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DODATOK č. 1
k

Finančnému mechanizmu EHP a Nórskemu finančnému mechanizmu
2014-2021

PROGRAMOVEJ DOHODE
o financovaní Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“
ďalej ako „Programová dohoda“
medzi
Výborom pre finančný mechanizmus
ďalej ako „VFM“
Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva

ďalej ako „MZV NK“
a
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
ďalej ako „Národný kontaktný bod“,
zastupujúcim Slovenskú republiku,
ďalej ako „prijímateľský štát“
ďalej spolu ako „strany“
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Článok 1
1. Prílohy k Programovej dohode Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu o financovaní programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa
zmene klímy“ sa nahrádzajú Prílohami zaslanými spolu s týmto Dodatkom.
2. Zmeny obsiahnuté v novej verzii Príloh k Programovej dohode vstúpili do platnosti dňa
27. októbra 2020.
Článok 2
Tento Dodatok spolu s Prílohami tvoria neoddeliteľnú časť Programovej dohody. Okrem
zmien uvedených vyššie Programová dohoda zostáva nezmenená.

Podpísané v Bruseli dňa ……….………

Podpísané v ..………........... dňa…….…

Za VFM a MZV NK

Za Národný kontaktný bod

……………………………….…………..
Henning Stirø
riaditeľ
Úrad pre finančný mechanizmus

……………………………….…………..
Iveta Turčanová
v zastúpení
Ministerstva
investícií,
regionálneho
rozvoja
a informatizácie
Slovenskej
republiky oprávnená podpísať Dodatok
k Programovej dohode na základe
plnomocenstva č. 00987/2020/OROPTP-5
platného od 07.12.2020
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Príloha I k Programovej dohode

Správca programu:
Donorskí partneri programu:
Medzinárodná partnerská organizácia:
Iný partner alebo iní partneri programu:

Správca programu a partneri
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE)
Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (DSB)
Nórska agentúra životného prostredia (NEA)
-

Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy

Cieľ Programu

PO

PO13

Výstup/
Výsledok

Výstup 1

Očakávané
výsledky
programu
Zvýšená odolnosť
voči zmene klímy
a schopnosť
reagovať na
zmenu klímy
v rámci cieľových
území

Indikátor

Rozdelenie

Merná
jednotka

Zdroj overenia

Podiel obyvateľstva
Slovenska, ťažiaci zo života
v mestských územiach so
zvýšenou odolnosťou voči
zmene klímy a schopnosťou
reagovať na ňu

Nevzťahuje
sa

Percento

Štatistické údaje
(Štatistický úrad SR)

2021, 2025

Odhadované ročné zníženie
emisií CO2 podporených
subjektov (v tonách)

Nevzťahuje
sa

Ročný
počet

Správy energetických
auditov, Energetické
certifikáty

Ročne (VPS)

1

Frekvencia
hlásení

Počiatočná
hodnota

Počiatočný
rok

Cieľová
hodnota

0,0 %

nevzťahuje
sa

13,5 %

0

nevzťahuje
sa

28 570
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PO

Výstup/
Výsledok

Výsledok
1.1

Výsledok
1.2

Výsledok
1.3

Očakávané
výsledky
programu

Akčné plány na
zmierňovanie
dopadov zmeny
klímy a adaptáciu
na zmenu klímy
implementované
miestnymi
orgánmi
v mestách

Aktivity na
zvyšovanie
povedomia
o zmierňovaní
dopadov zmeny
klímy a adaptácie
na zmenu klímy
realizované
školami

Aktivity
realizované na
zvyšovanie
povedomia
o zmierňovaní
dopadov zmeny
klímy a adaptácie
na zmenu klímy

Indikátor

Rozdelenie

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota

Počiatočný
rok

Cieľová
hodnota

Počet osôb, ktoré uviedli, že
ich správanie je šetrnejšie
voči klíme

Nevzťahuje
sa

Počet

Výsledky prieskumu

2021, 2025

0

nevzťahuje
sa

15 000

Počet dokončených akčných
plánov

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa,
Audio/video/tlač

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

9

Počet zrealizovaných
opatrení na zmierňovanie
a prispôsobovanie sa zmene
klímy

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa,
Audio/video/tlač

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

142

Počet škôl realizujúcich
kampane na zvyšovanie
povedomia

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa,
Audio/video/tlačené
materiály

