
SK DGV – NFM
Dodatok č. 3

DODATOK č. 3

k

Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021

PROGRAMOVEJ DOHODE

o financovaní Programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“
ďalej ako „Programová dohoda“

medzi

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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SK DGV – NFM
Dodatok č. 3

Článok 1

. Prílohy k Programovej dohode Nórskeho finančného mechanizmu o financovaní programu1
SK „Domáce a rodovo podmienené násilie“ sa nahrádzajú Prílohami zaslanými spolu s týmto
Dodatkom.

2. Zmeny obsiahnuté v nových verziách Príloh k Programovej dohode vstúpili do platnosti
dňa 02.03.2022.

Článok 2

Tento Dodatok spolu s Prílohami tvoria neoddeliteľnú súčasť Programovej dohody. Okrem
zmien uvedených vyššie Programová dohoda zostáva nezmenená.

Podpísané v Bruseli dňa 12. apríla 2022 Podpísané v Bratislave dňa…….…

Za MZV NK Za Národný kontaktný bod

……………………………….………….. ……………………………….…………..
Iveta Turčanová
v zastúpení

Borgar Thor EINARSSON
poverený výkonný riaditeľ
Úrad pre finančný mechanizmus Ministerstva investícií, regionálneho

Slovenskejrozvoja a informatizácie
republiky oprávnená podpísať Dodatok
k Programovej dohode na základe
plnomocenstva č. 006310/2021/OROPTP-
0 platného od 07.09.20211
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SK-GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha I

Príloha I k Programovej dohode

Správca programu a partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Nórske riaditeľstvo pre zdravie (HDIR)
Rada Európy (CoE)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Správca programu:
Donorskí partneri programu:

Medzinárodná partnerská organizácia:
Iný partner alebo iní partneri programu:

Cieľ Programu Predchádzanie domácemu a rodovo podmienenému násiliu a ochrana a pomoc obetiam

Výstup/
Výsledo

k

Očakávané
výsledky

programu

Merná
jednotka

Zdroj
overenia

Frekvencia Počiatočn Počiatočn Cieľová
hodnota

PO Indikátor Rozdelenie
hlásení á hodnota ý rok

Podiel obyvateľstva
(cielených aktivitami na
zvýšenie povedomia)
priaznivo vnímajúci
rodovú rovnosť

Výsledky
prieskumu

Ročne
(VPS)

Pohlavie Percento TBD1 2019 (+15%)

Podiel obyvateľstva
(cielených aktivitami na
zvýšenie povedomia)
odmietajúci rodové
stereotypy
Podiel študentov (v
cieľových školách)
priaznivo vnímajúci
rodovú rovnosť

Zvýšené
PO04 Výstup 1 porozumenie Nevzťahuje Výsledky

prieskumu
Ročne
(VPS)

Percento

Percento

TBD2

TBD3

2019

2019

(+15%)

(+20%)

rodovej rovnosti sa

Výsledky
prieskumu

Ročne
(VPS)

Pohlavie

1

2

3

Prieskum bude vykonaný po zverejnení výzvy schémy malých grantov.
Prieskum bude vykonaný po zverejnení výzvy schémy malých grantov.
Prieskum bude vykonaný po zverejnení výzvy schémy malých grantov.
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SK-GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha I

Výstup/
Výsledo

k

Očakávané
výsledky

programu

Merná
jednotka

Zdroj
overenia

Frekvencia Počiatočn Počiatočn Cieľová
hodnota

PO Indikátor Rozdelenie
hlásení á hodnota ý rok

Podiel študentov (v
cieľových školách)
odmietajúci rodové
stereotypy
Počet kampaní na
zvýšenie povedomia na
podporu rodovej
rovnosti
Počet podporených
inštitúcií aktívnych
v oblasti rodovej
rovnosti

Nevzťahuje Výsledky
prieskumu

Ročne
(VPS)

Percento TBD4 2019 (+15%)

15

sa

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)
Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Nevzťahuje Kumulatív- Evidencia
ny počet prijímateľov

nevzťahuje
0

0

sa sa

Projektové
Kumulatív- zmluvy,

ny počet partnerské
dohody

Realizované
opatrenia

Nevzťahuje nevzťahuje
12

sa sa
zamerané na
vzdelávacie

Výsledok aktivity Počet škôl
z marginalizovaných
rómskych komunít,
ktorým boli poskytnuté
prednášky špeciálne
zamerané na rodovú
rovnosť

1.1 a aktivity
zvyšujúce
povedomie
v oblasti rodovej
rovnosti

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Zoznam škôl,
prezenčné
listiny

Nevzťahuje Kumulatív-
ny počet

nevzťahuje
0 30

sa sa

Počet škôl, ktorým boli
poskytnuté prednášky
zamerané na rodovú
rovnosť

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Zoznam škôl,
prezenčné
listiny

Nevzťahuje Kumulatív-
ny počet

nevzťahuje
0

0

89

700

sa sa

Chránené Počet príjemcov
poskytnutých služieb

Kumulatív- Evidencia
ny počet prijímateľov

Ročne
(VPS)

Pohlavie 2017
a podporené
obete domáceho
a rodovo
podmieneného
násilia

PO22 Výstup 2 Podiel podporených
poradenských centier
spĺňajúcich štandardy
Rady Európy5

