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Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre 

• Základný dokument - podpis Memoranda o porozumení  pri implementácii FM EHP 2014-2021 
medzi Výborom pre finančný mechanizmus a Úradom vlády SR (Národným kontaktným bodom) v 
novembri 2016 

• podpisom MoU bolo definovaných 5 programov financovania z FM EHP, medzi nimi aj Program 
Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre 

• Úrad vlády SR bol MoU ustanovený za Správcu programu (odbor grantov EHP a Nórska)  

• Zaslanie tzv. Programového návrhu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a spolupráca v 
kultúre“ na Úrad pre finančný mechanizmus v apríli 2018.  Dokument definoval v zmysle MoU oblasti 
podpory, alokácie pre komponenty výziev, alokácie tzv. preddefinovaných projektov, podmienky 
poskytnutia podpory, atď.  

• Programová dohoda medzi Výborom pre finančný mechanizmus a Úradom vlády SR (Národným 
kontaktným bodom) pre program „Kultúra“  v novembri 2018 počas otváracej konferencie grantov 
EHP a Nórska v priestoroch Bôrika 

• Programová dohoda stanovila pre SR možnosť čerpať v rámci programu Kultúra: 

 z FM EHP  17 500 000 EUR (85%) 

 zo ŠR   3 088 236 EUR (15%) 
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• Cieľ programu: 

posilnený sociálny a hospodársky rozvoj prostredníctvom spolupráce v kultúre, prostredníctvom 

podnikania v oblasti kultúry a zvýšenia kvality manažmentu kultúrneho dedičstva  

• Donorskí partneri programu: 

 Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo / Riksantikvaren 

 Rada Nórska pre umenie / Kulturradet  

Program „Kultúra“ podporí v podmienkach SR dva programové výstupy  

Zlepšený stav kultúrneho dedičstva (výstup V1) – podpora projektov zameraných na obnovenie 

a revitalizáciu kultúrneho dedičstva, podpora jeho opätovného využitia alebo rozšírenie využitia 

kultúrnych pamiatok s podporou podnikateľského potenciálu pre širokú verejnosť 

Zlepšený prístup k súčasnému umeniu (výstup V2) - podpora projektov zameraných na rozvoj 

kapacít kultúrnych aktérov a prácu s  publikom, projektov zameraných na organizáciu podujatí 

smerujúcich na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení, ale aj 

projektov zameraných na organizáciu podujatí venovaných umeleckej slobode alebo slobode prejavu, 

podujatí zameraných na šírenie povedomia o kultúre menšín a podporu zaangažovania vzdelávacích 

inštitúcií v projektoch  



Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne 

dedičstvo a spolupráca v kultúre 

• Otvorená výzva na predkladanie projektov na obnovenie 
a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva na opätovné 
využitie s podporou podnikateľského potenciálu a využitia širokou 
verejnosťou, pričom sa jedná o NKP s prioritou ochrany, uznesenie 
vlády SR 588/2017 

• Alokácia výzvy: 10 539 725 € 

• Zverejnená 2.štvrťrok 2019 

• Projekty s požadovaným grantom 200 000 EUR -1 000 000 EUR 

• Spolufinancovanie vo výške 0%-20% 

• Oprávnení žiadatelia: čl.7.2.1 Nariadenia (akýkoľvek subjekt zriadený 
v SR, verejný, súkromný, komerčný, nekomerčný, mimovládne 
organizácie), fyzické osoby nie sú oprávnení žiadatelia  

• Oprávnení partneri: verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo 
nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická 
osoba v prispievateľských štátoch alebo v prijímateľských štátoch 
alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra. 

 

Zlepšený stav kultúrneho dedičstva (Výstup1) 
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dedičstvo a spolupráca v kultúre 

Fyzické osoby nie sú oprávnení oprávnení partneri 

• snaha, aby 30% projektov Výstupu 1 bolo 
zrealizovaných v spolupráci s partnermi 
z prispievateľských štátov  

3 preddefinované projekty výstupu V1:  

• PDP1 Pro Monumenta II: prijímateľ Pamiatkový úrad 
SR, DPP: Riksantivaren 

• výška projektového grantu: 1 500 000 € 

Miera projektového grantu: 100% 

Cieľ projektu: podľa hesla „prevencia údržbou“ - 
naďalej rozvíjať systém preventívnych inšpekcií a jeho 
udržateľnosť, zvyšovať povedomie o potrebe preventívnej 
údržby kultúrneho dedičstva a zvyšovať spôsobilosť a 
dostupnosť remeselných zručností pre vlastníkov a 
správcov NKP 

 

 

Zlepšený stav kultúrneho dedičstva (Výstup1) 

 



PDP2   

Revitalizácia záhrad  v Rusovciach (ROGER): Úrad vlády SR  

DPP: Norwegian University of  Life Sciences in As, Nórsko 

 výška projektového grantu:   3 460 275€ 

    Miera projektového grantu:   100% 

  Cieľ projektu: revitalizácia parku a záhrad rusovského kaštieľa v súlade s historickými 

záznamami, jeho sprístupnenie širokej verejnosti a na vytvorenie podmienok na zvýšenie 

turistického ruchu a výšenie záujmu zo strany turistov a návštevníkov a na zabezpečenie 

podmienok udržateľnosti 

Projekt okrem bude zahŕňať nasledovné aktivity:  

