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A. ÚVOD 
 
Národný kontaktný bod (ďalej len „NKB“) týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť 
uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi 
Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom). 

 
Za účelom kompletnosti informácií pre žiadateľov o príspevok z bilaterálneho fondu vydal Národný kontaktný 
bod Usmernenie k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni.  
 
Bilaterálne vzťahy sú vo všeobecnosti vzťahy medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi  v politickom, 
kultúrnom, historickom či ekonomickom kontexte. Pre účely tohto oznámenia sa bilaterálnymi vzťahmi  
rozumie inštitucionálna spolupráca slovenských subjektov so subjektmi v donorských štátoch v širšom: 

a) kontexte kultúry a umenia (tematický komponent 1); 
b) environmentálnom kontexte (tematický komponent 2); 
c) sociálnom kontexte (tematický komponent 3), 

a ich vzájomné posilňovanie a prehlbovanie s ohľadom na ich propagáciu širokej verejnosti a trvalú 
udržateľnosť. 
 
Donorskými štátmi sú Nórsko, Lichtenštajnsko a Island. 
Žiadosť o príspevok je žiadosť, ktorú žiadateľ predkladá na základe tohto oznámenia a jej formulár tvorí prílohu 
č. 1 tohto oznámenia.  
Žiadosť o platbu je žiadosť, ktorú predkladá žiadateľ po zrealizovaní aktivity, a na základe ktorej mu NKB 
refunduje výdavky, ktoré vznikli v súlade so schválenou žiadosťou o príspevok a rozhodnutím o schválení 
žiadosti o príspevok. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu č.2 tohto oznámenia. 
Žiadateľ z bilaterálneho fondu je právnická osoba registrovaná na Slovensku. 

 

B. CIEĽ IMPLEMENTÁCIE AKTIVÍT 
 
Hlavným cieľom bilaterálneho fondu na národnej úrovni je finančne podporiť proces posilňovania bilaterálnych 
vzťahov medzi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku a v donorských štátoch a to prostredníctvom: 

a) Posilňovania a rozvoja existujúcich bilaterálnych vzťahov v oblasti relevantného komponentu; 
b) Vytvorenia nových väzieb a možností pre spoluprácu s ohľadom na jej dlhodobú udržateľnosť; 
c) Vytvorenie bilaterálnej dimenzie implementácie grantov EHP a Nórska. 

 
Bilaterálny fond na národnej úrovni je určený na financovanie aktivít s  výrazným potenciálom a významom pre 
posilňovanie bilaterálnych vzťahov. Bilaterálny fond na národnej úrovni podporuje spravidla jednorazové  
aktivity, nie ucelené súbory aktivít (projekty). Ide predovšetkým o komplementárne aktivity s jasne 
vymedzenými cieľmi a zameraním týkajúcim sa organizácie alebo účasti na konferenciách, seminároch, 
workshopoch študijných cestách či informačných aktivitách významných pre posilnenie bilaterálnych vzťahov.  

 

C. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  
 
Právnické osoby registrované na Slovensku (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych 

organizácii). 

 

Žiadateľ musí jednoznačne preukázať pôsobenie v oblasti, v ktorej žiada o príspevok, v období minimálne 1 rok 
pred dátumom predloženia žiadosti o príspevok. Pôsobenie žiadateľa v relevantnej oblasti sa preukazuje v 
príslušnej časti formulára žiadosti o príspevok, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto oznámenia  uvedením prehľadu 
realizovaných aktivít za obdobie minimálne 1 rok pred dátumom predloženia žiadosti o príspevok. 
Oprávnený žiadateľ môže predložiť  na základe tohto oznámenia len jednu žiadosť o príspevok.  
 
Žiadateľ na realizáciu aktivity, na ktorú žiada príspevok musí mať minimálne jedného partnera z donorského 
štátu alebo medzinárodnú organizáciu. Tento partner môže byť s finančnou alebo bez finančnej účasti na 
realizovaní aktivity. 
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D. OPRÁVNENÍ PARTNERI 
 

1. Právnické osoby registrované na Slovensku (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych 
organizácii); 

2. Právnické osoby registrované v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo na Islande (súkromné alebo verejné 
subjekty, vrátane mimovládnych organizácii); 

3. Medzinárodné organizácie. 
 
Žiadateľ môže mať v rámci žiadosti o príspevok uvedeného len jedného partnera s finančnou účasťou. 
 