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

29

Počet študentov
zúčastňujúcich sa na
kampaniach na zvyšovanie
povedomia

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa,
zoznam účastníkov

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

7 300

Počet fyzických opatrení
reflektujúcich zmenu klímy
zrealizovaných v školách

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa,
Audio/video/tlač

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

80

Počet zrealizovaných
kampaní na zvyšovanie
povedomia

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa,
Audio/video/tlačené
materiály

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

18

Počet účastníkov, ktorých
kampane oslovili

Nevzťahuje
sa

Evidencia prijímateľa

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

4 500

Počet

2

Zdroj overenia

Frekvencia
hlásení
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PO

Výstup/
Výsledok

Výsledok
1.4

Výstup 2

Výsledok
2.1

1

Očakávané
výsledky
programu

Stredisko pre
zmenu klímy
a environmentálnu výchovu
v Dropie
podporené za
účelom
dodatočných
ukážkových
opatrení
a vzdelávacích
programov

Zvýšená
schopnosť
cieľových
ekosystémov
prispôsobiť sa
zmene klímy

Obnova
znehodnotených
ekosystémov
mokradí

Rozdelenie

Merná
jednotka

Zdroj overenia

Frekvencia
hlásení

Počiatočná
hodnota

Počiatočný
rok

Cieľová
hodnota

Počet dokončených nových
exteriérových opatrení na
zmierňovanie
a prispôsobovanie sa zmene
klímy

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

7

Odhadovaná ročná znížená
spotreba energie / elektrickej
energie (v kWh)

Nevzťahuje
sa

Ročný
počet

Evidencia prijímateľa

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

bude
určené1

Počet študentov, ktorí
ukončili vzdelávacie
aktivity/kurzy

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa,
prezenčné listiny

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

1 200

Evidencia prijímateľa,
prezenčné listiny

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

360

Indikátor

Počet miestnych aktérov
s rozhodovacími
právomocami a riadiacich
pracovníkov, ktorí ukončili
semináre / kurzy

Pohlavie

Počet

Zlepšený environmentálny
stav podporených
ekosystémov

Nevzťahuje
sa

Binárna

Výsledky prieskumu

2022, 2025

nie

2017

áno

Odhadovaný počet ľudí,
ktorí majú prospech
z opatrení na zlepšenie
ekosystému

Nevzťahuje
sa

Počet

Štatistické údaje
(Štatistický úrad SR),
Výsledky prieskumu

2022, 2025

0

nevzťahuje
sa

3 000

Počet podporených
ekosystémov mokradí

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa,
Audio/video/tlač

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

6

Odhadovaná plocha
obnovených ekosystémov
mokradí (v m2)

Nevzťahuje
sa

Evidencia prijímateľa

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

600 000

Počet

Cieľová hodnota bude predložená SP do konca 2Q 2021
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PO

Výstup/
Výsledok

Bilaterálny
výstup

Očakávané
výsledky
programu

Zlepšená
spolupráca medzi
prispievateľským
a prijímateľským
štátom zapojeným
do programu

Bilaterálna
oblasť

Bilaterálny
výsledok 1

2
3

Podporená
spolupráca medzi
subjektmi
v prispievateľských štátoch
a prijímateľskom
štáte

Merná
jednotka

Zdroj overenia

Frekvencia
hlásení

Počiatočná
hodnota

Počiatočný
rok

Cieľová
hodnota

Nevzťahuje
sa

Počet

Evidencia prijímateľa,
Audio/video/tlačené
materiály

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

6

Úroveň dôvery medzi
spolupracujúcimi subjektmi
v prijímateľských štátoch
a prispievateľských štátoch

