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Obmedzené oznámenie o otvorení Opatrenia B, Bilaterálneho fondu v rámci 
programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie  

aktivita “Študijná cesta do Nórska 2016” 
verzia 1.0 

  
 

Názov programu: Domáce a rodovo podmienené násilie 

Vyhlasovateľ: Správca programu – Úrad vlády SR 

Alokácia:  Celková alokácia - 58 000  EUR 

Zdroj financovanie: 
Nórsky finančný mechanizmus (Nórske granty)  

Štátny rozpočet SR  

Kód opatrenia: BFB-TRIP-APRIL-2016 

 
A. ÚVOD 
 Správca programu informuje prijímateľov projektu a projektových partnerov v rámci programu SK09 
"Domáce a rodovo podmienené násilie", že disponuje voľnými finančnými prostriedkami určenými na 
financovanie bilaterálnych aktivít s Nórskom. Na základe tohto oznámenia je možné podať žiadosti o 
príspevok na päťdňovú študijnú cestu do Nórska, ktorú organizuje Správca programu (program 
návštevy je uvedený v prílohe č. 1). 
 

B. DEFINÍCIE POJMOV 
Žiadosť o príspevok je žiadosť, ktorú žiadateľ predložil podľa tohto oznámenia. Žiadosť o príspevok 
tvorí prílohu č. 2 tohto oznámenia.  
 
Prijímateľ je subjekt, s ktorým správca programu uzatvoril projektovú zmluvu na implementáciu 
projektu v rámci výziev DGBV01, DGV02 a DGV03, resp. preddefinovaný projekt v rámci programu 
SK09 “Domáce a rodovo podmienené násilie”, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Nórskeho 
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. 
  
Projektový partner je subjekt oficiálne uvedený v projektovej zmluve medzi prijímateľom a správcom 
programu. Za partnera sa považuje subjekt s finančnou účasťou, ako aj bez finančnej účasti na 
realizácii projektu v rámci programu "Domáce a rodové násilie" spolufinancovaného z NFM a 
štátneho rozpočtu SR na základe výziev DGBV01, DGV02, DGV03 a preddefinovaného  projektu.  
 

C.  CIEĽ OPATRENIA 
Hlavný cieľom je podpora bilaterálnych vzťahov v rámci programu SK09 “Domáce a rodovo 
podmienené násilie” prostredníctvom implementácie plánovanej 5 dňovej študijnej cesty do Nórska, 
ktorú organizuje Správca programu v úzkej spolupráci s donorským partnerom projektu - Nórske 
riaditeľstvo pre zdravie.  Prostredníctvom zlepšovania a rozvíjania bilaterálnych vzťahov sa  zlepšia a 
rozšíria vzťahy v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia. V lete 2015  nórski experti 
navštívili niektoré projekty, ktoré sa implementujú v rámci programu SK09 “Domáce a rodovo 
podmienené násilie”. Študijná cesta zároveň posilní vzniknuté kontakty a prehĺbi poznatky v oblasti 
domáceho a rodovo podmieneného násilia.   
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D. OPRÁVNENÍ  ŽIADATELIA 
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tohto oznámenia sú len Prijímatelia a ich slovenskí projektoví 
partneri. Žiadateľ je oprávnený podať len jednu žiadosť o príspevok, pokiaľ Správca programu 
nerozhodne inak.  
 

E.  JAZYK 
Žiadosť o príspevok sa podáva v slovenskom jazyku.  
 

F. OPRÁVNENÉ AKTIVITY, LIMITY A POŽADOVANÉ VÝSTUPY  
Každý žiadateľ je oprávnený vyslať na študijnú cestu maximálne dvoch účastníkov, ak správca 
programu neustanoví inak. Účastníkmi môžu byť len zamestnanci žiadateľa alebo osoby, ktoré 
žiadateľovi poskytujú služby na základe zmluvy. 
 
V rámci celej alokácie na študijnú cestu je voľných 22 miest  (približne 11 organizácií)! 
 
Por. 
č. 

Aktivita Limit Požadovaný výstup 

1. Účasť na 5 dňovej študijnej ceste do 
Nórska (Study Trip to NORWAY 
2016) 

max. 2 230 EUR/ 
osoba 

- výstupy sú preddefinované v žiadosti o 
príspevok  

 

G. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY A LIMITY 
Por. 
č. . 

Výdavok Limit 

1. Letenky – spiatočná letenka  500 EUR na osobu 

2. Ubytovanie vrátane raňajok 

 

110 EUR / noc 
/ osoba 

3. Doprava na a z letiska;  miestna preprava v Nórsku 50 EUR/osoba/pobyt  

4.  Paušálne náhrady na stravu 270 EUR/osoba/ pobyt 

5.  Prehliadka mesta  a balet 60 EUR/ osoba/ pobyt 

Letenky, ubytovanie, doprava na a z letiska, miestna doprava v Nórsku, stravné, výdavky na 
prehliadku mesta  budú zabezpečené a zaplatené pre všetkých účastníkov zo strany  Nórskeho 

riaditeľstva pre zdravie 

6. Poistenie 10 EUR/ osoba/ pobyt 

4. 
Paušálne náhrady na stravu(jedna večera nebude zabezpečená  
Nórskym riaditeľstvom pre zdravie ) a vreckové  

90 EUR osoba/ pobyt 

6. 