Žiadateľ musí jednoznačne preukázať pôsobenie partnera s finančnou účasťou v relevantnej oblasti  v období 
minimálne 1 rok pred dátumom predloženia žiadosti o príspevok. Pôsobenie partnera v relevantnej oblasti sa 
preukazuje v príslušnej časti formulára žiadosti o príspevok, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto oznámenia uvedením 
prehľu realizovaných aktivít v danej oblasti za obdobie minimálne 1 rok pred dátumom predloženia žiadosti o 
príspevok. 
 

Požiadavky na oprávnenosť sa nevzťahujú na partnerov bez finančnej účasti.  Počet partnerov bez finančnej 
účasti je limitovaný na maximálne 2 partnerov. 
 

E. PARTNERSTVO  
 

Žiadateľ realizuje aktivitu v partnerstve s minimálne jedným partnerom z donorského štátu, prípadne 
s medzinárodnou organizáciou. Do aktivity môžu byť zapojení aj ďalší partneri zo Slovenska, z donorských 
štátov alebo medzinárodné organizácie. Vzťah žiadateľa a partnera s finančnou účasťou nesmie nahrádzať 
vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom. Partner má v žiadosti o príspevok vymedzenú časť / časti  aktivity, 
ktorú  realizuje.  
 
Vo vzťahu k NKB za všetky záväzky a akékoľvek pochybenia partnera nesie zodpovednosť žiadateľ. Odporúčame 
preto, aby medzi žiadateľom a partnerom s finančnou účasťou  bola už v čase predloženia žiadosti o príspevok 
písomne uzavretá partnerská dohoda, ktorej návrh tvorí prílohu č. 4 tohto oznámenia.  
 
Partnerstvo v prípade realizácie aktivity – organizácia podujatia pre všetky tri komponenty musí byť 
realizované prostredníctvom spoločného organizovania podujatia slovenským žiadateľom a donorským 
partnerom alebo medzinárodnou organizáciou. 
 
Partnerstvo v prípade realizácie aktivity – účasť na podujatí  pre všetky tri komponenty musí byť realizované 
spoločnou účasťou zástupcu / zástupcov slovenského žiadateľa a donorského patrnera alebo medzinárodnej 
organizácie. 
 
Partnerstvo v prípade realizácie aktivity – študijná cesta pre všetky tri komponenty musí byť realizovaná ako 
študijná cesta zástupcu / zástupcov slovenského žiadateľa u partnera z donorského štátu a naopak.  
 
Udržateľnosť bilaterálnej spolupráce preukazuje žiadateľ v povinnej prílohe „Prehľad, popis a zhodnotenie 
očakávaní do budúcnosti po ukončení realizácie aktivity s dôrazom na ďalší/pokračujúci rozvoj bilaterálnej 
spolupráce .“  
 

F. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE 
 
Vo všeobecnosti je aktivity možné realizovať len na Slovensku alebo v donorských štátoch. Na území 
akýchkoľvek iných štátov je možné realizovať aktivity len vo výnimočných prípadoch, ak si to špecifický 
charakter aktivít vyžaduje a ak k tomu NKB udelil svoj výslovný súhlas.  
 
 

G. TEMATICKÉ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV 
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Kultúrny 
komponent 

Kultúrny komponent pre rok 2014 je zameraný na oblasť kultúry a umenia. Predmetná oblasť disponuje 
výrazným potenciálom na rozvoj bilaterálnych vzťahov, sieťovanie a výmenu skúseností. Komponent zakladá 
možnosť vytvorenia spolupráce medzi inštitúciami na Slovensku a v donorských štátoch s cieľom prezentácie 
kultúrnych hodnôt, kultúrnej diverzity, prezentáciu špecifík kultúrnych prostredí s výnimočným ohľadom na 
zapojenie partnerov zo Slovenska a z donorských štátov. Zároveň je zameraný na odborné / vedecké podujatia 
v oblasti kultúry s výnimočným ohľadom na zdieľanie know-how a dobrej praxe medzi inštitúciami na 
Slovensku a v donorských štátoch. 