Podľa typu
štátu

Škála 1-7

Výsledky prieskumu

Ročne (VPS)

bude určené

nevzťahuje
sa

4,52

Úroveň spokojnosti
s partnerstvom

Podľa typu
štátu

Škála 1-7

Výsledky prieskumu

Ročne (VPS)

bude určené

nevzťahuje
sa

4,53

Podiel spolupracujúcich
subjektov, ktoré uplatňujú
znalosti získané
z bilaterálneho partnerstva

Podľa typu
štátu

Percento

Výsledky prieskumu

Ročne (VPS)

nevzťahuje
sa

nevzťahuje
sa

60 %

Podľa
prispievateľského
štátu

Počet

Projektové zmluvy
a partnerské dohody

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

36

Evidencia prijímateľa

Polročne
(VPS a
septembrová
IFR)

0

nevzťahuje
sa

10

Indikátor

Rozdelenie

Počet realizovaných kampaní
na zvyšovanie povedomia

Počet projektov, ktoré
zahŕňajú spoluprácu
s donorským partnerom
projektu
Počet školení
spoluorganizovaných
inštitúciami
z prispievateľských štátov
a prijímateľského štátu

Nevzťahuje
sa

Počet

Cieľ je ≥4,5 a prírastok k počiatočnej hodnote
Cieľ je ≥4,5 a prírastok k počiatočnej hodnote
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Podmienky
Všeobecné
1. Národný kontaktný bod zabezpečí, že Správca programu pre preddefinovaný projekt č. 1
(číslovanie podľa oddielu 5.1 prílohy II k Programovej dohode) zaistí, že hodnotenie uvedené v
článku 6.5.3 Nariadenia bude zabezpečené externou formou a vykonané právnickou osobou
nezávislou od Správcu programu a neprepojenou so Správcom programu.
2. Národný kontaktný bod zabezpečí, aby Správca programu zaistil, aby si prijímatelia:
•

•
•

ponechali budovy obstarané, postavené, renovované alebo zrekonštruované v rámci projektu
vo svojom vlastníctve po dobu najmenej piatich rokov od ukončenia projektu a budú
pokračovať v používaní týchto budov v prospech celkových cieľov projektu počas rovnakého
obdobia;
uchovávali budovy obstarané, postavené, renovované alebo zrekonštruované v rámci projektu
riadne poistené proti škodám ako sú požiar, krádež a iným, bežne poistiteľným rizikám
v priebehu realizácie projektu ako aj po dobu najmenej piatich rokov od ukončenia projektu; a
vyčlenili primerané zdroje na údržbu všetkých budov obstaraných, postavených, obnovených
a zrekonštruovaných v rámci projektu po dobu najmenej piatich rokov od ukončenia projektu.
Konkrétny spôsob realizácie tohto záväzku bude špecifikovaný v projektovej zmluve.

Podmienky oprávnenosti
V rámci preddefinovaného projektu č. 1 (číslovanie podľa oddielu 5.1 prílohy II k Programovej
dohode) nebudú oprávnené žiadne výdavky pokým nebude predložený podrobný opis, rozpočet
a cieľová hodnota pre úsporu energie v rámci projektu a Výbor pre finančný mechanizmus nepotvrdí
sumu projektového grantu uvedenú v prílohe II k Programovej dohode. Poskytne sa aj podrobný
prehľad o financovaní zo všetkých zdrojov financovania a časový harmonogram realizácie všetkých
činností súvisiacich so Strediskom.
Podmienky pre platbu
Neuplatňujú sa.
Podmienky pred ukončením
Neuplatňujú sa.
Podmienky po ukončení
Neuplatňujú sa.
Oprávnenosť nákladov - obdobie

Prvý deň

Oprávnenosť nákladov

Posledný deň

29/11/2016

31/12/2024

Grantová miera a spolufinancovanie

Oprávnené výdavky programu (€)
Grantová miera programu (%)
Maximálna výška programového grantu – Finančný mechanizmus
EHP (€)
Maximálna výška programového grantu – Nórsky finančný
mechanizmus (€)
Maximálna výška programového grantu – celkovo (€)

5

21 430 588 €
85 %
5 000 000 €
13 216 000 €
18 216 000 €
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PO

