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Skrátená verzia zápisnice 

6. Výročné stretnutie v rámci Finančného mechanizmu EHP a 
Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014 

 
Dátum:  
28.11.2016 
 
Miesto konania: 
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava 
 
Program: 

11:00 – 11:15 Otvorenie rokovania  

11:15 – 11:45 Aktuálny stav implementácie FM EHP a NFM 2009 - 2014 

       Všeobecný stav implementácie; 

 Implementácia programov (prezentácia, diskusia k aktualizácii Strategickej 
správy) 

11:45 – 11:55 Finančný pokrok 

11:55 – 12:05 Stav implementácie bilaterálnych fondov 

12:05 – 12:15 Rôzne, záver 

 
Úvod 
6. výročné stretnutie bolo zamerané na informovanie o pokroku, ktorý sa dosiahol v priebehu roka 
2016, na diskusiu o Aktualizovanej strategickej správe za rok 2015 a ďalšie kroky, ktoré je potrebné 
uskutočniť v nadchádzajúcom období implementácie FM EHP a NFM na Slovensku.  
 
Zhrnutie  
 
Otvorenie  
Predstaviteľ NKB otvoril stretnutie krátkym príhovorom. V úvode zástupca Nórskeho ministerstva 
zahraničných vecí zdôraznil, že implementácia programov pokračuje dobre a že je očakávané úplné 
ukončenie implementácie programov k 30.4.2017.  
 
Aktuálny stav implementácie FM EHP a NFM 
 
Aktuálny stav implementácie bol stručne odprezentovaný zástupcom NKB. Všetky projekty sú 
aktuálne zazmluvnené a ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o projekt už v danom programovom 
období nebudú vyhlásené. Všetky projekty (cca 60) v rámci malej grantovej schémy v programu SK02 
(Prispôsobenie sa zmene klímy) boli ukončené k 30.4.2016 a ďalších 20 projektov v rámci malej 
grantovej schémy programu SK04 (Sociálna inklúzia) boli taktiež ukončené k 30.4.2016. Správcovia 
programov v súčasnej dobe administrujú záverečné správy o týchto projektoch, ktoré boli predložené 
zo strany prijímateľov. Väčšina z nich už bola schválená. Celý program SK04 (Sociálna inklúzia), bude 
týmto ukončený v dohľadnom čase. 
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Celkom 182 projektov bolo realizovaných v rámci šiestich programov implementovaných Úradom 
vlády SR v pozícii správcu programu. Z celkového počtu 182 projektov, 9 projektov prakticky nezačalo 
svoju realizáciu. Zároveň z celkového počtu 182 projektov bolo dokončených 86 projektov. 
 
V rámci jednotlivých programov SK02 (Prispôsobenie sa zmene klímy), SK04 (Sociálna inklúzia), SK05 
(Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v oblasti 
kultúry a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva) a SK07 (Zelené inovácie v priemysle) 
percentuálny podiel zazmluvnenia predstavuje takmer 90% za každý program. V rámci SK08 
(Cezhraničná spolupráca) a SK09 (domáce a rodového násilia),  správca programu uplatnil dodatočný  
postup v súlade s článkom 6.9 Nariadení, na základe ktorého bolo umožnené zazmluvnenie 
dodatočných finančných prostriedkov na už existujúce projekty. Všeobecne možno zhrnúť, že 85,3% 
alokácie je aktuálne zazmluvnené, pričom táto suma by mohla ešte vzrásť po tom, ako bude 
ukončený proces dodatočného prideľovania prostriedkov na existujúce projekty. 
 
Väčšina projektov bude ukončená v roku 2017, takže správcovia programov budú mať konečný 
prehľad o všetkých ukazovateľoch a čerpaní približne v závere roku 2017. Časové oneskorenie 
vzniknuté na začiatku implementácie je kľúčovým problémom implementácie, nakoľko limituje napr. 
priestor na nevyhnutné kroky pri vzniknutých reálnych problémoch v projektoch. 
 
Finančný pokrok v roku 2016 
 
Zástupca certifikačného orgánu (MF SR) informoval, že percento čerpania finančných prostriedkov 
smerom k správcom programov je takmer 80% a podiel schválených a predložených  výdavkov je 
takmer 56%. Všeobecne platí, že situácia je lepšia, ako tomu bolo v novembri 2015 (vyplácanie 
vzrástlo o 13% a percento predložených  výdavkov stúplo 27%). Rok 2016 je doposiaľ najúspešnejším 
v čerpaní vo všetkých programoch. 
 
Aktuálny stav v implementácii bilaterálnych fondov 
 
Bilaterálny fond na národnej úrovni 
Účastníci bolí informovaní zo strany NKB o poslednom vyhlásenom Oznámení o otvorení 
bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016. Predmetné oznámenie bolo publikované v 
auguste 2016. Zástupca NKB informoval, že dňa 30. 11. 2016 bude zrušená alokácia pre jednotlivé 
komponenty a vznikne jedna spoločná alokácia – predpokladaná výška takto vzniknutej alokácie 
predstavuje 73 222€. Zároveň bude k rovnakému dňu vykonaná realokácia finančných prostriedkov 
v objeme 16 000€ do alokácie určenej na oznámenie. Zároveň boli účastníci informovaní, že 
implementácia preddefinovaných aktivít prebieha úspešne, vrátane aktivít súvisiacich 
s predsedníctvom SR v Rade EÚ. 
 
Bilaterálne fondy na úrovni programov: 
Najväčší záujem zo strany žiadateľov je zaznamenaný v rámci bilaterálneho fondu programu SK05 
(Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v oblasti 
kultúry a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva) a aktuálne najnižší počet žiadostí je 
v programe SK08 (Cezhraničná spolupráca), avšak stav sa v poslednom období výrazne zlepšil. 
Zároveň spomedzi všetkých bilaterálnych fondov na programovej úrovni bola aktuálne vyplatených 
viac ako 50% z celkovej alokácie. 
 
Závery: 
 
  Zástupcovia donorov schválili Strategickú správu za rok 2015 a jej aktualizáciu. 
 Výsledky kontrol KPMG realizovaných v období 9-12/2018 v rámci programu SK08 

Cezhraničná spolupráca budú zaslané donorom.  


