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 Otázka Odpoveď 
1. Aký je rozdiel medzi bilaterálnym fondom na národnej úrovni a programovým 

bilaterálnym fondom? 
- bilaterálny fond na programovej úrovni je priamo spojený s jednou z programových 
oblastí v rámci Grantov EHP a Nórska. 
- v bilaterálnom fonde na programovej úrovni je oprávneným žiadateľom aj subjekt 
z donorského štátu, pri čom v bilaterálnom fonde na národnej úrovni je oprávneným 
žiadateľom len subjekt zo SR a organizácie z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska 
môžu byť len v pozícii partnerov.  
- v bilaterálnom fonde na programovej úrovni je max. nárokovaná suma 10 000,00 € 
(s výnimkou programu SK07 Zelené inovácie v priemysle, kde je max. čiastka 
20 000,00 €). V bilaterálnom fonde na národnej úrovni je v každom komponente možné 
žiadať až 20 000,00 €. 
- v bilaterálnom fonde na programovej úrovni je žiadateľovi o príspevok v rámci 
odborného hodnotenia žiadosti automaticky udelených 15 bodov, ak je žiadateľ 
o príspevok zároveň aj prijímateľom prípadne, partnerom prijímateľa na niektorom 
z implementovaných projektov v rámci grantov EHP a Nórska. 

2. V Oznámení o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni je uvedené, že 
oprávneným žiadateľom sú “právnické osoby registrované na Slovensku 
(súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácií)”. 
Zároveň je v rovnakej časti uvedené, že “oprávnený žiadateľ môže predložiť na 
základe tohto oznámenia len jednu žiadosť o príspevok”. Vzhľadom k tomu, že 
my, ako potenciálny žiadateľ sme vysoká škola – univerzita, čiže jedna 
právnická osoba a žiadosť o príspevok plánujú predložiť dva rôzne ústavy na 
dvoch rôznych fakultách našej univerzity, je možné považovať za oprávneného 
žiadateľa samotný ústav / katedru / fakultu? 

Áno, v prípade vysokých škôl zriadených podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách (§ 2, Ods. 2, písm. a), b), c)) je možné považovať samotné ústavy / katedry / 
fakulty za samostatných oprávnených žiadateľov, pričom žiadosť o príspevok 
potvrdzuje štatutárny zástupca vysokej školy / univerzity (spravidla rektor). Vzhľadom 
k tomu, že ide o rôzne pracoviská univerzity s odlišným tematickým zameraním, NKB 
umožňuje v prípade jednej vysokej školy / univerzity zriadenej na Slovensku predložiť 
žiadosť o príspevok zo strany jednotlivých katedier / ústavov alebo celých fakúlt ako 
samostatné žiadosti o príspevok. 

3. V Usmernení k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na 
národnej úrovni, v časti 7 Oprávnenosť výdavkov, písm. a) je uvedené, že 
„výdavok musí byť zrealizovaný v období po akceptácií rozhodnutia NKB 
žiadateľom. My, ako žiadateľ, sme už v čase predloženia žiadosti o príspevok 
zakúpili letenky, nakoľko s blížiacim sa termínom realizácie aktivity sú podľa 
našich zistení ceny leteniek výrazne drahšie. Zároveň sme pripravili letáky pre 
propagáciu nami pripravovanej aktivity už v čase predloženia žiadosti o 
príspevok. Je takýto postup relevantný z hľadiska oprávnenosti vzniknutých 
výdavkov. 

Textácia „výdavok musí byť zrealizovaný v období po akceptácií rozhodnutia NKB 
žiadateľom“ znamená, že výdavok sa pokladá za zrealizovaný v prípade ak nastalo 
vecné aj finančné plnenie výdavku. V prípade leteniek – vecné plnenie je ukončené v 
okamihu ukončenia prepravy, finančné uvádzate, že bolo zrealizované skôr, čiže v 
období procesu schvaľovania žiadosti o príspevok z dôvodu nižších cien. Tým, že 
vecné plnenie výdavku prebehlo po akceptácií rozhodnutia NKB žiadateľom je tento 
postup z hľadiska oprávnenosti v poriadku. Zároveň je potrebné mať na zreteli, že 
výdavky ako také priamo súvisia s realizáciou aktivity, podľa bodu K. V tomto zmysle 
je teda dôležité, že vecná náplň realizácie aktivity ako takej bola uskutočnená po 
akceptácií rozhodnutia, to je základné kritérium. 
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V prípade letákov pre propagáciu pripravovanej aktivity – vecné plnenie tohto 
výdavku (výroba letákov), je ukončené ešte v čase schvaľovania žiadosti o príspevok, 
v prípade, že finančné plnenie výdavku (úhrada) nastane po akceptácií rozhodnutia 
žiadateľom, výdavok sa považuje za zrealizovaný v okamihu tejto úhrady (nastalo 
vecné aj finančné plnenie výdavku). Pri výdavkoch na propagáciu je potrebné 
označenie minimálne logami grantov EHP a Nórska a logom Úradu vlády SR spolu s 
ďalšími náležitosťami uvedenými v Rozhodnutí o schválení. 
V prípade nejasností a prípadných otázok je potrebné kontaktovať NKB. 