Rozpočtová
kapitola

PO13

Riadenie
programu

PO13

Výstup 2 (Granty
EHP)

PO13

Výstup 2 (Nórske
granty)

PO13

Výstup 1 (Granty
EHP)

PO13

Výstup 1 (Nórske
granty)

Spolu

Granty
EHP
429 688 €

Nórske granty
945 312 €

Celkový grant
1 375 000 €

Miera
programového
grantu
85 %

Spolufinancovanie
programu
242 647 €

Oprávnené
výdavky
programu

Zálohová platba

1 617 647 €

nevzťahuje sa

4 080 000 €

0€

4 080 000 €

85 %

720 000 €

4 800 000 €

0€

4 570 312 €

85 %

806 526 €

5 376 838 €

887 578 €

8 190 688 €

8 190 688 €

85 %

1 445 416 €

9 636 104 €

1 392 343 €

13 216 000 €

18 216 000 €

85 %

3 214 588 €4

21 430 588 €5

2 364 921 €

4 570 312 €

5 000 000 €

Zadržanie nákladov na riadenie
Zadržanie nákladov na riadenie – percento z nákladov na riadenie
Zadržanie nákladov na riadenie – plánovaná hodnota v eurách

4
5

85 000 €

10 %
161 765 €

Spolufinancovanie programu zaokrúhlené na 2 desatinné miesta je 3 214 588,24 €. Vyššie uvedený rozpor sa objavuje z dôvodu zobrazenia čísel zaokrúhlených na celé euro.
Oprávnené výdavky programu zaokrúhlené na 2 desatinné miesta sú 21 430 588,24 €. Vyššie uvedený rozpor sa objavuje z dôvodu zobrazenia čísel zaokrúhlených na celé euro.
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Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
Prevádzkové pravidlá (Príloha II)
1.
Zhrnutie programu
Táto príloha stanovuje pravidlá riadenia programu. Programová dohoda je založená na Memorandách
o porozumení, osnove programu a pripomienkach zo strany Výboru pre finančný mechanizmus.
Záväzky, vyhlásenia a záruky, explicitné, ako aj implicitné, uvedené v osnove programu, sú záväzné
pre Národný kontaktný bod a Správcu programu, pokiaľ nie je v prílohách tejto programovej dohody
výslovne uvedené inak.
Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Nórske riaditeľstvo
pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (DSB)
a Nórska agentúra životného prostredia (NEA) sú donorskými partnermi programu (DPPs).
Cieľ programu “Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy” bude dosiahnutý
prostredníctvom dvoch výstupov:


Výstup 1: „Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy
v rámci cieľových území“
Výstup bude podporený dvomi otvorenými výzvami na predkladanie projektov zameraných
na akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizované miestnymi
orgánmi v mestských územiach (výzva 1 v rámci FM EHP a výzva 2 v rámci NFM). Ďalej
bude výstup podporený jednou otvorenou výzvou na predkladanie projektov a jednou
schémou malých grantov (SMG) zameranou na zvyšovanie povedomia o zmene klímy (výzva
3 a SMG 1 v rámci NFM). SMG sa zvlášť zameriava na základné a stredné školy. Napokon
bude výstup podporený jedným preddefinovaným projektom, zameraným na opatrenia,
vzdelávacie aktivity a zvyšovanie povedomia v Stredisku pre zmenu klímy a environmentálnu
výchovu (Living Lab) v Dropie v rámci FM EHP.



Výstup 2: „Zvýšená schopnosť cieľových ekosystémov prispôsobiť sa zmene klímy“
Výstup bude podporený jednou otvorenou výzvou na predkladanie projektov zameraných na
obnovu znehodnotených ekosystémov (výzva 4) v rámci NFM.

