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Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond
v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho
finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod (ďalej aj ako „NKB“) týmto
usmernením vydáva Príručku pre bilaterálny fond (ďalej len „Príručka“).
(2) Toto usmernenie sa vzťahuje na iniciatívy realizované z Fondu pre bilaterálne vzťahy.
(3) Časť A Príručky sa nevzťahuje na preddefinované iniciatívy a časť B Príručky sa vzťahuje na
preddefinované iniciatívy realizované iným príjemcom ako NKB.
(4) Toto usmernenie je záväzné pre príjemcov, ktorým NKB alebo Správca programu poskytol
prostriedky Fondu pre bilaterálne vzťahy v rozsahu, v ktorom sa usmernenie na príjemcu
vzťahuje.
(5) Toto usmernenie je záväzné aj pre Správcu programu, ktorému boli poskytnuté prostriedky
Fondu pre bilaterálne vzťahy v rozsahu, v ktorom sa usmernenie vzťahuje na Správcu programu
a realizáciu iniciatív financovaných Správcom programu.
(6) Toto usmernenie sa nevzťahuje na programy, ktoré sú podľa Memoranda o porozumení pre
implementáciu FM EHP 2014 – 2021 a Memoranda o porozumení pre implementáciu NFM 2014
– 2021 zverené Úradu pre finančný mechanizmus alebo iným inštitúciám z prispievateľských
štátov, a ani na správcov programov, prijímateľov, resp. partnerov v rámci týchto programov.
Čl. 2
Pojmy
1) Usmernenie je potrebné čítať v súvislosti s dokumentmi právneho rámca FM EHP a NFM podľa čl.
1.5 Nariadenia o implementácii FM EHP 2014 – 2021 a Nariadenia o implementácii NFM 2014 –
2021. V prípade rozporu medzi dokumentmi právneho rámca FM EHP a NFM a týmto
usmernením, dokumenty právneho rámca majú prednosť.
2) Ďalšie pojmy a definície potrebné pre správne vyplnenie žiadosti o príspevok sú objasnené
v texte Príručky.
Čl. 3
Udeľovanie výnimiek
1. Z postupov podľa Príručky môže v odôvodnených prípadoch Národný kontaktný bod udeliť
výnimku.
2. Národný kontaktný bod udeľuje výnimku v písomnej forme na základe písomnej žiadosti správcu
programu alebo z vlastného podnetu.
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3. Ak výnimka platí pre všetkých prijímateľov, správca programu písomne informuje o udelení
výnimky všetkých prijímateľov.
Čl. 4
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vedúcim Úradu vlády Slovenskej
republiky alebo ním splnomocnenou osobou alebo osobou určenou v zmysle interných predpisov
Úradu vlády Slovenskej republiky.
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