Nevzťahuje Evidencia
prijímateľov

Ročne
(VPS)

nevzťahuje
Percento TBD6 (+20%)

sa sa

4

5

6

Prieskum bude vykonaný po zverejnení výzvy schémy malých grantov.
Štandardy sú stanovené v Istanbulskom dohovore a v dokumente Rady Európy “Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby”, ktoré KMC prispôsobilo pre Slovensko.
Bude určené
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SK-GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha I

Výstup/
Výsledo

k

Očakávané
výsledky

programu

Merná
jednotka

Zdroj
overenia

Frekvencia Počiatočn Počiatočn Cieľová
hodnota

PO Indikátor Rozdelenie
hlásení á hodnota ý rok

Počet kampaní na
zvýšenie povedomia
a vzdelávacích kampaní
realizovaných centrami
a bezpečnými ženskými
domami

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Nevzťahuje Kumulatív- Materiály
ny počet kampane

nevzťahuje
0 10

sa sa

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)
Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Udržané služby
pre obete

Výsledok domáceho

Počet podporených
existujúcich
poradenských centier

Nevzťahuje Kumulatív- Projektové
ny počet zmluvy

nevzťahuje
0

0

35
sa sa

2.1 a rodovo
podmieneného
násilia

Počet podporených
existujúcich miest
v bezpečných ženských
domoch

Nevzťahuje Kumulatív- Projektové
ny počet zmluvy

nevzťahuje
200

sa sa

Počet poskytovateľov
služieb, ktorí vedú alebo
sú zapojení do konzorcia
s verejnými inštitúciami
na lokálnej úrovni

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Nevzťahuje Kumulatív- Projektové
ny počet zmluvy

nevzťahuje
0

0

0

43

15

50

sa sa

Počet poradenských
centier založených alebo

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Nevzťahuje Kumulatív- Evidencia
ny počet prijímateľov

nevzťahuje
Služby pre obete špecializovaných na

sa sa
domáceho

Výsledok a rodovo
.2 podmieneného

splnenie požadovaných
štandardov7

Počet miest2
Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

násilia rozšírené v bezpečných ženských
Nevzťahuje Kumulatív- Evidencia

ny počet prijímateľov
nevzťahujealebo zlepšené domoch vytvorených

alebo špecializovaných
na splnenie

sa sa

7 Štandardy sú stanovené v Istanbulskom dohovore a v dokumente Rady Európy “Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby”, ktoré KMC prispôsobilo pre
Slovensko
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SK-GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha I

Výstup/
Výsledo

k

Očakávané
výsledky

programu

Merná
jednotka

Zdroj
overenia

Frekvencia Počiatočn Počiatočn Cieľová
hodnota

PO Indikátor

požadovaných

Rozdelenie
hlásení á hodnota ý rok

štandardov8

Počet bezpečných
ženských domov
a poradenských centier
so zlepšenými
podmienkami z hľadiska
potrieb detí

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Nevzťahuje Kumulatív- Evidencia
ny počet prijímateľov

nevzťahuje
0 43

sa sa

Ročný počet oficiálne
nahlásených prípadov
rodovo podmieneného
a domáceho násilia
(rozdelenie podľa
pohlavia)
Úroveň spokojnosti
inštitúcií a organizácií
zapojených do systému
odozvy s účinnosťou
systému odozvy
Počet založených
regionálnych
koordinačných
a metodologických
tímov

Štatistika
Ministerstva

Ročný počet spravodlivosti/
štatistika

Zlepšená
systémová
odozva obetiam

Ročne
(VPS)

Pohlavie 708 2017

2022

800

polície
Výstup 3 domáceho

a rodovo
podmieneného
násilia

Výsledky
prieskumu
(zoznam
účastníkov)

Nevzťahuje
Škála 1-10 2024 TBD9 (+2)

7

sa

PO22
Stanovy

Založené
Výsledok koordinačné

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

regionálnych
koordinačných
a metodolo-
gických tímov

Nevzťahuje Kumulatív-
ny počet

nevzťahuje
0

0

3.1 a metodologické
tímy

sa sa

Inštitúcie
vyškolené
v oblasti
domáceho
a rodovo

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

NevzťahujeVýsledok
.2

Vykonané hĺbkové
analýzy

Kumulatív-
ny počet

nevzťahuje
Kópia analýzy 2sa3 sa

8 Štandardy sú stanovené v Istanbulskom dohovore a v dokumente Rady Európy “Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby”, ktoré KMC prispôsobilo pre
Slovensko
9 Prieskum na určenie počiatočnej hodnoty sa uskutoční na začiatku implementácie preddefinovaného projektu.
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SK-GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha I

Výstup/
Výsledo

k

Očakávané
výsledky

programu
podmieneného
násilia

Merná
jednotka

Zdroj
overenia

Frekvencia Počiatočn Počiatočn Cieľová
hodnota

PO Indikátor Rozdelenie
hlásení á hodnota ý rok

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Počet prednášok
a konzultácií
poskytnutých

