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Finančný mechanizmus EHP 2009-2014 
 

PROGRAMOVÁ DOHODA 
 

medzi 
 

Výborom pre finančný mechanizmus 
založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom 

 
a 
 

Úradom vlády Slovenskej republiky 
ďalej ako „Národný kontaktný bod“, 
zastupujúcim Slovenskú republiku 

ďalej ako „Prijímateľský štát“ 
 

ďalej spolu ako „strany“ 
 

o financovaní  Programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ 
 

ďalej ako „Program“ 
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Kapitola 1 
Rozsah, právny rámec a 

definície 
 

Článok 1.1 
Rozsah 

 
Táto programová dohoda medzi Výborom pre finančný 
mechanizmus (ďalej ako “VFM“) a Národným 
kontaktným bodom stanovuje práva a povinnosti Strán 
ohľadom realizácie Programu a finančného príspevku na 
Program z Finančného mechanizmu EHP na roky 2009-
2014. 
 

Článok 1.2 
Právny rámec 

 
1. Túto programovú dohodu je potrebné vykladať  
v spojitosti s nasledujúcimi dokumentmi, ktoré spoločne 
s touto programovou dohodou tvoria právny rámec 
Finančného mechanizmu EHP na roky 2009-2014: 
 
(a) Protokol 38b k Dohode o EHP o Finančnom 
mechanizme EHP na roky 2009-2014;  
 
(b) Nariadenie o  implementácii Finančného mechanizmu 
EHP na roky 2009-2014 (ďalej ako „Nariadenie“) vydané 
donorskými štátmi v súlade s článkom 8 (8) Protokolu 
38b; 
 
(c) Memorandum o porozumení pre implementáciu 
Finančného mechanizmu EHP na roky 2009-2014 (ďalej 
ako “Memorandum“), ktoré uzatvorili donorské štáty 
a prijímateľský štát; a  
 
(d) akékoľvek smernice prijaté zo strany VFM v súlade s  
Nariadením.  
 
2. V prípade nesúladu medzi touto programovou 
dohodou a Nariadením prevláda Nariadenie.  
 
3. Právny rámec je záväzný pre obe strany. Konanie alebo 
opomenutie konania jednou zo strán tejto programovej 
dohody, ktoré je nezlučiteľné s právnym rámcom, je 
porušením tejto programovej dohody danou stranou. 

 
Článok 1.3 
Definície 

 
 

Použité pojmy a inštitúcie a dokumenty, ktoré sa v tejto 
programovej dohode spomínajú, sa budú chápať v súlade 
s Nariadením a to najmä s jeho čl. 1.5 a s právnym 
rámcom uvedeným v čl. 1.2 tejto programovej dohody.  
 

 

Článok 1.4 
Prílohy a hierarchia dokumentov 

 
1. Programové rozhodnutie vrátane finančného plánu 
(Príloha I) a  pravidlá správy programu (Príloha II) tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto programovej dohody. 
Akýkoľvek odkaz na túto programovú dohodu zahŕňa 
odkazy na jej prílohy, pokiaľ nie je uvedené inak alebo to 
nie je jasné z kontextu.  
 
2. Ustanovenia príloh sa vykladajú v súlade s touto 
programovou dohodou. V prípade, že zmysel niektorého 
ustanovenia týchto príloh by pri takomto výklade 
protirečil tejto programovej dohode, platia ustanovenia 
príloh, pokiaľ sú v súlade s Nariadením.  
 
3. Záväzky, vyhlásenia a záruky, explicitné ako aj 
implicitné, ktoré boli zahrnuté do programového návrhu, 
sú záväzné pre Národný kontaktný bod a správcu 
Programu, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak 
v prílohách tejto programovej dohody.  
 

 

Kapitola 2 
Program 

 
Článok 2.1 
Spolupráca 

 
1. Strany vykonajú všetky potrebné a nevyhnutné 
opatrenia na zabezpečenie splnenia povinností a cieľov 
vyplývajúcich z tejto programovej dohody.  
 
2. Strany súhlasia s poskytnutím všetkých informácií 
nevyhnutných na riadne fungovanie tejto programovej 
dohody, pričom budú  uplatňovať najvyšší stupeň 
transparentnosti, zodpovednosti a  efektívnosti nákladov, 
a tiež princípy dobrého spravovania, trvalo udržateľného 
rozvoja, rovnosti pohlaví a rovnakých príležitostí.  
 
