2022

Indikatívna výška finančných
prostriedkov určených na výzvu /
priame vyzvanie

Identifikované synergie a
komplementarity k výzve /
priamemu vyzvaniu

2 971 048,00 €

OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1 - PO 2. Zefektívnený
súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva - 2.1
Zvýšená efektívnosť súdneho systému - 57631402001 reforma štruktúry a optimalizácia procesov v
súdnictve - podpora kapacít súdneho systému (mzdy);
V intervenčnej oblasti investícií do infraštruktúry
súdneho systému nie je v sledovanom období
identifikovaná synergia.

júl 2022

október 2022

59 420 954,00 €

OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1 - PO 2. Zefektívnený
súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva - 2.1
Zvýšená efektívnosť súdneho systému - 57631402001 reforma štruktúry a optimalizácia procesov v
súdnictve - podpora kapacít súdneho systému (mzdy);
V intervenčnej oblasti investícií do infraštruktúry
súdneho systému nie je v sledovanom období
identifikovaná synergia.

marec 2022

október 2022

6 592 667,00 €

OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1 - PO 2. Zefektívnený
súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva - 2.1
Zvýšená efektívnosť súdneho systému - 57631402001 reforma štruktúry a optimalizácia procesov v
súdnictve - podpora kapacít súdneho systému (mzdy);
V uvedenej intervenčnej oblasti sa na úrovni krajských
súdov financujú mzdy odborného súdneho personálu
(VSÚ a ST) za účelom ich špecializácie v
špecializačných súdnych agendách.

