
 
 

 

Zápisnica  
2. Výročné stretnutie  

v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 
 
Dátum a miesto konania: 
11. apríl 2019, Hotel Bôrik, Bratislava 
 

Program: 

9:45 – 10:00 Otvorenie výročného stretnutia - Národný kontaktný bod (ďalej len “NKB”), 
zástupcovia prispievateľských štátov (zástupcovia Nórska, Lichtenštajnska a Islandu) 

10:00 – 10:45 Aktuálny stav implementácie programov na Slovensku 

10:45 – 11:10 Diskusia o Strategickej správe za rok 2018 a jej schválenie 

11:10 – 11:20 Prestávka 

11:20 – 11:30  Bilaterálne vzťahy – stav v Spoločnom výbore pre bilaterálne fondy a stav 
implementácie Pracovného plánu  

11:30 – 11:50 Aktuálny stav v systéme riadenia a kontroly na národnej úrovni 

11:50 – 12:00 Komunikácia a publicita 

12:00 – 12:20 Odporúčania, diskusia a očakávania pre nadchádzajúce obdobie 

12:20 – 12:30 Zhrnutie a ukončenie rokovania 
 

Úvod 
 
Cieľom 2. Výročného stretnutia bolo zhodnotiť doterajší pokrok v implementácii a tiež diskutovať o ďalších 
krokoch, ktoré je potrebné realizovať pri príprave a spustení implementácie programov v rámci grantov EHP a 
Nórska 2014-2021 na Slovensku. Dôležitým bodom výročného stretnutia bola tiež diskusia o Strategickej správe 
za rok 2018 a jej schválenie. 
 
Zhrnutie 
 
Otvorenie rokovania 
So stručným úvodným slovom vystúpil Národný kontaktný bod a tiež zástupcovia prispievateľských štátov. NKB 
privítal všetkých účastníkov na 2. výročnom stretnutí a stručne predstavil jednotlivé body programy. 
Zástupcovia prispievateľských štátov poďakovali NKB za organizáciu výročného stretnutia a vyzdvihli na 
podpísanie prvých troch programových dohôd v novembri 2018 ako veľmi dobrý príklad pozitívneho vývoja. 
Zástupca Lichtenštajnska v rámci otváracieho príhovoru v úvode stretnutia zdôraznil, že prioritnými oblasťami 
Lichtenštajnska na obdobie rokov 2014 - 2021 sú oblasti vzdelávania a kultúry. 
 
Aktuálny stav implementácie programov v SR 
Úrad vlády SR zhrnul aktuálny stav implementácie programov, ktoré administruje v pozícii Správcu programu. 
V novembri 2018 boli uzatvorené Programové dohody pre programy: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne 
dedičstvo a kultúrna spolupráca, Domáce a rodovo podmienené násilie a Dobrá správa vecí verejných, 
zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca. V rámci posledných dvoch spomenutých 
programov, Správca programov avizoval zástupcom prispievateľských štátov potenciálne úpravy / zmeny 
v týchto programoch. Správca programov však aktuálne pracuje na príprave výziev na predkladanie žiadostí 
o projekt a s tým súvisiace dokumenty. V rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia 
Rómov bola revidovaná Osnova programu predložené Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli (ďalej len 
„ÚFM“). Podľa ÚFM vyžaduje aktuálna Osnova programu ďalšie úpravy predtým, ako bude predložená 
Ministerstvu zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva na schválenie. Správca programu súhlasil, že bude naďalej 
pracovať na Osnove programu na základe spätnej väzby z ÚFM. 
 
Ministerstvo životného prostredia SR, v pozícii Správcu programu informovalo o vývoji v programe 
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Návrh programových dohôd bude predložený 
prispievateľským štátom v dohľadnej dobe. Rovnako Výskumná agentúra, ako Správca programu informovala 
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o vývoji v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. Rovnako aj v tomto programe, návrh programových 
dohôd bude predložený prispievateľským štátom v krátkej dobe. 
 
Zástupcovia prispievateľských štátov informovali účastníkov stretnutia o implementácii Fondu pre aktívne 
občianstvo a Fondu pre sociálny dialóg – dôstojnú prácu. Oba fondy majú podpísané Programové dohody od 
júna 2018 a aktuálne prebieha hodnotenie predložených projektových žiadostí z prvých výziev. 
 
Zástupcovia prispievateľských štátov zdôraznili dôležitosť predkladania presných odhadov finančných alokácii 
v rámci Priebežných správ o programoch. Zástupcovia prispievateľských štátov tiež vyzvali NKB, aby 
monitoroval všetky potenciálne riziká v rámci implementácie s cieľom pochopenia aktuálneho vývoja 
v jednotlivých programoch, s cieľom zabezpečenia kontinuálneho prehľadu o ich fungovaní. 
 
