
Program SK-Climate 
Zmierňovanie dopadov a prispôsobovanie sa zmene klímy 

 
Správca programu  



     SK – Climate  
 
 

Implementácia programovej oblasti č. 13 - Zmierňovanie dopadov a adaptácia na zmenu klímy 
 
Cieľ programovej oblasti - zmierniť dopady zmeny klímy a znížiť zraniteľnosť voči zmenám klímy 
 
Oblasti podpory 
. 

- Stratégie, akčné plány, pohotovostné plány 
- Zníženie emisií skleníkových plynov 
- Opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy 
 
 



Zameranie Programu SK – Climate 
 
 

• Zvyšovanie schopnosti miestnych komunít znižovať emisie a pripravenosť  
na extrémne prejavy počasia  

 

• Zvyšovanie povedomia o vplyvoch zmeny klímy  
 

• Rozšírená podpora ekosystémových riešení 
 

• Podpora bilaterálnej spolupráce na strategickej, programovej a projektovej úrovni 

 

 

 

 



Programoví partneri donorských krajín 
 

Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku 
 
Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie 
 
Nórska agentúra životného prostredia 



Alokácia zdrojov pre Program SK-Climate 

Finančný mechanizmus EHP         5 000 000  EUR 

Nórsky finančný mechanizmus   11 000 000  EUR 

Spolu FM EHP/NFM  (85%)       16 000 000  EUR 

Spolufinancovanie SR (15%)       2 823 530  EUR 

Alokácia spolu na program  18 823 530  EUR 
 



Štruktúra Programu SK-Climate 

Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a zodpovednosť v rámci cieľových území 
 
 

• Akčné plány na zmierňovanie dopadov zmeny klímy a adaptáciu na zmeny klímy implementované lokálnymi autoritami v mestských 
oblastiach  

 

• Aktivity na zvýšenie povedomia o zmierňovaní dopadov zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy realizované školami 
 

• Aktivity na zvýšenie povedomia o zmierňovaní dopadov zmeny klímy a adaptácie na zmeny klímy  
 
 

Zvýšená schopnosť cieľových ekosystémov prispôsobiť sa zmene klímy 
 

• Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí 

 

 



Bilaterálna spolupráca 
 
• Strategická (politická) úroveň  Spolupráca medzi správcom programu, programovými partnermi donorov (DPP),   

   Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave  

 
• Programová úroveň  Udržanie a nadviazanie bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi organizáciami  

   Slovenskej republiky a donorských štátov 

 
• Projektová úroveň  Partnerstvá medzi realizátormi projektov a subjektmi donorských štátov 

 

 

 

Štruktúra a zameranie Programu SK-Climate 



Postupnosť krokov prípravy a implementácie programu 

• Proces prípravy programovej dohody 

• Nastavenie vnútorných procesov riadenia implementácie Programu SK-Climate 

• Príprava a publikovanie výziev na predkladanie projektových žiadostí  

• Implementácia projektových zámerov  

• Monitorovanie a hodnotenie  

• Priebežné komunikačné aktivity 



Ďakujem za pozornosť. 
 

Denis Knotka 
správca programu 

Working Together for a Green Europe 



Thank you! 
www.eeagrants.org 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 

YouTube: EEANorwayGrants 

Mail: info-fmo@efta.int 