• revitalizácia parku v súlade s podnikateľskou stratégiou a po konzultácii s miestnou komunitou; 

• rekonštrukcia vodárenskej veže ako pozorovacej veže, výsadba stromov a sadovníckych plodín, 

fontánka a inštalácia bleskozvodov, zavlažovacieho systému, obnova siete chodníkov a ihriská; 

• inštalácia informačných tabúľ pre návštevníkov s cieľom zvýšiť povedomie o kultúrnom dedičstve 

v danej širšej lokalite. 
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Zlepšený stav kultúrneho dedičstva (Výstup1) 

 



 

PDP3 Červený kláštor – znovuzrodený 

Prijímateľ: Pamiatkový úrad SR 

DPP: National Trust Norway a Norwegian Heritage Foundation 

 

 výška projektového grantu:   1 000 000€ 

   Miera projektového grantu:   100% 

 

 Cieľ projektu: obnoviť a oživiť dôležitú časť komplexu 

Červeného kláštora, sprístupniť ju širokej verejnosti, 

uskutočniť vzdelávacie aktivity a vytvoriť zázemie pre 

zvýšenie záujmu o kultúrnu turistiku. 
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Zlepšený stav kultúrneho dedičstva (V1) 

 



• Schéma malých grantov (SMG) – 2 otvorené výzvy na predkladanie 

projektov zameraných na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s  

publikom, organizáciu podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy 

publika a ich angažovanosť v kultúre a umení, organizáciu podujatí 

venovaných umeleckej slobode a slobode prejavu ako aj podujatí 

zameraných na šírenie povedomia o kultúre menšín a zaangažovanie 

vzdelávacích inštitúcií.   

• Oprávnení žiadatelia: akýkoľvek subjekt zriadený v SR, verejný, súkromný, 

komerčný, nekomerčný, mimovládne organizácie, ktorého hlavná aktivita je 

v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení (EÚ) č. 

1295/2013 Európskeho parlamentu a Rady zriaďujúcej Program kreatívnej 

Európy (2014-2020) 

• Povinný partner: verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo 

nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v 

prispievateľských štátoch, ktorý pôsobí v kultúrnom a kreatívnom sektore, 

ako je definované v Nariadení (EÚ) č. 1295/20131Európskeho parlamentu 

a Rady zriaďujúcej Program kreatívnej Európy (2014-2020). Fyzické osoby 

nie sú oprávnenými partnermi. 

 

 

Zlepšený prístup k súčasnému umeniu (Vvýstup2) 
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Ostatní partneri: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, 

komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie 

zriadené ako právnická osoba v prispievateľských štátoch 

alebo v prijímateľských štátoch alebo akákoľvek 

medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra.  

Fyzické osoby nie sú oprávnenými  žiadateľmi ani 

partnermi. 

1.výzva SMG: zverejnená 2.štvrťrok 2019 

Alokácia výzvy: 1 500 000 € 

2. výzva SMG: zverejnená 2.štvrťrok 2020 

Alokácia výzvy: 1 000 000 € 

Projekty s požadovaným grantom 50 000 - 200 000 EUR 

 

Všetky projekty SMG budú realizované s partnerom z 

donorských štátov 
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Zlepšený prístup k súčasnému umeniu (V2) 



Cieľ: posilnenie bilaterálnej spolupráce a vzťahov medzi 

SR a donorskými štátmi (prostredníctvom aktivít na 

programovej aj projektovej úrovni)  

 preddefinované aktivity:  

Match-making semináre počas tzv. InfoDays (ihneď po 

zverejnení prvých 2 výziev), uskutočnia sa v Košiciach s 

cieľom sieťovania partnerov, v spolupráci s DPPs bude 

snaha SP o čo najvyššiu účasť inštitúcií z Nórska, 

Islandu a Lichtenštajnska ako potenciálnych donorských 

projektových partnerov  

Otvorené výzvy na tzv. „seed money“ na nájdenie 

partnerov a rozvoj partnerstiev s donorským partnerom a 

spoločnú prípravu žiadosti o projekt s donorským 

partnerom pred každou výzvou na projekty – 

predpoklad vyhlásenia týchto výziev je mesiac pred 

vyhlásením výziev na projektové žiadosti 

Fond pre bilaterálne vzťahy na programovej úrovni (1)  
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Zároveň - zverejnenie zoznamu potenciálnych 

donorských projektových partnerov v spolupráci s 

DPPs 

Pilotný bilaterálny komponent v rámci PDP2 

ROGER – študijné cesty študentov Nórska na 

Slovensko počas realizácie projektu a recipročná 

návšteva SK študentov (SPU v Nitre a Norwegian 

University of Life Sciences) 

Pilotný bilaterálny projekt Rady pre umenie 

Nórska a Fondu na podporu umenia 

Pilotný bilaterálny komponent v rámci PDP3 

Červený Kláštor – znovuzrodený (Pamiatkový 

úrad SR, National Trust Norway, Norwegian 

Heritage Foundation) 

 

 

Fond pre bilaterálne vzťahy na programovej úrovni (2) 
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www.eeagrants.org 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 

YouTube: EEANorwayGrants 

Mail: natalia.durkova@vlada.gov.sk 

Ďakujem za pozornosť 