Nevzťahuje Kumulatív- Prezenčné
ny počet listiny

nevzťahuje
0 57sa sa

pomáhajúcim profesiám

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Pohlavie,
rómska

príslušnosť

Počet vyškolených
profesionálnych
zamestnancov

Zoznam
účastníkov
tréningu

Kumulatív-
ny počet

nevzťahuje
0 150

sa

Počet štandardov pre
inštitúcie aktívne
v oblasti domáceho
a rodovo podmieneného
násilia vypracovaných
a zavedených do praxe

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Kópie
Nevzťahuje Kumulatív- vypracova-

ny počet ných
štandardov

nevzťahuje
0

0

4sa sa

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Vytvorené
špecializované
policajné tímy

Počet vytvorených
špecializovaných
policajných tímov

NevzťahujeVýsledok Kumulatív- Záznamy
ny počet polície

nevzťahuje
10sa3.3 sa

Modernizované
policajné
zariadenia s
cieľom
zabezpečiť
citlivosť voči
obetiam

Počet miestností na
policajných staniciach
prispôsobených
potrebám obetí
domáceho a rodovo
podmieneného násilia

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Výsledok
.4

Nevzťahuje Kumulatív- Záznamy
ny počet polície

nevzťahuje
0 8

3 sa sa

domáceho
a rodovo
podmieneného
násilia
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SK-GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha I

Výstup/
Výsledo

k

Očakávané
výsledky

programu

Merná
jednotka

Zdroj
overenia

Frekvencia Počiatočn Počiatočn Cieľová
hodnota

PO Indikátor Rozdelenie
hlásení á hodnota ý rok

Centrum
sexuálneho
útoku (CSÚ)
odpilotované za
účelom pomáhať
obetiam

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Copy of
SAC´s
mode

Jednotka CSÚ zriadená
a sprevádzkovaná

Nevzťahuje Kumulatív-
ny počet

nevzťahuje
0 1

sa sa

poskytovaním
Výsledok lekárskej

3.5 starostlivosti a
forenzného
lekárskeho
vyšetrenia
(FLV) v

Počet konzultáciíí v
prípadoch sexuálneho
násilia poskytnutých
CSÚ

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Nevzťahuje Kumulatív- Záznamy
ny počet prijímateľa

nevzťahuje
0 40

sa sa

prípadoch
sexuálneho
násilia

Úroveň spokojnosti s
partnerstvom

Podľa typu
štátu

Výsledky
prieskumu

Ročne
(VPS)

Zlepšená
spolupráca
medzi
prispievateľský
m a prijímateľ-
ským štátom
zapojeným do
programu

Škála 1-7

Škála 1-7

TBD10

TBD12

2018

2018

4,511

Bilate-
rálny

Úroveň dôvery medzi
spolupracujúcimi
subjektmi v
prijímateľských štátoch
a prispievateľských
štátoch

PO22
výstup Podľa typu

štátu
Výsledky
prieskumu

Ročne
(VPS)

4,513

1
1
1
1

0 Prieskum vykoná ÚFM.
1 Cieľ je ≥4,5 a prírastok k počiatočnej hodnote
2 Prieskum vykoná ÚFM.
3 Cieľ je ≥4,5 a prírastok k počiatočnej hodnote
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SK-GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha I

Výstup/
Výsledo

k

Očakávané
výsledky

programu

Merná
jednotka

Zdroj
overenia

Frekvencia Počiatočn Počiatočn Cieľová
hodnota

PO Indikátor Rozdelenie
hlásení á hodnota ý rok

Počet príkladov dobrej
praxe prenesených
z Nórska na Slovensko

Nevzťahuje Kumulatív- Evidencia
ny počet prijímateľov

Ročne
(VPS)

114 2017 315

50%16

4

sa

Podiel spolupracujúcich
subjektov, ktoré
uplatňujú znalosti
získané z bilaterálneho
partnerstva

Podľa typu
štátu

Výsledky
prieskumu

Ročne
(VPS)

nevzťahuje nevzťahuje
Percento

sa sa

Počet projektov Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Kópie
projektových
zmlúv

Podľa
prispieva-

teľského štátu

zahrnujúcich spoluprácu
s donorským partnerom
projektu

Kumulatív-
ny počet

nevzťahuje
0

sa

Počet zamestnancov
z prijímateľskej krajiny
zúčastnených na

Podľa
prispieva-
teľského

štátu,
pohlavia, typu

mobility

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Kumulatív- Zoznam
ny počet účastníkov

nevzťahuje
výmenách alebo 0 4

saPodporená
spolupráca
medzi subjektmi
v prispieva-
teľskom

vyslaniach zameraných
na založenie jednotiek
sexuálnych útokov
Počet zamestnancov
z prijímateľských štátov
zúčastnených na
výmenných pobytoch
zameraných na detské
obete násilia

Bilaterál-
ny

výsledok
1

Podľa
prispieva-
teľského

štátu,
pohlavia, typu

mobility

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

a prijímateľ-
skom štáte

Kumulatív- Zoznam
ny počet účastníkov

nevzťahuje
0

0

6

2

sa

Podľa
prispieva-
teľského

štátu,
pohlavia, typu

mobility

Počet zamestnancov
z prispievateľských
štátov zúčastnených na
výmenách zameraných
na detské obete násilia

