
 
 

 

ZÁPISNICA 
4. Výročné stretnutie 

v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 
 
Dátum:  
9. jún 2021 
 

Miesto konania: 
Videokonferencia – MS Teams online stretnutie  
 

Program: 

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

10:10 – 11:20 Aktuálny stav implementácie programov na Slovensku a zhodnotenie rizík (NKB 
a Správcovia programov) 

11:20 – 11:30 Aktuálny stav v systéme riadenia a kontroly (NKB, Orgán auditu, Certifikačný orgán) 

11:30 – 11:40 Diskusia o Strategickej správe za rok 2020 a jej schválenie (NKB, zástupcovia 
prispievateľských štátov) 

11:40 – 11:50 Bilaterálne vzťahy – stav v Spoločnom výbore pre bilaterálne fondy a implementácie 
Pracovného plánu, komunikácia a publicita (NKB) 

11:50 – 12:00 Záver stretnutia 
 

Úvod 
 

Cieľom 4. Výročného stretnutia bolo zhodnotiť doterajší pokrok v implementácii programov v rámci Grantov 
EHP a Nórska 2014-2021 na Slovensku, ako aj preskúmanie a schválenie Strategickej správy za rok 2020. 
 

Zhrnutie 

 

Otvorenie rokovania 

So stručným úvodným slovom vystúpil zástupca NKB a zástupcovia prispievateľských štátov. Zástupca NKB 

privítal všetkých účastníkov na 4. Výročnom stretnutí, ktoré sa konalo online z dôvodu pretrvávajúcich 

cestovných obmedzení súvisiacich s COVID-19. Zástupca Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva 

(ďalej len „MZV NK“) konštatoval, že programové obdobie Grantov EHP a Nórska 2009 – 2014 bolo ukončené 

2. marca 2021, čo umožňuje sa naplno venovať implementácií programového obdobia 2014 – 2021 a zároveň 

ocenil pokrok v implementácii všetkých programov realizovaných na Slovensku. Zástupca Ministerstva 

zahraničných vecí Islandskej republiky poďakoval účastníkom za spoluprácu a informoval o ukončení svojho 

pôsobenia v rámci Grantov EHP a Nórska z dôvodu nového pracovného zaradenia. Zástupca Lichtenštajnskej 

misie pri EÚ vyzdvihol záujem Lichtenštajnska o Slovensko ako prioritného partnera a potvrdil potrebu 

predloženia konkrétneho návrhu preddefinovanej bilaterálnej iniciatívy realizovanej Lichtenštajnskom v rámci 

Fondu pre bilaterálne vzťahy. Zároveň taktiež informoval o novom pracovnom zaradení. Veľvyslanectvo 

Nórskeho kráľovstva v Bratislave potvrdilo pozitívny vplyv Grantov na Slovensku k znižovaniu rozdielov 

a podporu bilaterálnych vzťahov. 

 
Aktuálny stav implementácie programov v Slovenskej republike 

Správca programov, spravovaných Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, zhrnul 

aktuálny stav implementácie programov Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / 

Cezhraničná spolupráca; Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca; Domáce 

a rodovo podmienené násilie a Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Informoval o pokroku 

v preddefinovaných projektoch, vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o projekt a počte doteraz 

podporených projektov. NKB považuje tieto programy za nerizikové a bez väčších komplikácií, odkedy sa 

vyriešila náročná situácia v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie a implementácia tohto 

programu sa opätovne rozbehla. Zástupca MZV NK ocenil dobrý pokrok v implementácií a potvrdil spokojnosť 
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donorských partnerov programov a medzinárodných partnerov programov so spoluprácou. Následne, MZV NK 

informovalo o pláne Úradu pre finančný mechanizmus (ďalej len „ÚFM“) vykonať externý monitoring programu 

Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca v 2. – 3. kvartáli 

2021. 

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 

informoval o stave implementácie programu, počte podporených projektov, spustení preddefinovaného 

programu a výbere v rámci ostatných dvoch výziev na predkladanie žiadostí o projekt. NKB aj MZV NK ocenili 

veľký pokrok v programe počas roku 2020. 

 

Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, Výskumná agentúra, informoval o výberovom procese 

jedinej doposiaľ vyhlásenej výzvy a potvrdil, že hlavná, tzv. obchodná výzva bola schválená NKB a je pripravená 

na vyhlásenie, nasledovaná zostávajúcimi výzvami do konca roku 2021. NKB očakáva reakciu donorov na 

predložený návrh na zmiernenie rizika v programe, a ubezpečil všetkých donorov, že je otvorený kompromisu 

tak, aby neboli dotknutí žiadni z donorských partnerov programu. MZV NK je znepokojené nedostatkom 

pokroku v najväčšom programe a naliehalo na správcu programu, aby urýchlil interné procesy. 

