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Skrátená verzia zápisnice z tretieho výročného stretnutia v rámci Finančného mechanizmu EHP a 
Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014 

 
Dátum: 
13. november 2013  
 
Miesto: 
ÚZ Hotel Bôrik Bratislava, konferenčná miestnosť A215 
   
Program: 

10:00 – 10:15  Otvorenie rokovania 
10:15 – 10:30 Súčasný stav / prezentácia strategických správ 
Pokrok dosiahnutý v roku 2013 (NKB) 
Finančný pokrok dosiahnutý v roku 2013 (Certifikačný orgán)  

10:30 – 11:45 Riadenie a implementácia (vrátane formálnych zmien Memoránd o porozumení) 
Diskusia o navrhnutých formálnych zmenách prílohy A memoránd 
Publicita 

10:45 – 11:30 Programy a hodnotenie rizík 
Prezentácia programov  
Prezentácia identifikovaných rizík  
Diskusia o identifikovaných rizikách  
Diskusia o možnom rozšírení realokácií a termíny oprávnenosti  
11:30 – 11:40 Bilaterálne vzťahy  
Národný bilaterálny fond - Pracovný plán 2014; 
Národný bilaterálny fond – diskusia a priority donorov 
11:45 – 11:55 Horizontálne otázky a rómska inklúzia 
Pohľad donorov na horizontálne otázky 
11:55 – 12:00 Záver 

              
Úvod 

 
Tretie výročné stretnutie bolo zamerané na posúdenie pokroku dosiahnutého v priebehu rokov 2012 a 2013, 
prerokovanie strategických správ, vrátane ich aktualizácií. Boli prediskutované aj ďalšie kroky, ktoré sa majú 
uskutočniť v nadchádzajúcom období implementácie grantov EHP a Nórska. 
Pri príležitosti výročného stretnutia bola podpísaná  Dohoda o financovaní programu SK05 "Zachovanie a 
revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci 
európskeho kultúrneho dedičstva".  
Výročné stretnutie bolo taktiež spojené s návštevou na mieste, ktorá sa konala v obci Rusovce. Účastníci 
navštívili budovu kaštieľa a čeľadník. Rekonštrukcia čeľadníka a priľahlého parku boli vybrané ako 
preddefinovaný projekt v rámci programu SK05. 
 
   
Zhrnutie 

 
Otvorenie 
Po krátkych úvodných príhovoroch zástupcovia Národného kontaktného bodu navrhli ukončenie programu 
o niečo skôr, vzhľadom k podpisovaniu dohody o financovaní programu SK05, ktoré bolo naplánované na  
popoludnie. Pokiaľ ide o Strategickú správu pre rok 2012, Národný kontaktný bod uviedol, že bola schválená 
Monitorovacím výborom pred jej zaslaním donorom. Pripomienky zo strany donorov boli zapracované a 
strategické správy boli aktualizované. Národný kontaktný bod tiež informoval, že vypracoval analýzu rizík, v 
ktorej sumarizuje riziká identifikované v programoch.  
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Prezentácia strategických správ 
 
Národný kontaktný bod predstavil všetky programy implementované v SR, s výnimkou programov, ktoré sú 
administrované Innovation Norway a Úradom pre finančný mechanizmus prostredníctvom nasledovnej 
štatistiky: 

• Programové dohody a Projektové zmluvy 
 Programová dohoda na Štipendijný fond je jediná dohoda, ktorá nebola doposiaľ podpísaná 
 Prvá Projektová zmluva na preddefinovaný projekt v rámci programu Sociálnej inklúzie bola 

podpísaná pred výročným stretnutím 
 

• Výzvy 
 Sedem výziev bolo vyhlásených v rámci šiestich programov a šesť z nich bolo už uzatvorených 

 
• Žiadosti 

 155 žiadostí bolo doručených (2/3 boli predložené v rámci dvoch malých grantových schém 
zameraných na základné a stredné školy) 