2.
Oprávnenosť
2.1 Oprávnení žiadatelia
Pravidlá týkajúce sa oprávnenosti prijímateľov a projektových partnerov sú stanovené v článku 7.2
Nariadení. V súlade s článkom 7.2.4 Nariadení sú oprávnené nasledovné subjekty:

Výzva 1
Výstup 1/ Výsledok 1.1

Oprávnení žiadatelia
(prijímatelia)

Oprávnení partneri

Obce s počtom obyvateľov viac
ako 15 000

Podľa čl. 7.2.2. Nariadenia pre
implementáciu
príslušného
finančného mechanizmu

„Akčné plány na zmierňovanie
dopadov zmeny klímy a
adaptáciu na zmenu klímy
implementované miestnymi
orgánmi v mestách“
FM EHP
Výzva 2
Výstup 1/ Výsledok 1.1
„Akčné plány na zmierňovanie

1
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dopadov zmeny klímy a
adaptáciu na zmeny klímy
implementované miestnymi
orgánmi v mestách“
NFM
SMG 1

Základné a stredné školy

Výstup 1/ Výsledok 1.2

Podľa čl. 7.2.2. Nariadenia pre
implementáciu NFM

„Aktivity na zvyšovanie
povedomia o zmierňovaní
dopadov zmeny klímy
a adaptácie na zmenu klímy
realizované školami“
NFM

2.2
Osobitné pravidlá oprávnenosti výdavkov
Výdavky sú oprávnené v súlade s kapitolou 8 Nariadenia.
3.
Bilaterálne vzťahy
3.1 Bilaterálne vzťahy
Program prispeje k posilneniu
a prispievateľskými štátmi.

bilaterálnych

vzťahov

medzi

Slovenskou

republikou

Program tiež vhodne podporí projekty s donorským partnerstvom, okrem iného realizáciou podujatí
a aktivít zameraných na nadväzovanie kontaktov pri vyhlásení výziev na predkladanie projektov, ako
aj podporou projektov s donorským partnerstvom v textoch výziev.
Ďalšie využitie programu pridelených finančných prostriedkov na bilaterálne vzťahy bude dohodnuté
vo Výbore pre spoluprácu.
4.
4.1

Výber projektov a finančné parametre
Otvorené výzvy a dostupnosť finančných prostriedkov (vrátane počtu výziev, trvania výziev
a predpokladanej výšky)
Indikatívne
obdobie

Výzva 1
Výstup 1/ Výsledok 1.1

Druhý polrok
2019

Celková
disponibilná
suma

Maximálny/minimálny
grant, o ktorý je možné
požiadať

4 176 838 €

1 400 000 € / 500 000 €

„Akčné plány na zmierňovanie
dopadov zmeny klímy a
adaptáciu na zmenu klímy
implementované miestnymi
orgánmi v mestách“
FM EHP
7 759 265 €

Výzva 2
Výstup 1/ Výsledok 1.1
„Akčné plány na zmierňovanie
dopadov zmeny klímy a
adaptáciu na zmenu klímy
implementované miestnymi
orgánmi v mestách“
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NFM
Výzva 3
Výstup 1/ Výsledok 1.3

Druhý polrok
2020

876 838 €

500 000 € / 200 000 €

Druhý polrok
2019

1 000 000 €

50 000 € / 20 000 €

Prvý polrok
2020

€4,800,000

1 000 000 € / 200 000 €

„Aktivity realizované na
zvyšovanie povedomia
o zmierňovaní dopadov zmeny
klímy a adaptácie na zmenu
klímy“
NFM
SMG 1
Výstup 1/ Výsledok 1.2
„Aktivity na zvyšovanie
povedomia o zmierňovaní
dopadov zmeny klímy
a adaptácie na zmenu klímy
realizované školami“
NFM
Výzva 4
Výstup 2/ Výsledok 2.1
„Obnova znehodnotených
ekosystémov mokradí“
NFM

