
 

 
 
Otázka č. 1: V Oznámení je uvedené, že „Žiadosť o príspevok je možné predložiť do 30.11.2016. ” 
Žiadosti o príspevok sa hodnotia prostredníctvom systému „first in, first out“ (FIFO). Dátum a čas 
predloženia žiadosti o príspevok je kľúčovým faktorom FIFO systému. Možnosť predkladať žiadosti 
o príspevok môže byť zároveň ukončená v okamihu vyčerpania disponibilnej alokácie pre 
financovanie žiadostí o príspevok pre danú programovú oblasť. V prípade vyčerpania disponibilnej 
alokácie, správca programu zverejní na webovej stránke www.eeagrants.sk oznámenie o vyčerpaní 
alokácie pre financovanie žiadostí o príspevok a uzavrie opatrenie B bilaterálneho fondu v danej 
programovej oblasti. Znamená to, že ide o priebežné predkladanie žiadostí? 
 
Odpoveď: Áno, v prípade bilaterálneho fondu ide o priebežné predkladanie žiadostí o príspevok. 
Žiadosti o príspevok sú hodnotené v poradí, v akom boli doručené (systém FIFO – „first in, first out“). 
Rozhodujúcim v systéme FIFO je dátum a čas predloženia žiadosti o príspevok. Systém FIFO sa 
uplatňuje do vyčerpania alokovaných prostriedkov pre konkrétny komponent definovaný v 
oznámení. Inými slovami, platí základné pravidlo, čím skôr v rámci obdobia 14.7.2015 – 30.11.2016 je 
žiadosť o príspevok predložená, tým má väčšiu šancu, že bude podporená (ak splnila všetky 
podmienky oprávnenosti definované v oznámení). 

 
Otázka č. 2: V časti 5. Oprávnené výdavky a limity uvádzate: “Pri financovaní cestovných výdavkov 
sa, s výnimkou leteniek, uplatňujú paušálne náhrady.” Podľa priloženého hypertextového odkazu 
ma náš nórsky partner nárok na paušálnu sadzbu 205€/ deň. V rámci našej aktivity plánuje náš 
partner zapojenie niekoľkých nórskych študentov do realizácie aktivity, ktorá bude trvať približne 8 
dní. Je možné, aby bola paušálna sadzba z našej strany znížená, napr. na hranicu 100€/deň. Už 
teraz vieme, že okrem menších výdavkov na miestnu dopravu a nocľahy strávené v hosteli nórski 
študenti nebudú mať okrem stravy iné náklady, preto by bola pre našu aktivitu primeraná hranica 
100€/deň. 
 
Odpoveď: Áno, strop paušálnej náhrady môže byť zo strany žiadateľa upravený, t.z. znížený na jemu 
primeranú hranicu, tak aby zodpovedal reálnym potrebám žiadateľa vo vzťahu k realizácii aktivity. 
Túto skutočnosť je potrebné zreteľne uviesť vo formulári v časti 4.  Čo je však dôležité, v prípade, že 
denná sadzba je redukovaná, napr. o 48%, tak aj všetky ostatné nároky, ktoré podľa časti 5. 
Oznámenia podliehajú redukcii (situácia podľa časti 5. bod 1. a bod 4.) musia byť rovnakým 
percentom znížené. Inými slovami, ak je aktuálna sadzba podľa EK znížená napr. o 48%, čo v praxi 
znamená redukcia sumy z 205€ na 98,40€, tak taktiež posledný deň pracovnej cesty, v rámci ktorého 
už nebolo prenocovanie je redukovaný z “novej sadzby”, t.j. z 98,40€ o 60% (podľa časti 5. bod 1.). 

 
Otázka č. 3: Je potrebné tieto paušálne náhrady potom vydokladovať účtovnými dokladmi? 

Odpoveď: Správcovi programu nie je potrebné paušálne náhrady vydokladovať účtovnými dokladmi. 
Nárok na paušálne náhrady sa dokladuje vypracovaním správy z pracovnej cesty, ktorá musí byť 
podpísaná účastníkom cesty, musí obsahovať informácie o priebehu a výsledkoch cesty a musia byť z 
nej zrejmé presné časové údaje cesty (začiatok a koniec zahraničnej cesty – dátum a čas). 
K paušálnym náhradám je potrebné len doložiť doklad o ich vyplatení Vašou organizáciou osobám 
vyslaným na študijnú cestu. 



  
 
Otázka č. 4: V žiadosti o príspevok máme doložiť list nórskeho partnera, preukazujúci záujem 
zahraničného partnera zúčastniť sa na realizácii aktivity. Naša organizácia aktuálne realizuje 
projekt podporený nórskymi grantmi. Sme prijímateľ a realizáciu aktivity v spolupráci s nórskym 
projektovým partnerom máme uvedenú v žiadosti o projekt, teda je výsledkom projektu. Je 
potrebné takýto doklad ešte doložiť, keď Nórsky partner s nami už podpísal partnerskú dohodu a 
tým sa zaviazal realizovať všetky aktivity a výsledky projektu uvedené v žiadosti? 
  