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Kumulatív- Zoznam
ny počet účastníkov

nevzťahuje
sa

1
1
1

4 Jeden príklad dobrej praxe bol prenesený počas FM09-14.
5 Čistý počet príkladov dobrej praxe prenesených počas FM14-21 bude 2.
6 Cieľ je minimálne 50 %.
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SK-GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha I

Výstup/
Výsledo

k

Očakávané
výsledky

programu

Merná
jednotka

Zdroj
overenia

Frekvencia Počiatočn Počiatočn Cieľová
hodnota

PO Indikátor Rozdelenie
hlásení á hodnota ý rok

Počet zamestnancov
z prispievateľských
štátov zúčastnených na
výmenných pobytoch
alebo vyslaniach

Podľa
prispieva-
teľského

štátu,
pohlavia, typu

mobility

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Kumulatív- Zoznam
ny počet účastníkov

nevzťahuje
0 2

2

sa
zameraných na
založenie jednotiek
sexuálnych útokov
Počet seminárov
zameraných na zdieľanie
skúseností

Polročne
(VPS a
septembrov
á IFR)

Nevzťahuje Kumulatív- Prezenčné
ny počet listiny

nevzťahuje
0sa sa

s poskytovaním služieb
menšinám
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SK-GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha I

Podmienky

Všeobecné

1. Maximálny objem zdrojov vyčlenených z celkových oprávnených nákladov programu na
infraštruktúru (investičné opatrenia) je 30%.

2. Príslušná verejná inštitúcia (resp. inštitúcie) v Slovenskej republike zodpovedná(é) za danú
programovú oblasť vrátane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa aktívne zapája do realizácie
programu, konkrétne ako člen (resp. členovia) Výboru pre spoluprácu. Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny je hlasujúcim členom výberovej komisie za podmienky, že nedochádza ku konfliktu
záujmov.

3. Pre indikátory Výstupu 1 „Podiel obyvateľstva (cielených aktivitami na zvýšenie povedomia)
priaznivo vnímajúci rodovú rovnosť (rozdelenie podľa pohlavia)“, „Podiel obyvateľstva (cielených
aktivitami na zvýšenie povedomia) odmietajúci rodové stereotypy“, „Podiel študentov (v cieľových
školách) priaznivo vnímajúci rodovú rovnosť (rozdelenie podľa pohlavia)“ a „Podiel študentov (v
cieľových školách) odmietajúci rodové stereotypy“, kde počiatočná hodnota je stanovená ako „bude
určená“ (TBD), Národný kontaktný bod zabezpečí, že Správca programu predloží ÚFM počiatočnú
hodnotu spolu s opisom použitej metódy zberu dát najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia výberu
projektov v rámci schémy malých grantov. Aktualizovaná počiatočná hodnota bude dohodnutá zmenou
programovej dohody.

4. Pre indikátor Výstupu 2 „Podiel podporených poradenských centier spĺňajúcich štandardy Rady
Európy“, kde počiatočná hodnota je stanovená ako „bude určená“ (TBD), Národný kontaktný bod
zabezpečí, že Správca programu predloží ÚFM počiatočnú hodnotu spolu s opisom použitej metódy
zberu dát najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia výberu projektov v rámci poslednej z príslušných
výziev na predkladanie projektov. Aktualizovaná počiatočná hodnota bude odsúhlasená úpravou
programovej dohody.

5 Pre indikátor Výstupu 3 „Úroveň spokojnosti inštitúcií a organizácií zapojených do systému odozvy
s účinnosťou systému odozvy“, kde počiatočná hodnota je stanovená ako „bude určená“ (TBD),
Národný kontaktný bod zabezpečí, že Správca programu predloží ÚFM počiatočnú hodnotu spolu
s opisom použitej metódy zberu dát najneskôr do 6 mesiacov od podpisu zmluvy na preddefinované
projekty č. 1 a 2 (číslovanie podľa oddielu 5.1 prílohy II k Programovej dohode). Aktualizovaná
počiatočná hodnota bude odsúhlasená úpravou programovej dohody.

6 Národný kontaktný bod zabezpečí, aby Správca programu informoval a koordinoval všetky
relevantné aktivity so Správcom fondu Active Citizens Fund – Slovakia s cieľom hľadať a dosiahnuť
synergie.

Podmienky oprávnenosti

Neuplatňujú sa

Platba vopred

Neuplatňujú sa

Podmienky pred ukončením

Neuplatňujú sa

Podmienky po ukončení

Neuplatňujú sa
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Oprávnenosť nákladov - obdobie Prvý deň Posledný deň

Oprávnenosť nákladov 29/11/2016 31/12/2024

Grantová miera a spolufinancovanie
Oprávnené výdavky programu (€) 10 588 235 €
Grantová miera programu (%) 85 %
Maximálna výška programového grantu – Finančný mechanizmus
EHP (€)

-

Maximálna výška programového grantu – Nórsky finančný
mechanizmus (€)

