
BILATERÁLNA   DIMENZIA 
ako jeden z cieľov implementácie 

Grantov EHP a Nórska 



Granty EHP a Nórska sú založené na dosahovaní dvoch primárnych cieľov: 
1. Znižovať regionálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru 

2. Posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom, Nórskom, 
Islandom a Lichtenštajnskom  

 

 

 

Motto programového obdobia: 

„working together  

for a green, competitive  

and inclusive Europe“ 
 



Bilaterálny kontext implementácie a spolupráca 

• Bilaterálny kontext implementácie - ťažiskový pilier podporovaný v maximálnej možnej 
miere na všetkých stupňoch riadenia týchto fondov v Slovenskej republike.  

 

• Systematická podpora posilňovania bilaterálnych vzťahov je integrálnou súčasťou 
implementácie.  

 

• Vzniknuté partnerstvá - trvalo udržateľné spojivo, na ktorom sa bude nepochybne 
nadväzovať aj v programovom období 2014-2021. 

 

• Donori ako aj Slovenská republika vyvíjajú obrovské úsilie o posilňovanie tejto 
spolupráce s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom 

 

• Smerovanie k prehĺbeniu a posilneniu existujúcich vzťahov a väzieb, k vytváraniu a rozvoju 
nových príležitostí pre vzájomnú spoluprácu, porozumenie a zdieľanie dobrej praxe.  

 

 



• Programy implementované v SR boli realizované v partnerstvách 
s inštitúciami z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ako aj s Radou Európy 
(DPP) 

 

• DPP výraznou mierou prispievali k implementácii programov a rovnako 
tomu bude aj v programovom období 2014-2021. 

 

• Projekty implementované napr. v rámci malej grantovej schémy v rámci 
programu Kultúra a projekty v rámci Štipendijného fondu – priamo zamerané 
na realizáciu projektov s donorským partnerom 

 

• Významným prvkom, ktorý ovplyvnil samotný bilaterálny kontext 
implementácie – Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie. 

 

 

 



Podpora bilaterálnej dimenzie v kocke 



• Z celkového počtu projektov 207, bolo 90 projektov realizovaných s partnermi z 

donorských krajín; v rámci týchto projektov participovalo 77 inštitúcií z Nórska, 8 z 

Islandu a 2 z Lichtenštajnska 
 

• V rámci bilaterálnych fondov bolo zrealizovaných viac ako 90 bilaterálnych aktivít, pričom 

realizácia týchto aktivít bola založená spoločnej realizácii s partnerom z donorskej 

krajiny 
 

• Za účelom systematickej podpory posilňovania bilaterálnych vzťahov boli v 

programovom období 2009-2014 zriadené aj tzv. Bilaterálne fondy 
 

• Bilaterálny fond pokračuje aj v programovom období 2014-2021 s alokáciou 2,262 

mil.€ 
 

• Bilaterálne fondy - inovatívne nástroje podpory bilaterálnych vzťahov. Ide o aktivity 

zamerané na spoluprácu, sieťovanie, zdieľanie skúseností, dobrej praxe a know-

how medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských krajinách a tým 

vytvárať trvaloudržateľné hodnoty a väzby medzi jednotlivými štátmi 

 
 





Ďakujem za pozornosť 

František Kašický 
veľvyslanec  s osobitným poslaním 

pre granty Finančného mechanizmu Európskeho 

hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu a Švajčiarskeho finančného 

mechanizmu 

 

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a  

európskych záležítostí SR 

02/5978 3803 

frantisek.kasicky@mzv.sk  
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