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Všeobecné informácie o programe
Správca programu

Úrad vlády Slovenskej republiky

Cieľ programu

„Zvýšená integrita a zodpovednosť verejnej správy“

Financovanie programu
Príspevok z Grantov EHP:

8 500 000 € (85 %)

Príspevok zo štátneho rozpočtu SR:

1 500 000 € (15 %)

Donorský partner programu

Nórsky Barentsov sekretariát

Medzinárodná partnerská organizácia

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Programová oblasť „Účinnosť a efektivita justičného systému, posilnenie
právneho štátu“
Výstup 2 „Zvýšená kvalita justičného systému“
bude podporený prostredníctvom preddefinovaného projektu s názvom:

„Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia
postavenia obetí a zraniteľných osôb, ktorého cieľom je prispieť k zvýšeniu
efektívnosti a kvality justičného systému v oblasti ochrany obetí trestných činov a v
oblasti ochrany maloletých v rámci sporov v oblasti rodinného práva.
Prijímateľ:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Donorský projektový partner:

TBD

Projektový grant:

1 200 000,00 €

Miera projektového grantu:

100 %

Programová oblasť „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie a
transparentnosť“
Výstup 1 „Zvýšená integrita verejnej správy“

bude podporený prostredníctvom preddefinovaného projektu s názvom:
„Zlepšenie integrity verejnej správy/IIPA“, ktorý sa bude zameriavať predovšetkým na
horizontálnu koordináciu vo verejnom sektore, pričom sa orientuje na riadenie ľudských
zdrojov v oblasti integrity
Prijímateľ:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Medzinárodná partnerská organizácia:

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD)

Projektový grant:

1 500 000,00 €

Miera projektového grantu:

100 %

Výstup 4 „Zvýšené uplatnenie princípu „hodnota za peniaze“ vo verejnom obstarávaní“

bude podporený prostredníctvom preddefinovaného projektu s názvom:

„Zodpovedné verejné obstarávanie“, ktorý prispeje k efektívnejšiemu systému
verejného obstarávania, a to najmä posilnením uplatňovania princípu „hodnota za
peniaze“
Prijímateľ:

Úrad pre verejné obstarávanie

Medzinárodná partnerská organizácia:

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD)

Projektový grant:

1 500 000,00 €

Miera projektového grantu:

100 %

Výstup 3 „Zlepšenie slovensko-ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce“
bude podporený prostredníctvom:
1. preddefinovaného projektu s názvom „TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN hrozbám
na slovensko-ukrajinskej hranici“, ktorého cieľom je posilniť cezhraničnú spoluprácu s cieľom
zlepšiť odhaľovanie a zachytenie nedovolených CBRN materiálov (chemických, biologických,
rádioaktívnych a jadrových) na slovensko-ukrajinských hraniciach.

Prijímateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Donorský partner projektu:

Nórsky úrad radiačnej a jadrovej bezpečnosti

Partneri projektu:

Štátna hraničná stráž Ukrajiny, Národná polícia Ukrajiny, Ukrajinská
tajná služba, Medzinárodné výskumné centrum pre zmierňovanie
CBRN rizík

Projektový grant:

2 500 000,00 €

Miera projektového grantu:

100 %

2. Otvorenej výzvy a výzvy na Schému malých grantov
na predkladanie projektov zameraných na inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi
Slovenskom a Ukrajinou v oblasti dobrej správy vecí verejných.
Oprávnení žiadatelia:

Akýkoľvek verejný subjekt založený ako právnická osoba v SR

Oprávnení partneri :

Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný
subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická
osoba v donorských štátoch, Ukrajine alebo v SR (prípadne iných
krajín v zmysle Nariadenia) alebo akákoľvek medzinárodná organizácia,
pričom aspoň jeden verejný subjekt zriadený ako právnická
osoba na Ukrajine je povinným partnerom pre oprávnenosť
žiadosti

Dostupné finančné prostriedky
o Otvorená výzva
o Schéma malých grantov

Miera projektového grantu:

2 000 000,00 €
(minimálny grant 200 000,00 €/ maximálny grant 1 000 000,00 €)
500 000,00 €
(minimálny grant 50 000,00 €/ maximálny grant 200 000,00 €)

100 %

Minimálne požiadavky na projekty
Žiadosť o projekt bude musieť spĺňať minimálne nasledujúce požiadavky:
• príklady najlepšej praxe prenesenej zo Slovenska na Ukrajinu v oblasti transparentnosti
• spoločné semináre organizované slovenskými a ukrajinským orgánmi verejnej správy
• vyslania z Ukrajiny na Slovensko

• prieskum realizovaný zo strany Prijímateľov, na určenie úrovne znalostí (uvádzanú
respondentmi) medzi ukrajinskými účastníkmi zapojenými do spolupráce so SR o otázkach
súvisiacich s verejným obstarávaním, súdnictvom a pod. Tento prieskum bude musieť
Prijímateľ v každom projekte realizovať na začiatku projektu (t.j. pred implementáciou aktivít na
zlepšenie Slovensko – ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce) a na konci projektu (po
implementácii aktivít na zlepšenie Slovensko – ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce) podľa
pokynov Správcu programu

Priority a ambície programu v rámci Cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou:
 spolupracujúce partnerstvá pretrvávajúce medzi slovenskými a ukrajinskými rezortnými
ministerstvami pri ukončení programu
 Ambíciou programu je, aby 1/3 projektov bola implementovaná v slovensko-ukrajinskodonorskom partnerstve verejných subjektov
o V tejto súvislosti plánuje Správca programu aj Informačný deň, ktorý sa uskutoční v Košiciach
v mesiaci Jún 2019

Fond pre bilaterálne vzťahy na programovej úrovni
o V rámci fondu pre bilaterálne vzťahy budú otvorené výzvy zamerané na nájdenie si partnera z
donorských štátov (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) a rozvoj partnerstiev s donorským
partnerom a spoločnú prípravu žiadosti o projekt s donorským partnerom – predpoklad
vyhlásenia týchto výziev je mesiac pred vyhlásením výziev na projekty
o Za účelom nájdenia partnera z donorských štátov sa uskutoční aj Match-making event (spojený s
Informačným dňom) približne 1 – 2 týždne po vyhlásení výzvy na projekty. Spolu s Donorským
Programovým Partnerom sa budeme snažiť priviesť potenciálnych partnerov z Nórska,
Lichtenštajnska, Islandu a tiež zverejníme zoznam potenciálnych partnerov z donorských štátov
o V rokoch 2020-2021 plánuje Správca programu otvorenie výziev na posilnenie bilaterálnej
spolupráce medzi donorskými štátmi a Slovenskou republikou v oblasti transparentnosti, dobrej
správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií a na menšie people-to-people aktivity v oblasti
slovensko-ukrajinských štátnych hraníc

Ďakujem za pozornosť
www.eeagrants.org
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram
YouTube: EEANorwayGrants
Mail: natalia.joklova@vlada.gov.sk