3. Strany sa budú navzájom bezodkladne informovať 
o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré narušujú, alebo hrozí, 
že narušia úspešnú implementáciu tohto Programu.  
 
4. Strany prehlasujú, že pri plnení tejto programovej 
dohody budú pôsobiť proti korupčným praktikám. Ďalej  
strany prehlasujú, že nebudú prijímať priamo ani 
nepriamo žiadne druhy ponuky, daru, platieb alebo 
výhod, ktoré by boli, alebo mohli byť považované za 
ilegálne, resp. korupčné praktiky. Strany sa budú 
navzájom bezodkladne informovať o akomkoľvek 
náznaku korupcie alebo zneužitia zdrojov v súvislosti s 
touto programovou dohodou.  
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Článok 2.2 
Hlavné oblasti zodpovednosti strán 

 
 1. Národný kontaktný bod je zodpovedný a bude sa 
zodpovedať za celkové riadenie Finančného mechanizmu 
EHP na roky 2009-2014 v prijímateľskom štáte a za úplnú 
a správnu implementáciu tejto programovej dohody. 
Národný kontaktný bod sa zaväzuje najmä 
 
(a) postupovať v súlade so svojimi povinnosťami 
určenými v  Nariadení a v tejto programovej dohode; 
 
(b) zabezpečovať, aby certifikačný orgán,  orgán auditu, 
monitorovací výbor a správca programu riadne 
vykonávali úlohy vyplývajúce pre nich z Nariadenia, 
z tejto programovej dohody a z dohody o implementácii 
programu; 
 
(c) podniknúť všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie 
toho, aby bol správca programu v plnom rozsahu 
zaviazaný  a  schopný Program implementovať a riadiť; 
 
(d) prijať nevyhnutné opatrenia na nápravu nezrovnalostí 
počas implementácie Programu a zabezpečovať, aby 
správca programu prijal primerané opatrenia na  nápravu 
nezrovnalostí v projektoch implementovaných v rámci 
Programu, a to vrátane opatrení na vrátenie nesprávne 
vynaložených peňažných prostriedkov; 
 
(e) urobiť všetky nevyhnutné a potrebné opatrenia na 
posilnenie alebo zmenu spôsobu riadenia Programu.  
 
2. VFM v súlade s pravidlami  ustanovenými v  právnom 
rámci podľa čl. 1.2  tejto programovej dohody  sprístupní 
prijímateľskému štátu finančný príspevok (ďalej ako 
„programový grant“), ktorý bude použitý výlučne na 
financovanie oprávnených nákladov  Programu.  
 

Článok 2.3 
Ciele a výstupy Programu 

 
1. Programové rozhodnutie vymedzuje cieľ, výstup/y, 
výsledky, indikátory a zámery Programu. 
 
2. Národný kontaktný bod zabezpečí, aby správca 
programu implementoval a ukončil Program v súlade 
s cieľom, výstupom/mi, výsledkami, indikátormi 
a zámermi určenými pre tento Program.  
 

 
Článok 2.4 

Programový grant 
 

1. Maximálna výška programového grantu, miera 
programového grantu  a odhadovaná výška oprávnených  
nákladov na Program bude určená v programovom 
rozhodnutí.  

2. V prípade, že Program je podporovaný aj Nórskym 
finančným mechanizmom, táto programová dohoda 
bude vysvetľovať v spojitosti s dohodu upravujúcou 
takúto podporu.  
 
3. Finančný plán bude 
 
(a) obsahovať rozdelenie položiek rozpočtu programu 
s použitím popisu predloženého v šablóne návrhu 
programu; 
 
(b) v prípade zálohových platieb určovať dohodnuté 
zálohy. 
 
4. Náklady na riadenie správcu programu nepresiahnu 
čiastku určenú v programovom rozhodnutí.  
 

Článok 2.5 
Osobitné podmienky a špecifické pravidlá programu 

 
1. V programovom rozhodnutí sú vymenované všetky 
podmienky zo strany VFM podľa ods. 3 článku 5.3 
Nariadenia. Národný kontaktný bod zabezpečí  
dodržiavanie týchto podmienok  a včas podnikne všetky 
kroky potrebné na zabezpečenie ich splnenia.  
 
2. Národný kontaktný bod zabezpečí súlad s akýmikoľvek 
inými špecifickými pravidlami programu uvedenými v  
pravidlách správy programu.  
 