Miestna preprava v rámci Slovenska– vzdialenosť na letisko Viedeň 
(Schwechat) – do 300 km 

30 EUR/ osoba/ jedna 
cesta, t.j. 60 EUR/osoba/ 

dve cesty na letisko  
a z letiska Viedeň - 

Schwechat 

Miestna preprava v rámci Slovenska– vzdialenosť na letisko Viedeň 
(Schwechat) – nad 300 km 

50 EUR/ osoba/ jedna 
cesta, t.j. 100 EUR/osoba/ 
dve cesty, t.j.  na letisko  

a z letiska Viedeň - 

Schwechat 

Poistenie, miestna preprava na Slovensku na a z letiska Viedeň ( (Schwechat, Rakúsko) nebude 
zabezpečená organizátorom! Toto musí byť zabezpečené účastníkmi. Všetci účastníci sa musia 
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dostaviť na letisko  Viedeň - Schwechat v určenom čase. 

 
Uvedené limity sa môžu meniť len s písomným súhlasom Správcu programu. 
 

H.  OPRÁVNENÉ OBDOBIE NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK 
Žiadosť o príspevok je možné predložiť od 29.2.2016 do 15 .3.2016. V oprávnených prípadoch môže 
Správca programu uvedenú lehotu predĺžiť. 
 
Pri žiadostiach sa uplatňuje systém FIFO (“First in First out”). Oznámenie bude otvorené buď do 
vyčerpania voľných 22 miest alebo do 15.3.2016, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 

Čím skôr je žiadosť o príspevok podaná tým je väčšia šanca, že žiadosť bude podporená.  
 
V prípade, ak pred uplynutím lehoty na prekladanie žiadostí o príspevok bude naplnených všetkých 
22 voľných miest, bude správca programu o tejto skutočnosti informovať na svojej stránke, 
www.eeagrants.sk  / www.norwaygrants.sk .  

 
I. OBDOBIE OPRÁVNENOSTI NA IMPLEMENTÁCIU AKTIVITY 
Aktivitu je potrebné realizovať v nasledujúcom dátume stanovenom Správcom programu: Od 25. 
apríla 2016 do 29. apríla 2016. 
 
V odôvodnených prípadoch môže správca programu termín upraviť. 
 

J.  CELKOVÁ ALOKÁCIA 
Alokácia v rámci tohto oznámenia BFB-TRIP-APRIL-2016 je 58 000 EUR.  
 

K. FINANCOVANIE 
Finančné prostriedky budú vyplatené ako zálohové platby.  
 
Financovanie prebieha systémom zálohových platieb po predložení žiadosti o príspevok.  Vyúčtovanie 
prostriedkov poskytnutých v rámci zálohovej platby bude prebiehať na základe predloženia žiadosti o 
zúčtovanie finančných prostriedkov. Ustanovenia a podmienky týkajúce sa zúčtovania poskytnutej 
zálohovej platby budú definované v rozhodnutí.  Nezúčtovaná časť príspevku, resp. výdavky, ktoré na 
základe predloženej žiadosti o zúčtovanie finančných prostriedkov nebudú zo strany Správcu 
programu posúdené ako oprávnené, musí žiadateľ vrátiť na účty Správcu programu. Podrobné 
ustanovenia o predkladaní žiadosti o zúčtovanie finančných prostriedkov, preukazovaní oprávnenosti 
výdavkov, a finančnom vysporiadaní budú súčasťou Rozhodnutia. Spolufinancovanie aktivít 
žiadateľom sa nevyžaduje. 
 

L. PODMIENKY PRE SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK 
 
1. Žiadosť o príspevok bola predložená v oprávnenom období na predkladanie žiadostí o 

príspevok  
2. Žiadateľ je oprávneným žiadateľom. 
3. Žiadosť o príspevok spĺňa všetky formálne kritériá a kritériá oprávnenosti. 

 

M. FORMÁLNE KRITÉRIÁ ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK 
 
1. Žiadosť o príspevok musí byť doručená elektronicky na adresu bilateralnyfond@vlada.gov.sk  na 

formulári, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto oznámenia. Žiadosť musí byť doručená: 
a. vo formáte .doc alebo .docx alebo .rtf, ako aj  

http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.sk/
mailto:bilateralnyfond@vlada.gov.sk
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b. podpísaná  (žiadosť sa podpisuje na dvoch miestach, t.j. v časti 4 – Žiadosť o zálohovú 
platbu a v časti 5 )a naskenovaná vo formáte pdf.  