9 000 000 €

Maximálna výška programového grantu – celkovo (€) 9 000 000 €

10
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Miera
programového

grantu

Oprávnené
výdavky

programu

Spolufinancovanie
programu

PO Rozpočtová kapitola Nórske granty Celkový grant Zálohová platba

PO22 Riadenie programu 815 000 € 815 000 € 85 %

85 %

143 824 €

255 000 €

958 824 € 239 706 €

72 000 €PO04 Výstup 1 (Nórske granty) 1 445 000 € 1 445 000 € 1 700 000 €

5 329 412 €PO22 Výstup 2 (Nórske granty) 4 530 000 €

2 210 000 €

4 530 000 € 85 % 799 412 € 0 €

PO22 Výstup 3 (Nórske granty) 2 210 000 € 85 % 3 900 000 € 2 600 000 € 300 000 €

611 706 €Spolu 1 588 235 €17 10 588 235 €189 000 000 € 9 000 000 85 %

Zadržanie nákladov na riadenie
Zadržanie nákladov na riadenie – percento z nákladov na riadenie

Zadržanie nákladov na riadenie – plánovaná hodnota v eurách
10 %

95 882 €

1
1

7 Spolufinancovanie programu zaokrúhlené na 2 desatinné miesta je 1 588 235,29 €. Vyššie uvedený rozpor sa objavuje z dôvodu zobrazenia čísel zaokrúhlených na celé euro.
8 Oprávnené výdavky programu zaokrúhlené na 2 desatinné miesta sú 10 588 235,29 €. Vyššie uvedený rozpor sa objavuje z dôvodu zobrazenia čísel zaokrúhlených na celé euro.
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Domáce a rodovo podmienené násilie

Prevádzkové pravidlá (Príloha II)

1. Zhrnutie programu
Táto príloha stanovuje pravidlá riadenia programu. Programová dohoda je založená na memorande
o porozumení, osnove programu a pripomienkach zo strany MZV NK. 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 investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky. Nórske riaditeľstvo pre zdravie je donorským partnerom programu (DPP). Rada Európy je
medzinárodnou partnerskou organizáciou (IPO). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky je partner programu.

Cieľom programu je „Predchádzanie domácemu a rodovo podmienenému násiliu a ochrana a pomoc
obetiam“. Program podporí projekty v rámci nasledovných programových oblastí (PO):

PO 04 „Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom“: V rámci tejto PO program podporí
výstup „Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti“ (Výstup 1) prostredníctvom jednej schémy malých
grantov (SGS) zameranej na budovanie kapacít organizácií pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti
a oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

PO 22 „Domáce a rodovo podmienené násilie“: V rámci tejto PO program podporí výstup „Chránené
a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia“ (Výstup 2) prostredníctvom dvoch
výziev na predkladanie projektov (výzvy č. 1 a 2). Výzva č. 1 podporí intervenčné tímy na lokálnej
úrovni poskytujúce služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí. Výzva
č. 2 podporí zvýšenie kvality služieb tak, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických
služieb pre detské obete.

V rámci tej istej PO program podporí výstup „Zlepšená systémová odozva obetiam domáceho a rodovo
podmieneného násilia“ (Výstup 3) prostredníctvom dvoch preddefinovaných projektov „Zlepšenie
ochrany záujmov obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu
násiliu“ (PDP č. 1) a „Centrum pre obete sexuálneho útoku v Bratislave“ (PDP č. 2).

Ambíciou je, aby bezpečné ženské domy a poradenské služby pre obete domáceho a rodovo
podmieneného násilia, ktoré získajú finančné prostriedky v rámci tohto programu, fungovali najmenej
päť rokov po schválení záverečnej správy o projekte správcom programu.

2. Oprávnenosť

2.1 Oprávnení žiadatelia:

Pravidlá týkajúce sa oprávnenosti prijímateľov a projektových partnerov sú stanovené v článku 7.2
Nariadenia. V súlade s článkom 7.2.4 sú oprávnené nasledovné subjekty:

Oprávnení žiadatelia (prijímatelia) Oprávnení partneri

Výzva č. 1 na Subjekty založené ako právnická
osoba v SR:Právnické osoby založené v SR, ktoré

intervenčné tímy na
lokálnej úrovni
poskytujúce služby
pre obete domáceho
a rodovo

sú
poskytovateľov sociálnych služieb
alebo sú akreditovanými

registrované v registri

 miestny Úrad práce,
sociálnych vecí a rodinyposkytovateľmi sociálnych služieb

1
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podmieneného násilia, v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z.1 





mestská polícia alebo
miestne riaditeľstvo
policajného zboru

vrátane detí o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele alebo podľa
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č.

Výstup 2 „Chránené
a podporené obete
domáceho a rodovo
podmieneného
násilia“

obce podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom

274/2017 Z. z. o obetiach trestných zriadení
činov

štátne rozpočtové
a príspevkové organizácie
založené podľa zákona č.

za predpokladu, že poskytovatelia
sociálnych služieb spĺňajú
požadované štandardy2

523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách
verejnej správyalebo

obce podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení zriadené ako
právnické osoby v SR





vyššie územné celky a úrady
samosprávnych krajov podľa
zákona č. 302/2001 Z. z. o
samospráve vyšších

alebo územných celkov

vyššie územné celky a úrady poradenské centrá alebo
azylové domy spĺňajúce
požadované štandardy

samosprávnych krajov podľa zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov zriadené
ako právnické osoby v SR

za predpokladu, že minimálne jeden
z projektových partnerov alebo
žiadateľ sú poradenským centrom
alebo bezpečným ženským domom
spĺňajúcim požadované štandardy.