4.2 Výber projektov
Hodnotenie projektov a udeľovanie grantov prebehne v súlade s článkom 7.4 Nariadenia.
Správca programu je zodpovedný za hodnotenie projektov a udeľovanie grantov.
Správca programu zriadi výberovú komisiu, ktorá bude odporúčať projekty na financovanie v rámci
programu. Výberová komisia bude pozostávať najmenej z troch členov s príslušnými odbornými
znalosťami. Najmenej jeden člen výberovej komisie musí byť voči Správcovi programu v externom
vzťahu. VFM a Národný kontaktný bod budú prizývaní zúčastniť sa zasadnutí výberovej komisie ako
pozorovatelia. Donorskí partneri programu sú členmi výberovej komisie bez hlasovacieho práva.
Správca programu preskúma súlad žiadostí o projekt s administratívnymi kritériami a kritériami
oprávnenosti. Žiadatelia, ktorých žiadosti o projekt sú v tejto fáze zamietnuté, musia byť informovaní
a musí im byť poskytnutá primeraná lehota na odvolanie sa proti tomuto rozhodnutiu.
Každá žiadosť o projekt, ktorá splní administratívne kritériá a kritériá oprávnenosti, je hodnotená
dvomi expertmi, ktorí musia byť nestranní a nezávislí od žiadateľa, Správcu programu a od výberovej
komisie.
Experti hodnotia konkrétny projekt samostatne podľa výberových kritérií zverejnených s výzvou. Na
účely zostavenia poradia projektov sa použije priemer bodov udelených expertmi.
Ak je rozdiel v počte bodov udelených týmito dvoma expertmi vyšší ako 30 % z vyššieho prideleného
počtu bodov, Správca programu poverí tretieho experta, ktorý zabezpečí nezávislé hodnotenie žiadosti
o projekt. V takýchto prípadoch sa na zostavenie poradia použije priemerný počet dvoch najbližších
počtov bodov.
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Správca programu poskytne výberovej komisii zoznam zoradených žiadostí o projekt. Výberová
komisia poradie projektov preskúma. V odôvodnených prípadoch môže poradie projektov upraviť.
Zdôvodnenie zmien sa podrobne uvedie v zápisnici zo zasadnutia výberovej komisie. Ak takáto
zmena vedie k zamietnutiu projektu, dotknutý žiadateľ je o zdôvodnení zmeny písomne informovaný.
Výberová komisia predloží zoznam odporúčaných projektov spolu s rezervným zoznamom Správcovi
programu.
Správca programu overí, či bol proces výberu projektov vykonaný v súlade s Nariadením, a či
odporúčania výberovej komisie sú v súlade s pravidlami a cieľmi programu. Po takomto overení
Správca programu na základe odporúčania výberovej komisie rozhodne o tom, ktoré projekty budú
podporené. V riadne odôvodnených prípadoch môže Správca programu zmeniť rozhodnutie
Výberovej komisie. Ak v riadne odôvodnených prípadoch Správca programu zmení rozhodnutie
výberovej komisie alebo navrhne zmenu projektu, informuje výberovú komisiu a dotknutých
žiadateľov a poskytne im zdôvodnenie.
Správca programu v primeranej lehote oboznámi žiadateľov s výsledkami výberového procesu
a zverejní výsledky.
Proces stanovený v tomto článku sa vzťahuje na všetky výzvy na predkladanie projektov, vrátane
schémy malých grantov v rámci tohto programu.
4.3

Miera projektového grantu

Granty na všetky projekty z programu môžu dosiahnuť 100 % celkových oprávnených výdavkov
projektu. V prípade projektov, kde je prijímateľom MVO alebo sociálny partner podľa článku 1.6
Nariadenia, miera projektového grantu môže dosiahnuť 90 % celkových oprávnených výdavkov
projektu. Miera projektového grantu sa vo všetkých prípadoch stanoví na úrovni, ktorá je v súlade
s platnými pravidlami štátnej pomoci a zohľadňuje všetky ostatné formy verejnej podpory poskytnutej
na projekty. Všetky zostávajúce náklady na projekt musí poskytnúť alebo získať prijímateľ.
5.
5.1

Dodatočné mechanizmy v rámci programu
Preddefinované projekty

V rámci programu bude realizovaný jeden preddefinovaný projekt:
1) „Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie“
Prijímateľ:
Donorský partner projektu:

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Nórske Bjerknesovo centrum pre výskum klímy (Norwegian
Bjerknes Centre for Climate Research)
Mesto Trondheim
oprávnené 1 200 000 €