V rámci 1. Výročného stretnutia v marci 2018 bola zo strany zástupcov prispievateľských štátov vyjadrená 
požiadavka na priblíženie výsledkov vtedy prebiehajúceho auditu/auditov vo Výskumnej agentúre. Výskumná 
agentúra aktuálne informovala o výsledkoch auditu, na základe ktorých spolu s Ministerstvom školstva SR 
prijala nové postupy hodnotenia projektových žiadostí, nové hodnotiace kritériá pre dopytovo orientované 
výzvy a výskumné projekty. Tieto zmeny boli podľa informácií z Výskumnej agentúry prerokované a schválené 
na viacerých úrovniach partnerských komisií /výborov/ - vrátane univerzít, Slovenskej akadémie vied, 
rezortných ministerstiev a príslušných partnerov z oblasti priemyslu. Všetky realizované opatrenia boli detailne 
diskutované s Európskou komisiou a auditované Ministerstvom financií SR s pozitívnym výrokom. 
 
Diskusia o Strategickej správe pre rok 2018 a jej schválenie 
NKB v rámci tohto bodu programu uviedol, že Strategická správa za rok 2018 bola vypracovaná v zmysle 
usmernení zo strany ÚFM, ktoré boli jedným z bodov seminára pre Národné kontaktné body (január 2019). 
Podľa zástupcov prispievateľských štátov je samotná vypracovaná v zodpovedajúcej kvalite a reflektuje 
aktuálny stav implementácie. Do budúcnosti bolo vyjadrené odporúčanie rozšíriť viac informácie o samotnom 
stave implementácie v konkrétnych programoch. 
Zástupcovia prispievateľských štátov tiež odporučili, aby sa „strednodobá“ evaluácia uskutočnila v roku 2022 
a záverečná evaluácia v roku 2024.  
Strategická správa bola zo strany prispievateľských štátov oficiálne schválená. 
 
Bilaterálne vzťahy – stav v Spoločnom výbore pre bilaterálne fondy a implementácie Pracovného plánu  
NKB informoval o uskutočnených zasadnutiach Spoločného výboru pre bilaterálne fondy (JCBF) a o stave 
prípravy preddefinovaných iniciatív a výziev v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy. Prvé výzvy by mali byť 
spustené v máji / júni 2019. Zástupca Lichtenštajnskej misie pri EÚ po dohode s NKB informoval, že 
implementácia preddefinovaného projektu zameraného na oslavu 300. ročného výročia založenia 
Lichtenštajnského kniežatstva by sa mala realizovať  v roku 2019, alebo neskoršom termíne. Zástupca misie 
Lichtenštajnska pri EÚ okrem toho požiadal NKB o zahrnutie Veľvyslanectva Lichtenštajnského kniežatstva vo 
Viedni do procesu obehu informácií, najmä v rámci preddefinovanej iniciatívy zameranej na predsedníctvo SR 
v OBSE. 
 
Aktuálny stav v systéme riadenia a kontroly na národnej úrovni  
Orgán auditu informoval účastníkov stretnutia o výkone auditu súladu v rámci systému riadenia a kontroly na 
národnej úrovni, ktorý bol ukončený v januári 2019. Orgán auditu aktuálne čaká na predloženie opisov 
systémov riadenia  a kontroly na úrovni programov, kde bude rovnako vykonávať audit súladu. 
 
NKB po tom, ako obdržal od Orgánu auditu spätnú väzbu týkajúcu sa auditu súladu systémov na národnej 
úrovni, požiadal ÚFM o informáciu, či by bolo možné spustiť výzvy na predkladanie žiadostí o projekt pred 
samotným prijatím systému na úrovni programu. ÚFM poskytol odpoveď krátko po výročnom stretnutí e-
mailom, pričom uviedol, že Nariadenia neupravujú prepojenie medzi načasovaním začatia výziev (článok 7.3) a 
načasovaním schválenia systému na úrovni programu (článok 5.7). Ak NKB po overení textu výzvy súhlasí s tým, 
že výzvy môžu byť spustené súbežne s procesom prípravy / schválenia systému na programovej úrovni, Správca 
programu môže pokračovať v spúšťaní samotných výziev. 
 
Komunikácia a publicita 
NKB informoval o aktualizácii komunikačnej stratégie a komunikačných aktivitách, ktoré sa uskutočnili 
v sledovanom  období. Osobitná pozornosť bola venovaná aktivitám, pri ktorých bola viditeľnosť prínosu 
Grantov EHP a Nórska posilnená spoluprácou medzi NKB a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 
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záležitostí SR. Zástupcovia prispievateľských štátov tiež ocenili prínos v komunikácii so sociálnymi médiami a 
informovali, že prijatím Strategickej správy bola taktiež aktualizovaná Komunikačná stratégia. Veľvyslanectvo 
Nórskeho kráľovstva na Slovensku poukázalo na vytvorené videá sumarizujúce výsledky predchádzajúceho 
programového obdobia. NKB túto iniciatívu Veľvyslanectva ocenil a potvrdil, že videá budú publikované a  
zdieľané aj prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov NKB. 