- Oprávnení žiadatelia majú medzi
partnermi najmenej jeden subjekt
spomedzi tých, ktorí sú uvedení ako
"oprávnení partneri"; a

Ďalší partneri k jednému partnerovi
z vyššie uvedeného zoznamu:- Minimálne jeden z projektových

partnerov
poradenským
bezpečným

alebo
centrom

ženským

žiadateľ sú
alebo

domom
akýkoľvek verejný alebo súkromný,
komerčný alebo nekomerčný

spĺňajúcim požadované štandardy subjekt, ako aj mimovládne
organizácie zriadené ako právnická
osoba v Nórsku alebo v SR alebo
akákoľvek medzinárodná
organizácia, orgán alebo agentúra.
Právnické osoby založené v SR,
ktoré sú registrované v registri
poskytovateľov sociálnych služieb

poskytovateľov
alebo akreditovanými

Výzva č. 2 na
zvýšenie kvality
služieb, aby spĺňali
požadované štandardy,

 Právnické osoby založené
v SR, ktoré sú registrované
v registri

1

2
Zbierky zákonov
Štandardy sú stanovené v Istanbulskom dohovore a v dokumente Rady Európy „Boj proti násiliu na ženách:

minimálne štandardy pre podporné služby“, ktoré sú prispôsobené na Slovensko KMC.

2
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vrátane špecifických
služieb pre detské
obete

sociálnych služieb alebo sú poskytovateľmi sociálnych služieb
akreditovanými
poskytovateľmi sociálnych
služieb v SR podľa zákona č.

v SR podľa zákona č. 305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele alebo podľa
zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z.,
alebo zákona č. 274/2017 Z. z.
o obetiach trestných činov, ktorí
spĺňajú požadované štandardy

305/2005 Z. z. oVýstup 2 „Chránené
a podporené obete
domáceho a rodovo
podmieneného
násilia“

sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele alebo
podľa zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Z. z., alebo zákona Ďalší partneri: akýkoľvek verejný
č. 274/2017 Z. z. o obetiach alebo súkromný, komerčný alebo
trestných činov, ktorí nekomerčný subjekt, ako aj
nespĺňajú
štandardy1, za predpokladu,

požadované mimovládne organizácie zriadené
ako právnická osoba v Nórsku alebo
v SR alebo akákoľvek

projektového
že majú

medzinárodná organizácia, orgán
alebo agentúra.

partnera,
požadované štandardy, alebo

ktorý spĺňa

 Právnické osoby založené
v SR, ktoré sú registrované
v registri poskytovateľov
sociálnych služieb alebo sú
akreditovanými
poskytovateľmi sociálnych
služieb v SR podľa zákona č.
305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele alebo
podľa zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Z. z., alebo zákona
č. 274/2017 Z. z. o obetiach
trestných činov, ktorí spĺňajú
požadované štandardy.

SGS Akýkoľvek verejný alebo súkromný,
komerčný alebo nekomerčný
subjekt, ako aj mimovládne
organizácie založené ako právnické
osoby v Nórsku alebo v SR alebo

Výstup 1
V súlade s článkom 7.2.1 Nariadenia

„Zvýšené akákoľvek medzinárodná
porozumenie rodovej organizácia, orgán alebo agentúra
rovnosti“

Prijímatelia a projektoví partneri musia dodržiavať ciele Istanbulského dohovoru vrátane prístupu
zameraného na ochranu obete, založenom na dôkazoch v boji proti domácemu a rodovo podmienenému
násiliu podľa princípov rodovej rovnosti v súlade s celkovým cieľom programu.
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2.2 Osobitné pravidlá oprávnenosti výdavkov:
Výdavky sú oprávnené v súlade s kapitolou 8 Nariadenia.

Príspevky v naturáliách vo forme dobrovoľníckej práce vynaloženej v súlade s článkom 6.4.5
Nariadenia v prípade projektov, v ktorých je prijímateľom mimovládna organizácia alebo sociálny
partner, môžu tvoriť až 100% spolufinancovania požadovaného programom na projekt.

V súlade s článkom 8.5.1 písm. e) Nariadenia môžu prijímatelia alebo projektoví partneri, ktorí sú
medzinárodnými organizáciami alebo ich orgánmi či agentúrami, určiť svoje nepriame náklady v súlade
s príslušnými pravidlami stanovenými týmito organizáciami.

3. Bilaterálne vzťahy
3.1 Bilaterálne vzťahy:
Program prispeje k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Nórskom.

Program tiež vhodne podporí projekty s donorskými partnerstvami, okrem iného prostredníctvom
realizácie podujatí a aktivít zameraných na nadväzovanie kontaktov pri vyhlásení výziev na
predkladanie projektov, ako aj podporou projektov s donorskými partnerstvami v textoch výziev.

Program prispeje, okrem iného, k nasledujúcemu:

1

2

3

4

. Prenosu nórskych znalostí v oblasti jednotiek sexuálnych útokov;

. Prenosu nórskych znalostí o programoch pre páchateľov násilia;

. Bilaterálnym výmenám zameraným na poskytovanie služieb menšinám;

. Bilaterálnym výmenám zameraných na detské obete násilia.