Celkové maximálne
výdavky projektu:
Miera projektového grantu:
Maximálna výška projektového
grantu:
Projekt
prispieva
k výstupu
programu:

100 %
1 200 000 €
„Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť
reagovať na zmenu klímy v rámci cieľových území“

Cieľom preddefinovaného projektu (PDP) je vytvoriť komplexné vzdelávacie centrum, ktoré bude
poskytovať vedomosti a zručnosti potrebné na podporu a implementáciu opatrení na zmiernenie
zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene a má širší dosah na komunity. To zahŕňa poskytovanie
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relevantných, absorbovateľných informácií, vedomostí a zručností na vyjednávanie, plánovanie a
realizáciu potrebných opatrení na zmiernenie dopadu a prispôsobenie sa zmene klímy pre príslušné
zainteresované strany na úrovni obcí. Okrem toho PDP vytvorí interiérové a exteriérové laboratórium
Living lab s praktickými ukážkami zmierňujúcich a adaptačných opatrení. Exteriérové opatrenia budú
kombináciou nových a tradičných opatrení.
Pracovný balík 1: Living lab – exteriérové opatrenia
 Realizácia adaptačných opatrení, ako je výstavba a využívanie zásobníkov dažďovej vody,
systém na splachovanie a zalievanie dažďovou vodou, domáca čistiareň odpadových vôd;
výstavba dažďovej záhrady, zelených stien, zelených striech, kladenie pásov, výsadba
stromov, zeleň, záhony odolných pôvodných rastlín; adaptačné opatrenia v chodníkoch
a povrchoch, univerzálny prístup k jazeru a parkovacím plochám a druhy hydroizolačných
materiálov;
 Realizácia opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy, napr. záložný systém pre prípad
výpadku slnečnej energie, nové účinné vodné čerpadlo, fotovoltaické nabíjacie stanice pre
bicykle a automobily, fotovoltaické zariadenia na zlepšenie kvality vody v jazere; separačné
WC, priestory na triedenie odpadu, drobný mobiliár, klimatické ihrisko pre deti a dospelých.
Pracovný balík 2: Living lab – interiérové opatrenia
 Realizácia projektovej dokumentácie pre Living Lab a uplatnenie opatrení na zmiernenie
dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení na dosiahnutie energeticky pasívnej budovy
(fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, využitie tradičných materiálov, inteligentné meracie
systémy, rekuperácia).
Pracovný balík 3: Living lab – vzdelávacie a osvetové opatrenia







Youth Climate Change Living Lab – praktická realizácia najlepších / vybraných študentských
prác zo študijného seminára, odmeňovanie študentov v spolupráci s externým odborníkom;
Vzdelávací program zameraný na adaptačné opatrenia a opatrenia na zmiernenie dopadov
zmeny klímy pre materské školy, základné školy a stredné školy;
Metodická príručka pre školy Climate change Living Lab;
Praktické usmernenia pre opatrenia Climate change Living Lab pre pracovníkov
s rozhodovacou právomocou;
Workshopy pre pracovníkov samospráv s rozhodovacou právomocou – Plán adaptácie na
zmenu klímy a nástroje na jeho podporu;
Interaktívna komunikácia pre návštevníkov o exteriérových a interiérových opatreniach.

Programová dohoda bude po predložení podrobného opisu, rozpočtu a cieľovej hodnoty indikátora
pre tento projekt Výboru pre finančný mechanizmus upravená prostredníctvom dodatku.
5.2 Finančné nástroje
Neuplatňuje sa.
6.
Riadenie programu
6.1 Finančné toky
Správca programu zabezpečí, aby platby na projekty boli realizované včas. Priebežné a záverečné
platby na projekty sú realizované na základe schválených správ o projektoch.
Platby v rámci projektov majú formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby.
Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve. Maximálna výška zálohovej platby
vychádza z rozpočtu projektu a dĺžky trvania projektu nasledovne:
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Trvanie
implementácie
projektu1
Menej ako 12
mesiacov
12-24 mesiacov

