Skrátená verzia zápisnice – pracovný preklad
z 1. Výročného stretnutia v rámci Grantov EHP a Nórska 2014-2021
Dátum:
13. marec 2018
Miesto:
ÚZ Úradu vlády, Mánesová ulica 1, Košice
Program
11:45 – 11:55
11:55 – 12:30

12:30 – 12:45
12:45 – 12:55
12:55 – 13:10
13:10 – 13:15

Otvorenie stretnutia
Stav prípravy Osnov programov (ich predloženie a hodnotenie donormi) a
Programových dohôd
Diskusia o Strategickej správe za rok 2017 v rámci FM EHP a NFM 14-21
Bilaterálne vzťahy, Spoločný výbor pre bilaterálne fondy a stav prípravy Plánu práce
pre fond pre bilaterálne vzťahy
Stav prípravy Systému riadenia a kontroly na národnej úrovni
Odporúčania, diskusia a očakávania na nadchádzajúce obdobie
Ukončenie rokovania

Všeobecné
1. Výročné stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie progresu a prediskutovanie ďalších krokov, ktoré budú
nasledovať v príprave nového programového obdobia Grantov EHP a Nórska 2014-2021 na Slovensku a tiež
posúdenie a schválenie Strategickej správy 2017.
Zhrnutie
Otvorenie stretnutia
NKB otvoril stretnutie krátkym uvítacím príhovorom, v ktorom privítal všetkých účastníkov na 1. Výročnom
stretnutí a stručne pripomenul dôležité míľniky nového programového obdobia 2014 – 2021.
Stav prípravy Osnov programov, vývoj, Programových dohôd a diskusia o Strategickej správe za rok 2017
NKB zhrnul aktuálny stav prípravy Osnov programov za každý program, ktorého správcom je Úrad vlády SR. Zo
strany donorských štátov už boli dve Osnovy programov zhodnotené a postúpené do fázy prípravy
Programových dohôd (jedná sa o programy „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie,
transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ a „Domáce a rodovo podmienené násilie“). Osnova programu
„Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ bola zamietnutá a Osnova programu „Podnikanie
v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ je stále v štádiu prípravy. V polovici marca sa
uskutoční ďalšie stretnutie zainteresovaných strán k programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a
inklúzia Rómov“, ktoré predmetom bude úprava Osnovy programu a jej následne predloženie Donorom
v súlade s dohodnutými podmienkami. Osnova programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a
kultúrna spolupráca“ bude čoskoro predložená donorom. Plánované externé hodnotenie preddefinovaných
projektov nebude mať vplyv na predloženie Osnovy programu, nakoľko sa uskutoční súbežne s prípravou
programovej dohody.
Osnova programu „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“, ktorého správcom je Výskumná agentúra už bola
predložená donorom, zatiaľ čo príprava Osnovy programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“,
ktorého správcom je Ministerstvom životného prostredia SR stále prebieha. NKB poukázal na to, že proces
prípravy Osnov programov trvá dlhšie, než sa očakávalo. ÚFM informoval, že správca programu pre MVO už
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zaslal Osnovu programu donorom na pripomienkovanie a dá sa očakávať, že už čoskoro sa program posunie do
fázy prípravy programovej dohody.
Nórske ministerstvo zahraničných vecí (NMZV) konštatovalo, že Slovensko je jednou z prvých krajín, kde bol
začatý proces prípravy Osnov programov. Zároveň bol vyjadrený súhlas, že proces prípravy osnov programov
síce trvá dlhšie, ale pozitívne sa to odráža v kvalite samotných osnov. Donori taktiež uviedli, že celý proces a
požadované množstvo informácií k osnovám programov a samotný prístup k programovým dohodám je vo
všetkých prispievateľských štátoch jednotný.
Zástupcovia donorov sa poďakovali NKB za včasné predloženie 1. Výročnej strategickej správy. Napriek
krátkemu termínu, správa spĺňa všetky formálne požiadavky a obsahuje dostatočné množstvo informácií
požadovaných v tejto fáze prípravy / implantácie programov. Strategická správa bola týmto formálne
schválená.
Odporúčania, diskusia a očakávania na nadchádzajúce obdobie
Donori privítali odporúčania a návrhy NKB týkajúce sa procesu prípravy programov. NKB ocenil uplatňovanie
princípu kvality na vstupe (Quality-At-Entry) ale zároveň však uviedol, že súčasný prístup je trochu odlišný od
pôvodných očakávaní slovenského NKB. Podľa názoru NKB je hlavnou výzvou nájdenie primeranej rovnováhy
medzi úrovňou požadovaných detailných informácií a správnym načasovaním. Niektoré informácie sú veľmi
dôležité pri príprave Podrobného opisu systému riadenia a kontroly, ale nemusia byť nevyhnutne relevantné v
štádiu prípravy Osnov programov.
Bilaterálne vzťahy, Spoločný výbor pre bilaterálne fondy a stav prípravy Plánu práce pre fond pre bil. vzťahy
NKB stručne informoval, že Dohoda o technickej asistencii a Dohoda o bilaterálnom fonde boli podpísané 15.
februára 2018. Koncom októbra 2017 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie Spoločného výboru pre
bilaterálne fondy (JCBF). Štátút a rokovací poriadok JCBF bol úspešne prijatý. Spomenutý bol aj proces prípravy
Plánu práce pre fond pre bil. vzťahy. Členovia JCBF sa rozhodli zorganizovať jeho druhé stretnutie, indikatívne v
prvej polovici apríla 2018. Predmetom stretnutia bude prerokovanie návrhu Plánu práce pre fond pre bil.
vzťahy.
Stav prípravy Systému riadenia a kontroly na národnej úrovni
NKB informoval, že Podrobný opis systému riadenia a kontroly (DDMACS) bolo potrebné revidovať na základe
pripomienok ÚFM k pôvodnej verzie a aktualizovaná verzia už bola predložená ÚFM (koniec februára). ÚFM
uviedol, že pripomienky k revidovanému návrhu budú zaslané najneskôr v polovici marca. NKB informoval, že
po ukončení tohto procesu musí byť DDMACS opätovne auditovaný. Cieľom NKB je aby bol DDMACS čo najskôr
schválený donormi, preto je potrebné zachovať doterajšiu flexibilnú komunikáciu.
Prijaté rozhodnutia



Zástupcovia donorov schválili Strategickú správu za rok 2017 pre FM EHP a NFM 2014 - 2021
2. Zasadnutie Spoločného výboru pre bilaterálne fondy sa uskutoční v prvej polovici apríla 2018
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