4. V Oznámení je uvedené, že „Žiadosť o príspevok je možné predložiť od 
15.8.2016 do 31.10.2017 resp. do vyčerpania určenej alokácie...“ čiže ide o 
priebežné predkladanie žiadostí o príspevok? 

 

V prípade bilaterálneho fondu ide o priebežné predkladanie žiadostí o príspevok. V 
Usmernení, časť 2 Hodnotenie žiadostí o príspevok je uvedené „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. Inými 
slovami, platí základné pravidlo, čím skôr v rámci vymedzeného obdobia je žiadosť o 
príspevok predložená, tým má väčšiu šancu, že bude podporená (ak splnila všetky 
podmienky oprávnenosti definované v oznámení a usmernení). 

5. 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 pri ceste na 
Slovensko 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. 

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 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 106,60 €, tak posledný deň pracovnej cesty, v rámci ktorého už nebolo 
prenocovanie je redukovaný z “novej sadzby”, t.j. z 106,60 € o 60 %. 

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

7.  Naša bilaterálna aktivita pozostáva z piatich dní strávených na území Nórskeho 
kráľovstva. Mali by sme cestovať v pondelok zavčasu ráno zo Slovenska a v 

Pri prvom dni (pondelok) je dôležitá pre určenie sadzby skutočnosť, že 
prenocovanie je súčasťou predmetného dňa, t.z. za pondelok Vám prináleží sadzba 
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piatok vo večerných hodinách sa vrátime na Slovensku. Ako je to s redukciou 
paušálnych náhrad a naším reálnym nárokom? 

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 €. 

8. Pri nákupe leteniek je potrebné v žiadosti o príspevok uviesť presnú cenu za 
letenky alebo l e n  približný odhad, ktorý sa v žiadosti o platbu spresní? 
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? 

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. 

9. Je možné, aby partnerom v nami pripravovanej aktivite bola len medzinárodná 
organizácia? 

Medzinárodná organizácia je považovaná za oprávneného partnera len v prípade, 
ak je jedným z ďalších partnerov aj partner z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu (pri 
PA7, PA16&17) alebo partner z Nórska (PA21, PA26, PA29). V takomto prípade je 
medzinárodná organizácia relevantným partnerom avšak primárne musí byť 
ustanovený partner z donorského štátu / donorských štátov. Inými slovami, 
realizácia aktivity s partnerom, ktorým je len medzinárodná organizácia nie je možná, 
je potrebné zapojiť do implementácie aj subjekt z donorského štátu / donorských 
štátov. 

10. Akým spôsobom bude fungovať bilaterálny fond na národnej úrovni po 
30.11.2016, keď dôjde k zrušeniu alokácie na jednotlivé komponenty? 

V prípade, zostatku voľných finančných prostriedkov na jednotlivých komponentoch, 
dôjde po 30.11.2016 k ich realokácií do jednej spoločnej alokácie. V rámci 
Bilaterálneho fondu na národnej úrovni sa tak vytvorí len jeden zásobník žiadostí, pre 
všetky komponenty. Znamená to teda, že stanovený finančný limit pre jednotlivé 
komponenty sa už nebude zohľadňovať. Žiadosti o príspevok sa budú do zásobníka 
zaraďovať podľa toho kedy boli predložené.  

11. Je možné zaslať žiadateľovi o príspevok finančné prostriedky pred začatím 
realizácie aktivity? 

Finančné prostriedky sa vyplatia úspešnému žiadateľovi o príspevok formou 
refundácie až po skončení realizácie aktivity a predložení žiadosti o platbu, ktorá bude 
obsahovať všetky účtovné doklady a podpornú dokumentácie v zmysle vydaného 
Rozhodnutia o schválení žiadosti o príspevok. 

 