Zálohová
platba

Druhá
priebežná
platba
-

Tretia
priebežná
platba
-

Záverečná
platba2

35%

Prvá
priebežná
platba
55%

25%

45%

20%

-

10%

Viac ako 24
mesiacov

20%

30%

25%

15%

10%

10%

Zálohová platba bude vyplatená po podpise projektovej zmluvy. Následné (priebežné) platby budú
vyplatené po schválení priebežných správ o projekte. Záverečná platba bude vyplatená po schválení
záverečnej správy o projekte.
Prípadná zálohová platba, ktorá predstavuje určité percento z projektového grantu, bude vyplatená do
15 pracovných dní od predloženia žiadosti alebo v rámci obdobia stanoveného v projektovej zmluve.
Priebežné platby budú vyplatené do jedného mesiaca od schválenia priebežných správ o projekte.
Ak je to relevantné, platba záverečného zostatku bude realizovaná do 1 mesiaca od schválenia
záverečnej správy o projekte.
Schválenie priebežných a záverečných správ o projekte sa uskutoční do 3 mesiacov od predloženia
požadovaných informácií.
Periodicita období predkladania správ a termíny na predkladanie správ budú podrobnejšie upravené
v opise systému riadenia a kontroly Správcu programu.
6.2 Overovanie žiadostí o platbu
Prijímatelia predkladajú priebežné a záverečné správy o projekte, ktoré musia obsahovať informácie
o pokroku v projekte a vynaložených výdavkoch.
V súlade s čl. 5.6.2 Nariadení, bod i) sú vynaložené výdavky vykazované v priebežnej/záverečnej
správe administratívne overované pred schválením správy. Vykonávané overovanie pokrýva podľa
vhodnosti administratívne, finančné, technické a fyzické aspekty projektov a musí byť v súlade so
zásadou proporcionality. Preskúmanie dôkazu o výdavkoch súvisiacich s administratívnymi
overeniami sa môže vykonať na základe výberu vzorky.
Okrem toho sa v súlade s čl. 5.6.2 Nariadení, bod ii) uskutočňujú aj overenia na mieste realizácie
projektov, ktoré sa môžu vykonať na základe výberu vzorky.
Podrobný postup overovania bude bližšie špecifikovaný v opise systému riadenia a kontroly Správcu
programu.
6.3 Monitorovanie a predkladanie správ
Správca programu monitoruje, zaznamenáva a podáva správy o pokroku dosiahnutom v súvislosti
s výstupmi programu v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v právnom rámci. Správca programu
Zmluva o projekte môže stanoviť odkladné podmienky týkajúce sa zálohových, priebežných a/alebo záverečných platieb.
V odôvodnených prípadoch na základe uváženia Správcu programu môže prijímateľ dostať mimoriadne platby s cieľom
zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na projekty počas implementácie, aby sa zabránilo problémom s likviditou za
predpokladu, že Správca programu má dostatočnú kapacitu na uskutočnenie týchto platieb.
2 Zádržné sa môže uplatniť na konci implementácie alebo pomerne z každej zálohovej alebo priebežnej platby.
1
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zabezpečí, že s prijímateľmi sú dohodnuté vhodné a dostatočné opatrenia na monitorovanie
a predkladanie správ, ktoré umožnia správcovi programu a Národnému kontaktnému bodu splniť si
ich povinnosti voči donorom.
Správca programu v rámci vykazovania dosiahnutého pokroku vo výročných a v záverečnej správe
rozčlení dosiahnuté výsledky podľa vhodnosti a v súlade s pokynmi ÚFM.
6.4 Štruktúry administratívy programu
Neuplatňuje sa.
7.
Komunikácia
Správca programu musí dodržiavať článok 3 ods.3 Nariadenia, Požiadavky na informácie
a komunikáciu uvedené v prílohe 3 Nariadení a Komunikačný plán programu.
Správca programu vykáže vo výročnej správe o programe počet prijímateľov v rámci výziev 1, 2 a 4,
ktorí dokončili vzdelávacie aktivity a/alebo aktivity na zvyšovanie povedomia v Stredisku pre zmenu
klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie.
8.
Rôzne
Neuplatňuje sa.
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