
 
 

 

ZÁPISNICA 
3. Výročné stretnutie   

v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 
 
Dátum:  
4. jún 2020 
 

Miesto konania: 
Videokonferencia – Skype for business 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 – 10:35 Aktuálny stav implementácie programov na Slovensku a zhodnotenie rizík (NKB a 
Správca programov implementovaných Úradom vlády SR) 

10:35 – 11:20 Strednodobé preskúmanie (Mid-term review) - stav, prerozdelenie rezervy (NKB, 
zástupcovia prispievateľských štátov) 

11:20 – 11:30 Diskusia o Strategickej správe za rok 2019 a jej schválenie (NKB, zástupcovia 
prispievateľských štátov) 

11:30 – 11:40  Aktuálny stav v systéme riadenia a kontroly (NKB, Orgán auditu) 

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 Odporúčania, diskusia a očakávania pre nadchádzajúce obdobie 
 

Úvod 
 

Cieľom 3. 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 2019. Špeciálna 
pozornosť bola venovaná diskusii a schváleniu tzv. strednodobého preskúmania (Mid-term review) a 
prerozdeleniu finančných rezerv. 
 

Zhrnutie 

 

Otvorenie rokovania 

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

všetkých účastníkov na 3. Výročnom stretnutí, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť 21. apríla 2020 v Žiline a bolo 

odložené kvôli obmedzeniam týkajúcim sa šírenia vírusu COVID-19. Zástupcovia prispievateľských štátov 

poďakovali všetkým účastníkom, že aj vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu ohľadom šírenia COVID-19, bolo 

možné usporiadať online výročné stretnutie. Zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva 

ocenili pokrok v implementácii všetkých programov realizovaných na Slovensku. Zástupca Lichtenštajnskej misie 

pri EÚ vyzdvihol záujem lichtenštajnských partnerov o účasť v projektoch, ktoré boli doteraz predložené v rámci 

otvorených výziev. Zároveň vyjadril želanie aby sa znížila administratívna záťaž pre prijímateľov a ich 

projektových partnerov na nutné minimum aby mali možnosť sa viac zamerať na vecnú realizáciu projektov. 

Ministerstvo zahraničných vecí Islandskej republiky ocenilo spoluprácu s NKB a uvítalo schválenú iniciatívu 

Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine v rámci otvorenej výzve FBR01 z Fondu pre bilaterálne vzťahy. 

 
Aktuálny stav implementácie programov v Slovenskej republike 

Správca programov, spravovaných Úradom vlády 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, doteraz 
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vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o projekt a počte podporených projektov. Zároveň Správca 

programov uviedol všetky zmeny v programových dohodách. Zástupca NKB ďalej informoval o stave 

implementácie v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a programu Rozvoj obchodu, 

inovácií a MSP. 

 

Zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva ocenili podpis Programovej dohody programu 

Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov v novembri 2019. Zároveň informovali o zámere Úradu 

pre finančný mechanizmus v Bruseli (ÚFM) vykonať v roku 2020 externé monitorovanie programu Miestny 

rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov a tiež programu Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné 

inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca. Zástupca NKB dodal, že predmetom monitorovania NKB v 

roku 2020 by mal byť program Rozvoj obchodu, inovácií a MSP a program Domáce a rodovo podmienené násilie. 

 

ÚFM stručne informoval o stave implementácie v programe Sociálny dialóg – dôstojná práca; vo Fonde pre 

aktívne občianstvo a tiež vo Fonde pre zamestnanosť mládeže a Fonde pre regionálnu spoluprácu. 

 
Strednodobé preskúmanie - stav, prerozdelenie rezervy 
 

NKB zhrnul proces vývoja tzv. strednodobého preskúmania (Mid-term review), súvisiaceho s návrhom na 

prerozdelenie finančnej rezervy a informoval o zámere prerozdeliť tieto finančné zdroje do existujúcich 

programov. Na základe tzv. strednodobého preskúmania, NKB navrhol prideliť zdroje z rezervy v rámci 

Finančného mechanizmu EHP programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca a 

rezervy v rámci Nórskeho finančného mechanizmu programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. 