Odporúčania, diskusia a očakávania pre nadchádzajúce obdobie  
NKB odporučil zástupcom prispievateľských štátov, aby vyvinuli univerzálny portál pre vyhľadávanie 
projektových partnerov, kde by sa mohli prezentovať subjekty z prijímateľských štátov a zároveň subjekty z 
prispievateľských štátov s cieľom posilnenia možnosti nájsť si projektového partnera. Zástupcovia 
prispievateľských štátov súhlasili, že potrebné vyvinúť takýto účinný nástroj, je však potrebné túto myšlienku 
ďalej rozpracovať. Stále však existujú čiastkové databázy v rôznych oblastiach záujmu a zástupca misie 
Lichtenštajnska v EÚ informoval, že takáto databáza sa pripravuje aj v oblasti kultúry v prípade partnerov z 
Lichtenštajnska. 
 
NKB sa okrem toho pýtal na očakávania ÚFM, pokiaľ ide o overovanie Výziev na predkladanie žiadostí o projekt, 
t.j. či je možné očakávať rozsiahle pripomienky zo strany ÚFM. ÚFM konštatoval, že existuje prístup k 
preskúmaniu textov výziev založený na posudzovaní rizík. ÚFM neschvaľuje texty výziev ako také; avšak 
poskytuje Správcom programov svoje pripomienky a to najmä na začiatku implementácie. Na základe 
skúseností z iných krajín, ÚFM predložil Správcom programu podstatné pripomienky vecného charakteru. 
 
NKB vyjadril očakávanie, že v projektoch a partnerstvách bude vidieť vyššiu kvalitu, t.j. budú podporované len 
kvalitné projektové žiadosti. Tieto očakávania vyzdvihli aj zástupcovia prispievateľských štátov, ktorí zdôraznili 
dôležitosť kvalitnej bilaterálnej spolupráce a nie len vytvorenie formálnych bilaterálnych partnerstiev. Orgán 
auditu zdôraznil význam synergických efektov a zabránenie prekrývaniu grantov EHP a Nórska so 
štrukturálnymi fondmi EÚ. 
 
Okrem toho, zástupca Lichtenštajnskej misie pri EÚ informoval o skutočnosti, že Lichtenštajnské subjekty by 
mali byť oslovené slovenskými subjektmi v čo najskoršom štádiu so žiadosťou o projektovú spoluprácu. 
Lichtenštajnské subjekty musia disponovať dostatkom času na vyhodnotenie návrhu pre partnerstvo, vidieť 
možnosť prispieť k vývoju a k samotnej implementácii projektu. V opačnom prípade je veľmi pravdepodobné, 
že nebudú schopné odpovedať kladne na žiadosť o spoluprácu a akceptovať ju. 
 
NKB tiež navrhol zástupcom prispievateľských štátov predĺženie lehoty na preskúmanie pokroku pri uplatňovaní 
Memoránd o porozumení a taktiež lehoty na potenciálne realokácie, ktorá je aktuálne stanovená na 
31.12.2020. Zástupcovia prispievateľských štátov informovali, že diskusia o prístupe k priebežnému 
preskúmaniu pokroku v implementácii sa už začala s ÚFM. V danom kontexte bolo zo strany zástupcov 
prispievateľských štátov podotknuté, že termín na preskúmanie v polovici obdobia nie je možné zmeniť, ale 
rozhodnutie o realokácii rezervy a prípadnom prerozdelení finančných prostriedkov medzi programami môže 
byť prijaté aj neskôr ako do konca roka 2020. 
 
Úrad pre finančný mechanizmus poskytol aj stručné informácie o stave spustenia GRACE (informačný systém 
grantov EHP a Nórska, ktorý administruje ÚFM). 
Po výročnom stretnutí nasledovala návšteva preddefinovaného projektu Revitalizácia záhrad v Rusovciach 
(ROGER), ktorý má byť podporený v rámci programu Kultúra. Návštevy sa zúčastnili zástupcovia 
prispievateľských štátov, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave, Úradu pre finančný mechanizmus, 
NKB a starostka Rusoviec. 
 
Prijaté rozhodnutie: 
 

 Zástupcovia prispievateľských štátov schválili Strategickú správu pre rok 2018; 

 Zástupcovia prispievateľských štátov akceptovali aktualizáciu Komunikačnej stratégie. 
 