Ďalšie využitie finančných prostriedkov na bilaterálne vzťahy pridelených na program bude dohodnuté
vo Výbore pre spoluprácu.

4. Výber projektov a finančné parametre
4.1 Otvorené výzvy a dostupnosť finančných prostriedkov (vrátane počtu výziev, trvania výziev a

predpokladanej výšky):
Maximálny/minimálny
grant, o ktorý je možné

Indikatívne
obdobie

Celková
disponibilná suma

požiadať

Výzva č. 1 na intervenčné
tímy na lokálnej úrovni
poskytujúce služby pre obete
domáceho a rodovo

1. polrok 2021 3 697 691 € 600 000 € / 200 000 €

podmieneného násilia,
vrátane detí

Výstup 2 „Chránené
a podporené obete domáceho
a rodovo podmieneného
násilia“

Výzva č. 2 na zvýšenie
kvality služieb, aby spĺňali
požadované štandardy,
vrátane špecifických služieb
pre detské obete

2. polrok 2021 1 631 721 € 500 000 € / 200 000 €

4
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Výstup 2 „Chránené
a podporené obete domáceho
a rodovo podmieneného
násilia“

SGS Otvorenie:
5/2019

1 700 000 € 200 000 € / 100.000 €
0Výstup 1 „Zvýšené

porozumenie rodovej
rovnosti“

4 uzávierky:
30.09.2019

3

3

0

1.03.2020

0.09.2020

1.02.2021

Správca programu má za cieľ zabezpečiť geografické rozdelenie finančných prostriedkov.

Prostriedky neviazané v jednej výzve môžu byť presunuté do výziev v rámci rovnakého výstupu.

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 zo štyroch osôb, ktoré majú príslušné odborné
znalosti. Najmenej jedna z nich musí byť externý subjekt vo vzťahu k správcovi programu, DPP, MPO
a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. DPP a MPO sú členmi výberovej komisie
s hlasovacím právom. Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva a Národný kontaktný bod
budú prizývaní zúčastniť sa zasadnutí výberovej komisie ako pozorovatelia.

Správca programu preskúma súlad žiadosti o projekt s administratívnymi kritériami a kritériami
oprávnenosti. Žiadatelia, ktorých žiadosti o projekt sú v tejto fáze zamietnuté, musia byť informovaní
a musí sa im poskytnúť primeraná lehota na odvolanie sa proti tomuto rozhodnutiu.

Každá žiadosť o projekt, ktorá splní administratívne kritériá a kritériá oprávnenosti, je hodnotená dvomi
expertmi, pričom jedného z týchto expertov nominuje správca programu a druhého nominuje DPP a
IPO. Experti musia byť nestranní a nezávislí od správcu programu a od výberovej komisie.

Experti hodnotia konkrétny projekt samostatne podľa výberových kritérií zverejnených s výzvou. Na
určenie 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 vykoná nezávislé hodnotenie žiadosti o
projekt. V takýchto prípadoch sa na zostavenie poradia použije priemerný počet dvoch najbližších
počtov bodov.

Správca programu poskytne výberovej komisii poradie projektov. 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 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
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programu na základe odporúčania výberovej komisie rozhodne o tom, ktoré projekty budú podporené.
Pred prijatím takéhoto rozhodnutia môže správca programu vykonať návštevu na mieste, ak sa
v projekte predpokladajú stavebné práce alebo nákup špeciálneho vybavenia. Ak správca programu
zmení rozhodnutie výberovej komisie, alebo navrhne zmenu projektu, informuje dotknutých žiadateľov
a poskytne im zdôvodnenie.

Správca programu v primeranej lehote oboznámi žiadateľov s výsledkami výberového procesu
a zverejní jeho výsledky.

Postup stanovený v tomto článku sa vzťahuje na všetky výzvy na predkladanie projektov, vrátane
schémy malých grantov v rámci tohto programu.

Výzva schémy malých grantov bude otvorená na predkladanie žiadostí o projekt počas dvoch rokov,
resp. do vyčerpania dostupných finančných prostriedkov. Žiadosti sa predkladajú v termínoch
uzávierok stanovených vo výzve. Očakávané termíny uzávierok sú stanovené v článku 4.1. Po každej
uzávierke prebehne príslušný výberový proces, vrátane stretnutia výberovej komisie.

4.3 Miera projektového grantu:
Granty na všetky projekty z programu môžu dosiahnuť 100% celkových oprávnených výdavkov
projektu. V prípade projektov, kde je prijímateľom 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. Dodatočné mechanizmy v rámci programu
5.1 Preddefinované projekty

V rámci programu budú realizované tri preddefinované projekty:

1) „Zlepšenie ochrany záujmov obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách
a domácemu násiliu“

Prijímateľ:
Donorský partner(i) projektu:

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Nórske centrum pre štúdie násilia a traumatického stresu
(NKVTS)

Iný partner(i) projektu: Prezídium policajného zboru SR
Policajná akadémia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zbor väzenskej a justičnej stráže SR
1 400 000 €Celkové maximálne oprávnené výdavky:

Miera projektového grantu: 100 %
Maximálna výška projektového grantu: 1 400 000 €

Projekt prispieva k výstupu programu: „Zlepšená systémová odozva obetiam domáceho a rodovo
podmieneného násilia“.