 

Aktuálny stav v systéme riadenia a kontroly  

NKB informoval o prechode kompetencií Národného kontaktného bodu z Úradu vlády SR na Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR od októbra 2020 a o súvisiacej aktualizácii podrobného 

Opisu riadiacich a kontrolných systémov na národnej úrovni. 

 

Orgán auditu (Ministerstvo financií SR) informoval o výkone systémových auditov na úrovni správcov 

programov, auditoch výdavkov Technickej asistencie a Fondu pre bilaterálne vzťahy a auditov nákladov na 

riadenie vo vybraných programoch a plánovaných auditoch.  

 

Certifikačný orgán (Ministerstvo financií SR) zhrnul úlohy vykonávané v roku 2020 a informoval o plánovanej 

aktualizácii Systému financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.2 Orgán pre 

nezrovnalosti informoval, že na doteraz zistené a oznámené nezrovnalosti sa vzťahuje režim výnimiek podľa 

článku 12.5 Nariadenia. 

 

Diskusia o Strategickej správe pre rok 2020 a jej schválenie 

NKB v rámci tohto bodu uviedol programu stretnutia, že Strategická správa za rok 2020 bola vypracovaná 

v súlade s poskytnutou šablónou pre strategickú správu a bola predložená 2 mesiace pred plánovaným 

dátumom konania výročného stretnutia. Zástupcovia prispievateľských štátov poďakovali NKB za včasné 

predloženie Strategickej správy za rok 2020. Donori považujú Strategickú správu 2020 za veľmi kvalitnú, 

komplexnú a poskytujúcu cenné hodnotenie spoločenského, ekonomického a politického vývoja na Slovensku. 

Očakáva sa, že v budúcom roku sa bude vykazovať viac výsledkov s aktívnymi odkazmi na výsledkový rámec 

a ukazovatele. Zahrnú sa ďalšie podrobnosti o druhu monitorovacích činností vykonávaných NKB, ako aj ďalšie 

informácie o strednodobých evaluáciách programov „Obchod a inovácie“ a „Domáce a rodovo podmienené 

násilie“, ktoré sa majú vykonať v roku 2022. Strategická správa 2020 bola donormi formálne schválená. 

 

Bilaterálne vzťahy – stav v Spoločnom výbore pre bilaterálne fondy a implementácie Pracovného plánu, 

komunikácia a publicita  

Zástupca NKB informoval o výzve na predkladanie žiadostí o príspevok cielenej na online aktivity vyhlásenej 

NKB v Rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy a uviedol, že viaceré iniciatívy podporené v rámci predchádzajúcich 

výziev neboli zrealizované a boli ukončené z dôvodu situácie súvisiacej s COVID-19. Ďalej, NKB informoval 

o nadchádzajúcom stretnutí Spoločného výboru pre bilaterálne fondy, ktoré je plánované na jeseň 2021. Pokiaľ 

ide o publicitu, bola založená pracovná skupina so správcami programov a Veľvyslanectvom Nórskeho 

kráľovstva v Bratislave, s cieľom zviditeľniť Granty EHP a Nórska na Slovensku. V spolupráci so správcom 



Granty EHP a Nórska 2014 – 2021 na Slovensku     Zápisnica zo 4. Výročného stretnutia 

 

3 

 

programu bolo pripravených 18 reklamných videí z projektov realizovaných v rámci programu „Podnikanie v 

oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktoré budú čoskoro zverejnené na sociálnych 

sieťach.  

 

MZV NK vyzdvihlo dobrú prácu v oblasti bilaterálnych vzťahov a ocenilo, že napriek situácii s COVID-19 je 

Spoločný výbor pre bilaterálne fondy stále aktívny a funkčný. Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Bratislave 

taktiež potvrdilo vynikajúcu spoluprácu. Lichtenštajnsko ocenilo flexibilné nastavenie Spoločného výboru pre 

bilaterálne fondy na Slovensku a prisľúbilo predloženie návrhu preddefinovaného projektu hneď ako bude 

pripravený. Donori informovali NKB, že schválením Strategickej správy 2020 bola schválená aj aktualizovaná 

Komunikačná stratégia. 

 

Záver rokovania 

NKB pozval donorov na video návštevu dvoch projektov v realizácii, jeden v rámci programu Dobrá správa vecí 

verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca a druhý v rámci programu 

Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. 

 

Na záver, MZV NK poskytlo krátke zhrnutie implementácie Fondu pre aktívne občianstvo, Sociálny dialóg – 

dôstojná práca a tiež vo Fonde pre zamestnanosť mládeže a Fonde pre regionálnu spoluprácu (príloha č. 1). 

 

Prijaté rozhodnutia: 
 

 Zástupcovia prispievateľských štátov schválili Strategickú správu pre rok 2020 v rámci FM EHP 

a NFM 2014 – 2021; 

 Zástupcovia prispievateľských štátov akceptovali aktualizáciu Komunikačnej stratégie. 

 

Príloha č. 1: Prezentácia o programoch priamo riadených ÚFM 
 