Environmentálny 
komponent 

Environmentálny komponent pre rok 2014 je zameraný na environmentálnu oblasť, predovšetkým na oblasť 
ochrany životného prostredia a environmentálny manažment, oblasť  prispôsobenia sa zmenám klímy, zelenú 
energetiku a obnoviteľné zdroje. Predmetná oblasť disponuje výrazným potenciálom na rozvoj bilaterálnych 
vzťahov, sieťovanie a výmenu skúseností, transfer know-how a sieťovanie medzi slovenskými inštitúciami 
a inštitúciami v donorských štátoch. 

Sociálny 
komponent 

Sociálny komponent pre rok 2014 je špecificky zameraný najmä na oblasť ohrozených / znevýhodnených detí 
a mládeže. Predmetná sociálna oblasť disponuje výrazným potenciálom na rozvoj bilaterálnych vzťahov, 
sieťovanie a výmenu skúseností v tejto spoločenskej téme. Komponent zakladá možnosť vytvorenia 
spolupráce medzi inštitúciami na Slovensku a v donorských štátoch s cieľom aplikácie nových, moderných a 
účinných opatrení a postupov pre riešenie problematiky ohrozených detí a mládeže, predovšetkým 
prostredníctvom výmeny skúseností, prenosu know-how, dobrej praxe.  
Komponent je zameraný predovšetkým na dosiahnutie cieľov v strednodobom a dlhodobom kontexte– 
zlepšenie a rozvoj stratégií zapojenia detí a mladistvých v ohrození do spoločenských aktivít prostredníctvom 
realizácie preventívnych opatrení, voľno časových aktivít a  zlepšenie schopnosti organizácií pracujúcich 
s ohrozenými deťmi a mladistvými. 

 

H. OPRÁVNENÉ AKTIVITY, LIMITY  
 
Žiadateľ je oprávnený predložiť žiadosť o príspevok len v rámci jedného komponentu a na jeden typ aktivity. 
Mimimálny finančný limit pre všetky typy aktivít v rámci všetkých troch komponentov je 1 000 EUR.  

Tematický 
komponent 

Názov aktivity Maximálny 
finančný 

limit (EUR) 

K
u

lt
ú

rn
y 

ko
m

p
o

n
e

n
t 

Organizácia  podujatia – podpora organizácie podujatí na Slovensku alebo v donorských štátoch s 
ohľadom na zapojenie partnerov zo Slovenska a z donorských štátov. Pre účely tohto oznámenia sa 
podujatím rozumie najmä: vedecká konferencia, odborný seminár/workshop/kurz, výstava, vernisáž, 
súťaž, koncert, festival, expozícia, tvorivá dielňa, audiovizuálne podujatie, prehliadka, predstavenie 
/divadelné, tanečné, bábkové/ atď. 

10 000 

Študijná cesta do donorského štátu (žiadateľ) alebo na Slovensko (partner) s mimoriadnym významom 
pre transfer know-how a sieťovanie medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských štátoch 
v oblasti kultúry. 

5 000 

Účasť na podujatí – napr. konferencii, seminári, workshope, výstave, vernisáži, koncerte, festivale, 
expozícii v donorskom štáte (žiadateľ) alebo na Slovensku (partner) s mimoriadnym významom pre 
posilňovanie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry. 

2 500 

En
vi

ro
n

m
e

n
tá

ln
y 

ko
m

p
o

n
en

t 

Organizácia podujatia - podpora organizácie podujatí v environmentálnej oblasti na Slovensku alebo 
v donorských štátoch s ohľadom na zapojenie partnerov zo Slovenska a z donorských štátov. Pre účely 
tohto oznámenia sa podujatím rozumie najmä: vedecká konferencia, odborný seminár/workshop/kurz 
zameraný najmä na oblasť  ochrany životného prostredia a environmentálneho manažmentu, 
prispôsobenia sa zmenám klímy, zelenej energetiky a obnoviteľných zdrojov. 