Využitie finančných zdrojov vo vybraných programoch považoval NKB za najvhodnejšie a s najviditeľnejším 

dopadom. Zástupcovia prispievateľských štátov súhlasili alokovaním rezervy z Nórskeho finančného mechanizmu 

vo výške 2 216 000 € do programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a informovali o svojom 

návrhu na prerozdelenie rezervy z Finančného mechanizmu EHP v sume 2 111 000 € do programu Podnikanie v 

oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca a sumy 750 000 € z rezervy Finančného mechanizmu 

EHP do Fondu pre aktívne občianstvo. NKB s týmto návrhom súhlasil. Zástupcovia prispievateľských štátov vyzvali 

relevantných Správcov programov aby v úzkej spolupráci so svojimi donorskými programovými partnermi 

zabezpečili rámec pre čo najlepšie využitie pridelených finančných prostriedkov, najmä v programe Zmierňovanie 

a prispôsobovanie sa zmene klímy. ÚFM zablahoželal NKB a zástupcom prispievateľských štátov k úspešnému 

schváleniu tzv. strednodobého preskúmania a informoval, že Slovensko bolo prvým prijímateľským štátom, ktorý 

predložil aj návrh na prerozdelenie rezervy. 

 

Diskusia o Strategickej správe pre rok 2019 a jej schválenie 

NKB v rámci tohto bodu uviedol programu stretnutia, že Strategická správa za rok 2019 bola vypracovaná v súlade 

s poskytnutou šablónou pre strategickú správu a bola predložená 2 mesiace pred pôvodne plánovaným dátumom 

konania výročného stretnutia v Žiline. Zástupcovia prispievateľských štátov poďakovali NKB za včasné 

predloženie Strategickej správy za rok 2019. Kvalitu samotnej strategickej správy považujú za veľmi dobrú, 

dostatočne odrážajúcu aktuálny stav implementácie a poskytujúcu užitočné zhodnotenie sociálneho, 

hospodárskeho a politického vývoja na Slovensku. Strategická správa za rok 2019 bola zo strany prispievateľských 

štátov oficiálne schválená. 

 

Aktuálny stav v systéme riadenia a kontroly  

Orgán auditu (Ministerstvo financií SR) informoval účastníkov stretnutia o výkone auditu súladu v rámci systému 

riadenia a kontroly na programovej úrovni, ktoré boli ukončené v prvom štvrťroku 2020. Orgán auditu potvrdil, 

že systémy riadenia a kontroly na úrovni programov sú v súlade s Nariadeniami a z ich strany boli k tomu vydané 

aj pozitívne stanoviská. Zástupcovia Orgánu auditu uviedli, že v roku 2020 plánujú vykonať systémové audity na 

úrovni Správcov programov, audit výdavkov Technickej asistencie a Fondu pre bilaterálne vzťahy a audit nákladov 

na riadenie vo vybraných programoch.  
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Bilaterálne vzťahy – stav v Spoločnom výbore pre bilaterálne fondy a implementácie Pracovného plánu  

Zástupca NKB informoval o výzvach na predloženie žiadostí o príspevok vyhlásených NKB, zhrnul výsledky 

posledného stretnutia Spoločného výboru pre bilaterálne fondy, zhodnotil aktuálny stav v preddefinovaných 

iniciatívach a informoval o už schválených dokumentov tzv. „Vyjadrenie záujmu / Expression of Interest“. NKB 

ďalej uviedol, že mnohé zmluvy o príspevku museli byť z dôvodu situácie ovplyvnenej vírusom COVID-19 

dodatkované a realizačná fáza niekoľkých iniciatív bola presunutá na neskôr. Jediná preddefinovaná iniciatíva, 

ktorú sa podarilo úspešne zrealizovať bola iniciatíva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

Ostatné preddefinované iniciatívy nezačali s prípravou. 

