
              Piate Výročné stretnutie FM EHP a NFM 2009 -2014 
 

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

 
Dátum: 
18. november 2015 
 
Miesto: 
Hotel Bôrik Bratislava  
 
Program: 

10:00 – 10:15  Otvorenie rokovania  

10:15 – 10:45 Súčasný stav / Prezentácia aktualizácie Strategickej správy FM EHP a NFM 

 prezentácia NKB 

10:45 – 11:15 Stav implementácie programov 

11:15 – 12:00 Riziká, nezrovnalosti a verejné obstarávanie 

• Hodnotenie rizík 
• Nezrovnalosti a verejné obstarávanie 

12:15 – 12:30 Finančný pokrok 

• prezentácia CO 

12:30 – 13:00 Bilaterálne vzťahy 

• Informácie a komunikácia 
• Rómska inklúzia 

13:00 – 13:15 Rôzne & záver  

14:15 – 14:45 Presun na návštevu na mieste – Baroková kaplnka sv. Michala v Borinke ( 
preddefinovaný projekt Pro Monumenta)  

14:45 – 16:30 Návšteva na mieste 

              
Úvod 
5. výročné stretnutie bolo zamerané na informovanie o pokroku, ktorý sa dosiahol v priebehu roka 2015, na 
diskusiu o aktualizovanej strategickej správe za rok 2014 a ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť v 
nadchádzajúcom období implementácie FM EHP a NFM na Slovensku. V rámci stretnutia sa uskutočnila 
návšteva na mieste preddefinovaného projektu "Pre Monumenta". Tento projekt je implementovaný v rámci 
programu SK05 Zachovania a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v oblasti 
kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, a bol predstavený v neďalekej obci Borinka tesne 
po výročnom zasadnutí. 
 
Zhrnutie 
Otvorenie 
Predstaviteľ NKB otvoril stretnutie krátkym príhovorom. V úvode zástupca Nórskeho ministerstva zahraničných 
vecí zdôraznil, že implementácia programov pokračuje dobre a s efektívne nastaveným manažmentov, a že sa 
teší na diskusiu o rôznych otázkach.  
 
Súčasný stav / Prezentácia Aktualizácie Strategickej správy FM EHP a NFM  
Zástupcovia Národného kontaktného bodu odprezentovali aktualizovanú strategickú správu, ktorá pokrýva 
obdobie od januára 2015 do septembra 2015. Obavy z nedostatku času na implementáciu projektov v súvislosti 
s blížiacim sa koncom programového obdobia sa podarilo prekonať aj vďaka rozhodnutiu donorov predĺžiť 
lehotu oprávnenosti pre niektoré projekty až do apríla 2017. V súčasnosti sa implementuje viac ako 151 
projektov a je zakontrahovaných viac ako 80% dostupných prostriedkov. 
 
Národný kontaktný bod je spokojný s počtom donorských parterov projektov (približne 1/3 z projektov má 
donorského partnera), oceňuje doterajšiu pomoc DPP v rámci bilaterálnych aktivít a chápe, že kapacita 
nórskych inštitúcií podieľať sa na partnerských projektoch je obmedzená. 
 

Stav implementácie programov 

Riadenie a kapacity 
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NFP zopakovala svoj kladný postoj účinnosti súčasného centralizovaného systému. Plánované posilnenie 
personálnych kapacít sa uskutočnilo a administratívne kapacity Správcu programu boli posilnené o 3 nových 
zamestnancov do 30.4.2017. Spolupráca s orgánom auditu a certifikačným orgánom je veľmi dobrá. 
 
Informácia a komunikácia 
Webová stránka je najsilnejším nástrojom na informovanie a propagáciu grantov. V priebehu roka sa konalo 
niekoľko dôležitých akcií, napríklad študijná cesta slovenských študentov do Nórska v rámci programu SK02 
Prispôsobenia sa klimatickým zmenám, diskusia za okrúhlym stolom v rámci programu SK04 Miestne a 
regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie, študijné cesty do Nórska v 
rámci programu SK07 Zelené inovácie v priemysle, či medzinárodná konferencia CBC Forum v Košiciach v 
novembri 2015. 
 
Programy 
NFP podrobne informoval o stave implementácie programov, o pozitívnom vývoji, o jednotlivých úspechoch, 
ťažkostiach a opatreniach prijatých na prekonanie prekážok. 
 

Riziká, nezrovnalosti a verejné obstarávanie  
Zástupcovia odboru kontroly verejného obstarávania z ÚV SR krátko informovali o ich úlohe pri overovaní 
verejnom obstarávaní, týkajúcich sa grantov. 
 
Finančný pokrok 
Certifikačný orgán uviedol finančné údaje z aktualizovanej strategickej správy, rovnako ako informácie ku dňu 
konania stretnutia. Percento vyplatených prostriedkov z ÚFM predstavuje  67,04% z celkovej alokácie a 
percento schválených a predložených výdavkov na ÚFM dosiahlo 27,89%, čo je veľkým pokrokom. 
 
Bilaterálne vzťahy 
Bilaterálny fond na národnej úrovni  
V rámci Opatrenia A sa už v minulosti uskutočnili všetky aktivity a časť prostriedkov zostala nevyužitá. 
Nevyužitá časť sa realokovala do Opatrenia B, ktoré bolo otvorené v roku 2015.  
 
Bilaterálny fond na národnej úrovni 
NKB informoval o implementácia BFNÚ v rokoch 2014 a 2015. Do výzvy v roku 2014 sa zapojilo 15 žiadateľov, z 
ktorých bolo podporených 10.  Oznámenie o otvorení BFNÚ pre rok 2015 bolo vyhlásené v auguste 2015 a k 
dnešnému dňu boli doručené 2 žiadosti o príspevok. Rozsah Oznámenia v roku 2015 zostal nezmenený, avšak 
rozsah jednotlivých komponentov sa rozšíril.  
 
V rámci BFNÚ sú plánované 3 preddefinované aktivity pre rok 2016.  Prvou je socha Bjørnsona v Košiciach s 
rozpočtom 35 tis. €, druhou je Slovensko – Islandská geotermálna spolupráca (20 tis. €). Obe plánované aktivity 
budú zahrnuté do aktualizovaného pracovného plánu, ktorý bude zaslaný na schválenie ÚFM. Treťou aktivitou 
je alebo sú konferencie plánované v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v celkovej hodnote 100 tis. €.   
 
Rómska inklúzia 
Pre donorov je dôležité, že NKB vníma začleňovanie Rómov ako všeobecný záujem, ktorý je aktívne integrovaný 
do príslušných programov. Dobrými príkladmi sú dva okrúhle stoly - stretnutia kde sa stretli všetky zúčastnené 
strany. 
 
Záver  

 Zástupcovia donorov schválili Strategickú správu za rok 2014 a jej aktualizáciu.   