Odpoveď: Správca programu aktuálne nepozná Vami plánovanú bilaterálnu aktivitu a jej náplň. 
Predloženie dokumentu, ktorý preukáže záujem partnera participovať na realizácii aktivity je 
primárne formálne kritérium. Plánovaná aktivita v rámci bilaterálneho fondu nie je explicitne 
uvedená v partnerskej dohode, preto je potrebné prostredníctvom „dodatočného“ relevantného 
dokumentu preukázať záujem partnera participovať aj na tejto konkrétnej aktivite, ktorá bude 
financovaná z bilaterálneho fondu (čiže niečo ako „letter of intent“ a program). 
Bilaterálny fond je vo Vašom prípade doplnkový finančný nástroj, preto treba formálne chápať Vami 
plánovanú aktivitu ako samostatnú a ucelenú – keďže nie je financovaná z projektového rozpočtu 
a bilaterálny fond má samostatný systém riadenia, overovania, zúčtovania atď. 

 
Otázka č. 5: Naša bilaterálna aktivita pozostáva z piatich dní strávených na území Nórskeho 
kráľovstva. Mali by sme cestovať v pondelok zavčasu ráno zo Slovenska a v piatok vo večerných 
hodinách sa vrátime na Slovensku. Ako je to s redukciou paušálnych náhrad a naším reálnym 
nárokom? 
Odpoveď: Pri prvom dni (pondelok) je dôležitá pre určenie sadzby skutočnosť, že prenocovanie je 
súčasťou predmetného dňa, t.z. za pondelok Vám prináleží sadzba 245€ / deň, rovnako pre utorok až 
štvrtok. Posledný deň študijnej cesty je bez prenocovania, čiže základná sadzba je redukovaná o 60%, 
t.j. na sumu 98€. 

 
Otázka č. 6: V rámci nákupu leteniek by sme potrebovali vedieť , či je potrebné v žiadosti o 
príspevok uviesť presnú cenu za letenky, alebo približný odhad, ktorý sa v žiadosti o platbu 
upresní. Nevieme, či máme letenky objednať už teraz, keď je žiadosť v procese overovania, alebo 
objednať a zaplatiť ešte pred schválením žiadosti o príspevok, aby sme vedeli presnú cenu? 
 
Odpoveď: V žiadosti o príspevok je možné uvádzať odhad, na základe predbežného zistenia ceny 
leteniek. Samozrejme, ak ich už máte zakúpené, môžete uvádzať presnú sumu. Letenky môžete 
zakúpiť už pred samotným predložením žiadosti o príspevok, podstatne v tomto kontexte je tá 
skutočnosť, že vecná realizácia predmetného výdavku, t.z. samotný let je oprávnený až odo dňa 
doručenia rozhodnutia o schválení žiadosti o príspevok.   

 
Otázka č. 7: V Oznámení o otvorení opatrenia B bilaterálneho fondu v časti 2. Oprávnení žiadatelia 
uvádzate, že “prednosť majú subjekty a ich donorskí partneri, ktorí implementujú alebo 
implementovali projekt podporený finančným mechanizmom EHP alebo Nórskym finančným 
mechanizmom”? Ako sa to realizuje v praxi, keď pri implementácii je zavedený systém “FIFO – first 
in first out”. Vylučuje nás to automaticky ako organizáciu, ktorá neimplementuje / projekt? 
 
Odpoveď: Samozrejme, že nie. Samotná “prednosť” sa realizuje len v schvaľovacom procese, kde 
žiadosť o príspevok, ktorá implementuje projekt získa dodatočné body, čím sa splní textácia, že 
subjekt, ktorý realizuje projekt má prednosť.  

 
Otázka č. 8: Naša organizácia realizovala bilaterálnu aktivitu v rámci oznámenia o otvorení 
bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014. Znamená to, že je naša organizácia 
považovaná za subjekt, ktorý má “prednosť”? 
 
Odpoveď: Nie, v oznámení je uvedené, že “prednosť majú subjekty a ich donorskí partneri, ktorí 
implementujú alebo implementovali projekt podporený finančným mechanizmom EHP alebo 



Nórskym finančným mechanizmom.” Bilaterálne aktivity podporené inými typmi bilaterálnych fondov 
(napr. bilaterálny fond na národnej úrovni, alebo bilaterálny fond v rámci opatrenia A) nie sú 
považované za “projekty”, ide len o jednorazové aktivity, spravidla krátkodobého charakteru. 

 
Otázka č. 9: Za akých okolností je možné, aby naša inštitúcia dostala na bilaterálnu aktivitu 
zálohovú platbu? 
 
Odpoveď: Základným predpokladom pre umožnenie zálohovej platby je uzatvorená projektová 
zmluva na realizáciu projektu v rámci konkrétneho programu. Zároveň správca programu špecifikuje 
bližšie samotný okruh subjektov oprávnených žiadať o zálohovú platbu – sú to predovšetkým 
základné a stredné školy, miestne MVO. Je však v tomto kontexte dôležité poznamenať, že správca 
programu v prípade týchto typov subjektov môže schváliť poskytnutie zálohovej platby, t.j.,  zálohová 
platba nie je  automaticky schválená.. Primárnym finančným systémom je refundácia. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 

 