10 000 

Študijná cesta do donorského štátu (žiadateľ) alebo na Slovensko (partner) s mimoriadnym významom 
pre transfer know-how a sieťovanie medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských štátoch 
v environmentálnej oblasti (v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálneho manažmentu, 
v oblasti prispôsobenia sa zmenám klímy, zelenej energetiky a obnoviteľných zdrojov). 

5 000 
 

Účasť na podujatí – napr. konferencii, seminári, workshope v donorskom štáte (žiadateľ) alebo na 
Slovensku ( partner) s mimoriadnym / strategickým významom pre posilňovanie bilaterálnych vzťahov 
v environmentálnej oblasti (v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálneho manažmentu, 
v oblasti prispôsobenia sa zmenám klímy, zelenej energetiky a obnoviteľných zdrojov). 

2 500 

So
ci

ál
n

y 
ko

m
p

o
n

en
t 

Organizácia odborného / vedeckého podujatia v sociálnej oblasti – ochrany detí a mládeže v ohrození – 
vedecká konferencia, odborný seminár/workshop/kurz zameraný na oblasť spolupráce v tejto oblasti 
s výnimočným ohľadom na zapojenie partnerov zo Slovenska a z donorských štátov. 

10 000 

Študijná cesta do donorského štátu (žiadateľ) alebo na Slovensko (partner) s mimoriadnym významom 
pre transfer know-how a sieťovanie medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských štátoch 
v oblasti ochrany detí a mládeže v ohrození. 

5 000 

Účasť na podujatí – napr. konferencii, seminári, workshope v donorskom štáte (žiadateľ) alebo na 
Slovensku (partner) s mimoriadnym / strategickým významom pre posilňovanie bilaterálnych vzťahov 
v oblasti ochrany detí a mládeže v ohrození. 

2 500 

 
Finančné limity na jednotlivé typy oprávnených výdavkov sú stanovené v prílohe č. 1 Usmernenia k 
čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni. 
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I. POŽADOVANÉ CIELE, VÝSTUPY A VÝSLEDKY AKTIVÍT. 
 
Žiadateľ si v žiadosti o príspevok vyberie jednu aktivitu z troch stanovených aktivít, jeden stanovený cieľ 
a jeden stanovený výsledok podľa prílohy č.3 tohto oznámenia. 
 
Realizácia aktivity musí zároveň napĺňať minimálne jeden horizontálny cieľ pre príslušný tematický komponent, 
pričom v žiadosti o príspevok žiadateľ vyberie príslušný horizontálny  cieľ a uvedie spôsob naplnenia tohto cieľa. 

 

J. OPRÁVNENÉ OBDOBIE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK 
 
Žiadosť o príspevok je možné predložiť od 1.8.2014 do 31.1.2015 resp. do vyčerpania určenej alokácie o čom 
bude NKB informovať verejnosť prostredníctvom zverejnenia informácie o vyčerpaní disponibilnej alokácie 
pre konkrétny rok a/alebo tematický komponent na webovej stránke www.eeagrants.sk / 
www.norwaygrants.sk.  

 

K. OPRÁVNENÉ OBDOBIE REALIZÁCIE AKTIVÍT 
 
Aktivity je potrebné realizovať v období troch mesiacov odo dňa doručenia akceptácie rozhodnutia o schválení 
žiadosti o príspevok, ak v rozhodnutí nie je uvedené inak. Finančnú realizáciu aktivity je potrebné ukončiť do 
dvoch mesiacov od ukončenia vecnej realizácie aktivity podaním žiadosti o platbu prijímateľom na NKB. 

 

L. ALOKÁCIA NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY 
 

 Výška alokovaných finančných prostriedkov  
pre financovanie žiadostí o príspevok pre rok 2014 

Kultúrny komponent 20 000 eur 
Environmentálny komponent 20 000 eur 

Sociálny komponent 20 000 eur 

 

M. FINANCOVANIE  
 
Financovanie prebieha systémom refundácie na základe predloženej žiadosti o platbu, ktorá tvorí prílohu č.2 
tohto oznámenia.  
Spolufinancovanie aktivít žiadateľom sa nevyžaduje. Celková výška poskytnutého príspevku predstavuje 
celkové oprávnené výdavky (náklady) na aktivitu. 
Informácie o postupoch a podmienkach predkladania žiadosti o platbu sú uvedené v Usmernení k čerpaniu 
finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni. 
 