Projekt nadväzuje na a posilňuje činnosť Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené
a domáce násilie (KMC) s cieľom rozvíjať, vykonávať a koordinovať komplexnú národnú politiku
prevencie a boja proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu v súlade s Dohovorom Rady Európy
o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

6



SK GBV – NFM
Programová dohoda – Príloha II

Projekt podporí KMC pri koordinácii multiinštitucionálneho prístupu k domácemu a rodovo
podmienenému násiliu, ktorý zahŕňa úsilie polície, súdnictva, zdravotníckych a servisných agentúr a má
za cieľ zabrániť opätovnej viktimizácii.

KMC bude koordinovať spoluprácu medzi zainteresovanými subjektmi prostredníctvom pravidelných
stretnutí a výmen informácií, aby sa v boji proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu
zabezpečilo vzájomné pochopenie potreby prístupu k obetiam, ktorý je založený na dôkazoch.

Projekt okrem iného zahŕňa tieto aktivity:








Implementáciu odporúčaní a usmernení politiky založenej na dôkazoch, ako aj monitorovanie
a evaluáciu s cieľom zlepšiť reakciu na domáce násilie a rodovo podmienené násilie;
Podporovať koordinovaný a multiinštitucionálny prístup k domácemu a rodovo podmienenému
násiliu na regionálnej úrovni;
Výskum násilia intímneho partnera v partnerstvách teenagerovna základe poznatkov
a osvedčených postupov z Nórska;
Prispôsobiť vyšetrovacie miestnosti na policajných staniciach obetiam domáceho násilia
a rodovo podmieneného násilia a vyškoliť špecializované policajné tímy v prípadoch
domáceho a rodovo podmieneného násilia;





Poskytovať usmernenia a školenia pre policajných pracovníkov v prvom kontakte a pre
vyšetrovateľov v rozhovoroch s obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia;
Vypracovať a implementovať intervenčné programy pre páchateľov domáceho a rodovo
podmieneného násilia vrátane odbornej prípravy pre odborníkov a evaluácia programov.

2) „Centrum pre obete sexuálneho útoku v Bratislave“

Prijímateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Donorský partner(i) projektu: Centrum pre obete sexuálneho útoku v Osle
(Overgrepsmottaket/Allmennlegevakten)

Iný partner(i) projektu: Univerzitná nemocnica Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Celkové maximálne oprávnené výdavky: 1 200 000 €
Miera projektového grantu: 100 %
Maximálna výška projektového grantu: 1 200 000 €

Projekt prispieva k výstupu programu: „Zlepšená systémová odozva obetiam domáceho a rodovo
podmieneného násilia“

V rámci projektu sa pripraví, nastaví a otestuje model Centra pre obete sexuálneho útoku (CSÚ),
ktorého cieľom je pomáhať obetiam a poskytne zdravotnú starostlivosť a forenznú lekársku prehliadku
v prípadoch sexuálneho násilia..

Projekt okrem iného zahŕňa tieto aktivity:

 zriadiť Centrum pre obete sexuálneho útoku ako jednotné kontaktné miesto, ktoré sa
špecializuje na prenos osvedčených postupov z Nórska v oblasti sexuálneho násilia;
poskytovať interdisciplinárny a multisektorový manažment prípadov obetí, vrátane
zdravotného ošetrenia, forenznej lekárskej prehliadky, psychologického a sociálneho
poradenstva a právnych služieb na jednom mieste;
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výskum v oblasti, vypracovanie metodológie a noriem;
rozvoj informačných nástrojov a šírenie informácií o projekte a sexuálnych útokoch, službách
CSÚ, právach obetí a pod. pre obete, širšiu verejnosť a zainteresovaných odborníkov.

5.2 Finančné nástroje
Nevzťahuje sa.

6
6

. Riadenie programu

.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:

Trvanie
implementácie

projektu3

Zálohová
platba

Prvá Druhá Tretia Štvrtá Záverečná
platba4priebežná priebežná priebežná priebežná

platba platba platba platba
Menej ako 24

mesiacov
20% 40% 35% - - 5%

24-36 mesiacov
Viac ako 36

mesiacov

15%
10%

30%
20%

25%
20%

25%
25%

- 5%
5%20%

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 obsahujú informácie o pokroku
v projekte a vynaložených výdavkoch.

3Zmluva 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.
4Zádržné sa môže uplatniť na konci implementácie alebo pomerne z každej zálohovej alebo priebežnej platby.
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V súlade s čl. 5.6.2 Nariadenia, 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 dokladu o výdavkoch súvisiacich s administratívnymi
overeniami sa môže vykonať na základe výberu vzorky.

Okrem toho sa v súlade s čl. 5.6.2 Nariadenia, 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
zabezpečí, že s prijímateľmi sú dohodnuté vhodné a dostatočné opatrenia na monitorovanie
a predkladanie správ, ktoré umožnia správcovi programu a Národnému kontaktnému bodu splniť svoje
povinnosti voči MZV NK.

Správca programu v rámci reportovania 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 Nariadenia a Komunikačný plán programu.

8. Rôzne
Neuplatňuje sa.

9