2. Všetky relevantné časti žiadosti o príspevok musia byť vyplnené.  
3. Žiadateľ v rámci tohto opatrenia predložil len jednu žiadosť o príspevok.  
4. Žiadosť je podpísaná oprávnenou osobou.  

N. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 

1. Termín realizácie aktivity je v súlade s oznámením. 
2. Limity stanovené v oznámení sú dodržané. 
3. V žiadosti je uvedené číslo účtu, je náležite podpísaná žiadosť o platbu. 

 

O. HODNOTENIE ŽIADOSTÍ 

 
V prípade, ak žiadosť o príspevok nesplní niektoré z formálnych kritérií stanovených v písmene M. až 
O. bude žiadateľ vyzvaný na odstránenie nedostatkov. Hodnotenie žiadosti o príspevok sa vykonáva v 
lehote 5 pracovných dní. Hodnotenie žiadosti o príspevok vykonáva len Správca programu. 
 
Donorskí partneri programu (Nórske riaditeľstvo pre zdravie and Rada Európy)  vykonajú hodnotenie 
žiadostí na základe vzorovej žiaodsti a na základe prehlásenia Správcu programu, že všetky ostatné 
žiadosti o príspevok splnili kritériá uvedené v oznámení.  
 
Počas procesu hodnotenia môže Správca programu v odôvodnených prípadoch požadovať 
predloženie dodatočných informácií a dokumentov. Tieto dokumenty je žiadateľ povinný predložiť 
Správcovi programu v stanovenom termíne, inak bude žiadosť o príspevok hodnotená ako pôvodne 
predložená.  
  
V prípade schválenia žiadosti o príspevok informuje Správca programu o tomto rozhodnutí žiadateľa, 
pričom uvedie podmienky, ktoré musia byť dodržané za účelom  poskytnutia zálohovej platby. 
Žiadateľ musí v lehote dvoch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia informovať správcu 
programu o tom, či rozhodnutie akceptuje alebo nie. Správca programu je oprávnený žiadosť o 
príspevok schváliť, zamietnuť alebo schváliť v zníženej sume. 
 
Rozhodnutie o schválení žiadosti o príspevok vydáva riaditeľ odboru grantov EHP a Nórska ako 
organizačnej zložky Úradu vlády Slovenskej republiky.  
 

P. ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV 
1. Pre účely kontroly je žiadateľ povinný uchovávať všetky účtovné doklady a podpornú 

dokumentáciu k žiadosti o platbu po dobu najmenej troch rokov od schválenia záverečnej správy 
o programe. Dátum schválenia záverečnej správy o programe bude publikovaný na webovej 
stránke http://www.eeagrants.sk/domace-nasilie.  

2. Ustanovením bodu 1 nie je dotknutá povinnosť žiadateľa rešpektovať príslušné právne predpisy 
upravujúce archiváciu účtovných dokladov http://www.eeagrants.sk/domace-nasilie 

 

Q.  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Všetky výdavky musia byť realizované v súlade s národnou legislatívou a legislatívou EÚ a čl. 7.16 
Nariadenia o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014. 
 

R.   KOMUNIKÁCIA  A PRÍSTUP K DOKUMENTOM 
1. Žiadateľ je povinný umožniť Správcovi programu a iným kontrolným subjektom na požiadanie 

prístup k originálom účtovných dokladov a podpornej dokumentácie po dobu troch rokov odo 

http://www.eeagrants.sk/domace-nasilie/
http://www.eeagrants.sk/domace-nasilie/
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dňa schválenia záverečnej správy o programe. Dátum schválenia záverečnej správy o programe 
bude publikovaný na webovej stránke http://www.eeagrants.sk/domace-nasilie/ 

2. Kontrolnými subjektmi sa pre účely tohto oznámenia rozumejú Úrad vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako certifikačný orgán, Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky ako orgán auditu, Úrad pre finančný mechanizmus, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výbor pre finančný 
mechanizmus, donorskí partneri programu, ako aj organizácie a osoby poverené týmito 
organizáciami a iné orgány, o ktorých tak ustanovuje osobitný predpis. 

3. Poštová adresa správu programu: 
Úrad vlády SR 
Odbor grantov EHP a Nórska 
oddelenie strategických činností 
FB-TRIP-APRIL-2016 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 1 

4. Otázky týkajúce sa bilaterálneho fondu a tohto oznámenia môžu by adresované aj e-mailom na 
adresu bilateralnyfond@vlada.gov.sk alebo telefonicky na +421 2 57 295 516. 
 

R. ZMENA ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK 
1. Žiadateľ je povinný realizovať aktivity v súlade so schválenou žiadosťou o príspevok a v súlade s 

rozhodnutím správcu programu o schválení žiadosti o príspevok. 
2. Akékoľvek odchýlky je možné vykonať len so súhlasom správcu programu. 
 

S. PRÍLOHY 
1. Program študijnej cesty 
2. Formulár Žiadosti o príspevok 

http://www.eeagrants.sk/domace-nasilie/
mailto:bilateralnyfond@vlada.gov.sk