 

V súvislosti so zmenou plánovanej islandskej preddefinovanej iniciatívy sa zástupcovia NKB a Ministerstva 

zahraničných vecí Islandskej republiky dohodli na zorganizovaní spoločného stretnutia, pred nasledujúcim 

zasadnutím Spoločného výboru pre bilaterálne fondy. 

 

NKB informoval účastníkov stretnutia, že ďalšie zasadnutie Spoločného výboru pre bilaterálne fondy sa uskutoční 

na jeseň 2020 a jedným z hlavných bodov má byť aktualizáciu Pracovného plánu (tzv. WorkPlan), zhodnotenie 

využitia finančných prostriedkov a fungovania implementačného systému (v pracovnom pláne naplánované na 

2. polrok 2020). Zástupcovia Lichtenštajnskej misie pri EÚ a Ministerstva zahraničných vecí Islandskej republiky 

navrhli nezahŕňať ich do procesu hodnotenia žiadostí o príspevok predložených vo výzvach, v ktorých sú 

oprávnenými žiadateľmi len subjekty zo Slovenska a Nórska. Všetky prispievateľské štáty si ale želajú zostať 

zapojené do rozhodovacieho procesu v rámci Spoločného výboru pre bilaterálne fondy. Táto požiadavka bude 

braná do úvahy pri aktualizácii nastavení implementačného systému v druhom polroku 2020. 

 

Komunikácia a publicita  

NKB informoval o aktualizácii Komunikačnej stratégie a komunikačných aktivitách, ktoré sa uskutočnili v 

sledovanom období. Zástupca NKB oboznámil účastníkov stretnutia o nových plánovaných propagačných 

aktivitách (Goodwill Programme Ambassadors, krátke video predstavenie každého implementovaného projektu, 

atď.), ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku. Zástupcovia prispievateľských 

štátov ocenili zrealizované a aj plánované komunikačné aktivity. Zároveň informovali NKB, že schválením 

Strategickej správy za rok 2019, bola schválená aj aktualizovaná Komunikačná stratégia. 

 

Odporúčania, diskusia a očakávania pre nadchádzajúce obdobie  

Zástupcovia prispievateľských štátov informovali účastníkov stretnutia, že ÚFM v septembri 2019 schválil nový 

Akčný plán pre inklúziu a posilnenie postavenia Rómov. V súvislosti s tým, budú v nadchádzajúcom období 

organizované diskusie na Slovensku a v ďalších relevantných prijímateľských štátoch. Dátum a formát okrúhleho 

stola budú prerokované a dohodnuté s ÚFM a ďalšími relevantnými partnermi. 

 

ÚFM uviedol, že pripravuje aj Usmernenie k zberu údajov o Rómoch, ktoré by malo byť dokončené a následne 

rozposlané prijímateľským štátom v druhom štvrťroku 2020. 

 

Zástupcovia prispievateľských štátov tiež uviedli, že predseda Výboru pre finančný mechanizmus sa bude 

v najbližšej dobe prostredníctvom listu informovať v jednotlivých prijímateľských štátoch o dôsledkoch 

a dopadoch šírenia COVID-19. 

 

NKB informoval zástupcov prispievateľských štátov o prechode NKB a Správcu programu z Úradu vlády SR na 

novo vznikajúce ministerstvo k 1. októbru 2020. Prispievateľské štáty vzali túto informáciu na vedomie a zároveň 

odporučili NKB konzultovať s ÚFM potrebnú úpravu Memoránd o porozumení. 
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Prijaté rozhodnutie: 
 

 Zástupcovia prispievateľských štátov schválili Strategickú správu pre rok 2018 v rámci FM EHP a NFM 

2014 – 2021; 

 Zástupcovia prispievateľských štátov akceptovali aktualizáciu Komunikačnej stratégie; 

 Zástupcovia prispievateľských štátov schválili prerozdelenie finančnej rezervy z FM EHP a NFM 2014 - 

2021. 