 Väčšina prijatých žiadostí bola z východného Slovenska 
 76 žiadostí bolo predložených inštitúciami z verejného sektora,14  z MVO a 8 inštitúciami zo 

súkromného sektora 
 V rámci všetkých implementovaných programov, okrem programu na Domáce a rodovo 

podmienené násilie, počet predložených žiadostí pokýva alokáciu výzvy 
• Bilaterálne vzťahy 

 zo 137 projektových partnerov v rámci projektov malých grantových schém je 26 partnerov 
z donorských štátov 

 z  26 projektových partnerov v rámci veľkých projektov je 13 partnerov z donorských štátov  
 
 
Zástupcovia donorských štátov poďakovali za zhrnutie implementácie jednotlivých programov a ocenili 
strategický a analytický prístup pri sumarizovaní údajov, vrátane rozsiahleho posúdenia rizík. Z hľadiska 
bilaterálnych vzťahov vyjadrili potešenie nad veľkým počtom partnerov z donorských štátov zahrnutých v 
projektových žiadostiach. 
 
 
Riadenie a implementácia 
 
Kapacitné otázky 
Národný kontaktný bod informoval donorov, že kapacitné možnosti Odboru grantov EHP a Nórska budú 
posilnené tak, aby spĺňali požiadavky na monitorovanie, evaluáciu a reportovanie. Za týmto účelom od 
novembra 2013 vzniklo v rámci Odboru grantov EHP a Nórska Oddelenie Strategických činností. NKB zároveň 
informoval donorov o dobrých skúsenostiach so spoluprácou s inými organizačnými úsekmi ÚV SR a odborníkmi 
z iných ministerstiev a celkovo uplatňovaným modelom zapojenia expertov. Zástupcovia donorov ocenili vznik 
nového organizačného útvaru. 
 
Zmeny memoránd o porozumení 
V súvislosti s vykonanými organizačnými zmenami donori súhlasili s aktualizáciou prílohy A memoránd o 
porozumení. 

 
Publicita 
Donori ocenili realizáciu opatrení v oblasti publicity v zmysle schválenej komunikačnej stratégie. Veľmi 
dôležitým faktorom umožňujúcim dosahovanie cieľov v tejto oblasti je spolupráca medzi Národným 
kontaktným bodom a veľvyslanectvom NK na Slovensku. 
 
Finančné otázky 
Certifikačný orgán informoval, že doposiaľ nedošlo k žiadnym výrazným problémom. Certifikačný orgán obdržal 
všetky zálohové platby pre jednotlivé programy, s výnimkou programu SK06 Štipendijného fondu a programu 
SK05 Zachovanie a revitalizácia prírodného a kultúrneho dedičstva. 
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Programy 
Národný kontaktný bod stručne informoval o stave implementácie každého programu. Donori ocenili pokrok v 
každom programe a ocenili aj načasovanie otváracej konferencie  s názvom „Znovuzrodené dedičstvo“ v rámci 
programu SK05 deň po výročnom stretnutí.  
 
 
Bilaterálny fond na národnej úrovni 
Národný kontaktný bod informoval účastníkov o schválení pracovného plánu a uskutočnení prvého zasadania 
bilaterálnej komisie.  
Pán Erdal uvítal  zapojenie donorských inštitúcii v bilaterálnom fonde a snahu posilňovať bilaterálne vzťahy aj s 
Islandom a Lichtenštajnskom. V súvislosti s bilaterálnymi vzťahmi, donori vyjadrili spokojnosť so spoluprácou v 
rámci programov. Zároveň navrhli vyčlenenie časti alokácie na aktivity, ktoré by boli realizované počas 
predsedníctva SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016. 
 
Záver 
 
Donori odsúhlasili strategické správy a ich aktualizácie. 
Obe strany – NKB aj donori vyjadrili poďakovanie za rokovanie. 
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