Na poskytnutie a vyplatenie príspevku z bilaterálneho fondu na národnej úrovni nie je právny nárok. 

 

N. FORMÁLNE KRITÉRIÁ ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK 
 
1. Žiadosť o príspevok musí byť doručená elektronicky (žiadosť o príspevok sa nezasiela v papierovej verzii, 

ak bude žiadosť doručená aj v papierovej verzii, tak sa na papierovú verziu žiadosti o príspevok 
neprihliada) na adresu bilateralnyfond@vlada.gov.sk na formulári, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto 
oznámenia. Žiadosť musí byť doručená vo formáte .doc alebo .docx alebo .rtf, ako aj podpísaná a 
naskenovaná vo formáte pdf. Všetky relevantné časti žiadosti o príspevok by mali byť vyplnené.

1
  

                                                 
1 Dátový objem žiadosti o príspevok a všetkých relevatných príloh – v prípade prekročenia limitu 5Mb, žiadateľ zaarchivuje predmetné 
dokumenty do formátu .zip alebo .rar a nahrá do voľne dostupného webového dátového úložiska. Sprievodný email musí obsahovať 
hypertextový odkaz (link) z ktorého NKB môže stiahnuť predmetné dokumenty. V prípade, že sprievodný email neobsahuje relevantný 
hypertextový odkaz, NKB môže toto pochybenie kategorizovať ako porušenie formálneho kritéria podľa písmena L. bod 1. tohto 
oznámenia.     

mailto:bilateralnyfond@vlada.gov.sk
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2. Žiadosť o príspevok musí byť realizovaná v partnerstve so subjektom z donorského štátu podľa bodu C. 
tohto oznámenia. 

3.  Súčasne s predložením žiadosti o príspevok je žiadateľ povinný predložiť povinnú prílohu „Prehľad, popis a 
zhodnotenie očakávaní do budúcnosti po ukončení realizácie aktivity s dôrazom na ďalší/pokračujúci rozvoj 
bilaterálnej spolupráce“ preukazujúcu udržateľnosť bilaterálnej spolupráce.   

4.  Súčasne s predložením žiadosti o príspevok je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe aj výpis 
z registra organizácií osvedčujúci jeho právnu formu a preukázať oprávnenosť žiadateľa z formálneho 
hľadiska. V prípade partnera s finančnou účasťou musí žiadateľ predložiť výpis z registra organizácií 
osvedčujúci právnu formu partnera a preukázať oprávnenosť partnera z formálneho hľadiska. 

5. Žiadosť o príspevok musí byť predložená v oprávnenom období na predkladanie žiadostí o príspevok 
uvedeného v bode E. vyššie. 

6. Žiadateľovi v rámci tohto oznámenia nebola schválená žiadna iná žiadosť o príspevok. 

 
V prípade, ak žiadosť o príspevok nesplní niektoré z formálnych kritérií uvedených v bode 1 až 6, bude žiadosť 
o príspevok zamietnutá v rámci úvodného posúdenia žiadosti NKB.  
 

O. VECNÉ KRITÉRIÁ ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK 
 

1. Žiadosť o príspevok musí jednoznačne smerovať k posilneniu bilaterálnych vzťahov, musí mať prínos 
v príslušnej tematickej oblasti.  

2. Žiadateľ musí byť oprávneným žiadateľom z vecného hľadiska podľa bodu C.1 tohto oznámenia. 
Partner s finančnou účasťou musí byť relevantná inštitúcia podľa bodu C.2 tohto oznámenia.  

3. Žiadosť o príspevok musí obsahovať  oprávnené výdavky podľa oznámenia a prílohy č.1 Usmernenia  k 
čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni. 

4. Žiadosť o príspevok obsahuje korektné údaje v jednotlivých údajových častiach, návrh realizácie 
aktivity je jasne štruktúrovaný, obsahuje relevantné výstupy a výsledky a časové rozvrhnutie je 
realistické a efektívne. 

5. Žiadateľ dodržal limity aktivít aj limity výdavkov podľa tohto oznámenia a prílohy č.1 Usmernenia  k 
čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni. 

 
V prípade, ak žiadosť o príspevok nesplní niektoré z kritérií stanovené v bode 1 a 2, bude žiadosť o príspevok 
v rámci úvodného posúdenia NKB automaticky postúpená bilaterálnej komisii s návrhom na zamietnutie.  
V prípade ak žiadosť o príspevok nesplní niektoré z kritérií stanovené v bode 3 a 4 môže NKB požiadať 
o odstránenie nedostatkov / doplnenie dokumentácie alebo žiadosť o príspevok postúpiť bilaterálnej komisii 
s návrhom na zamietnutie. 
V prípade, ak žiadosť o príspevok nesplní kritérium podľa bodu 5, NKB zníži oprávnené výdavky v zmysle limitov 
definovaných týmto oznámením a/alebo Usmernením k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu 
na národnej úrovni alebo požiada o odstránenie nedostatkov / doplnenie dokumentácie. 
 

P. PODMIENKY PRE SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK 
 
1. Národný kontaktný bod eviduje v rámci alokácie na financovanie žiadostí o príspevok voľné finančné 

prostriedky.  
2. Žiadosť o príspevok spĺňa všetky formálne kritériá. 
3. Žiadosť o príspevok spĺňa všetky vecné kritériá.  

 
V prípade, ak žiadosť o príspevok splnila formálne kritériá a Národný kontaktný bod neeviduje dostatočné voľné 
finančné  prostriedky v rámci alokácie na daný komponent a daný rok, bude takáto žiadosť o príspevok 
zaradená do rezervného zoznamu. O tejto skutočnosti bude žiadateľ informovaný prostredníctvom e-mailu. Ak 
príde k uvoľneniu finančných prostriedkov v rámci daného komponentu a daného roku, bude žiadosť zaradená 
do rezervného zoznamu pokračovať v hodnotiacom procese podľa poradia v akom bola do rezervného zoznamu 
zaradená. V prípade neuvoľnenia finančných prostriedkov, bude žiadosť o príspevok po uplynutí oprávneného 
obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok podľa bodu E. tohto oznámenia zamietnutá.  
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Q. ZABEZPEČENIE PUBLICITY OPRÁVNENEJ AKTIVITY  
 
V rámci realizácie oprávnenej aktivity je nevyhnutné zabezpečiť publicitu podujatia a bilaterálnych vzťahov 
medzi Slovenskom a donorskými štátmi.  
 

R. KOMUNIKÁCIA 
 
Otázky týkajúce sa bilaterálneho fondu a tohto oznámenia môžu by adresované e-mailom na adresu 
bilateralnyfond@vlada.gov.sk alebo telefonicky na +421 2 57 295 576.  

 

S. ZMENY ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK 
 
1. Žiadateľ je povinný realizovať aktivity v súlade so schválenou žiadosťou o príspevok a v súlade 

s rozhodnutím Národného kontaktného bodu o schválení žiadosti o príspevok a Usmernením k čerpaniu 
finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni . 

2. Rozpočet aktivity v žiadosti o príspevok je možné upraviť  bez súhlasu Národného kontaktného bodu, len 
ak presun medzi rozpočtovými položkami neprekročí 50 % z celkových oprávnených výdavkov na aktivitu. 
V prípade, ak presun medzi rozpočtovými položkami prekročí 50 % z celkových oprávnených výdavkov je 
na takýto presun potrebný vopred súhlas Národného kontaktného bodu. Vytváranie nových rozpočtových 
položiek / podpoložiek nie je dovolené, oprávnený je len presun finančných objemov za predpokladu 
dodržania limitov uvedených v prílohe č. 1 Usmernenia k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho 
fondu na národnej úrovni. 

 

T. PRÍLOHY 
 
1. Formulár žiadosti o príspevok 
2. Formulár žiadosti o platbu 
3. Implementačný reťazec a prehľad cieľov, výsledkov a výstupov realizácie aktivity 
4. Vzor partnerskej dohody 
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