 Článok 2.6  
Dohoda o implementácii programu 

 
1. Podľa čl. 5.8 Nariadenia, bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia ods. 2 toho istého článku, Národný 
kontaktný bod podpíše dohodu o implementácii 
programu so správcom programu pred uskutočnením 
akejkoľvek platby na Program. Národný kontaktný bod 
oznámi  podpísanie tejto dohody VFM.  
 
2. Podpísaná dohoda o implementácii programu bude 
identická s návrhom dohody o implementácii programu 
odsúhlaseným zo strany VFM podľa ods. 5 čl. 5.8 
Nariadenia s ohľadom na požadovaný obsah podľa  ods. 3 
toho istého článku. Národný kontaktný bod bude 
informovať VFM o akejkoľvek odchýlke od 
odsúhlaseného návrhu, ktorá by si podľa ods. 5 čl. 5.8 
Nariadenia mohla vyžadovať nové odsúhlasenie pred 
akoukoľvek platbou na Program.  
 

Článok 2.7 
Poskytovanie správ 

 
Národný kontaktný bod zabezpečí, aby správca programu 
poskytoval finančné správy, výročné správy o programe 
a záverečnú správu o programe v súlade s Kapitolou 8 
a čl. 5.11 a 5.12 Nariadenia, ako aj štatistické správy 
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v súlade s Manuálom správcu programu (Príloha 9 
Nariadenia).  

 
Článok 2.8 

Externé monitorovanie 
 

Externé monitorovanie a audit, ktoré sú uvedené v čl. 
10.1, 10.2, 10.3 a 10.4 Nariadenia, v žiadnom prípade 
nezbavujú Národný kontaktný bod alebo správcu 
programu povinností vyplývajúcich z programovej 
dohody, čo sa týka  monitorovania Programu a/alebo 
projektov v rámci neho, finančnej kontroly a auditu.  
 

Článok 2.9 
Úpravy Programu 

 
1. Pokiaľ nie je výlučne stanovené inak v tejto 
programovej dohode, akékoľvek úpravy Programu musia 
byť najprv odsúhlasené VFM.  
 
2. Úpravy, ktoré nemajú vplyv na cieľ, výstupy, výsledky, 
indikátory alebo zámery Programu, sa môžu vykonať aj 
bez predchádzajúceho súhlasu VFM v prípade, že sa 
obmedzujú na 
 
(a)  presuny medzi rozpočtovými položkami, ktoré súvisia 
s výstupmi, v sume kumulatívne menšej ako 10 % z 
celkových oprávnených výdavkov Programu alebo v sume 
1 000 000 Eur, podľa toho, ktorá suma je vyššia a  
 
(b) zmeny interných postupov správcu programu, ktoré 
nie sú uvedené v programovej dohode.  
 
3. Osobitné programové výnimky z odsekov 1 a 2, ak sa 
vyskytnú, sú uvedené v pravidlách správy programu.  
 
4. Výdavky vynaložené v rozpore s týmto článkom, nie sú 
oprávnené.  
 
5. V prípade pochybností o tom, či navrhované úpravy 
vyžadujú súhlas VFM, bude Národný kontaktný bod 
takéto úpravy konzultovať s VFM pred tým, ako vstúpia 
do platnosti.  
 
6. Žiadosti o úpravy sa budú podávať a hodnotiť v súlade 
s čl. 5.9 Nariadenia.  

 
Článok 2.10 

Komunikácia 
 

1. Celá komunikácia s VFM ohľadom tejto programovej 
dohody bude prebiehať v anglickom jazyku a bude 
adresovaná Úradu pre finančný mechanizmus (ďalej ako 
„ÚFM“), ktorý zastupuje VFM vo vzťahu k Národnému 
kontaktnému bodu a správcovi programu vo veci 
implementácie Programu.  

2. Do rozsahu, v akom nebudú originály dokumentov k 
dispozícii v anglickom jazyku, budú opatrené úplným 
a presným prekladom do anglického jazyka. 
 
3. Národný kontaktný bod bude zodpovedať za presnosť 
prekladov, ktoré zabezpečí, ako aj za prípadné následky, 
ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nepresných prekladov.  
 
4. VFM zabezpečí, aby Národný kontaktný bod bol 
informovaný o komunikácii medzi VFM a správcom 
programu, ktorá je relevantná vzhľadom na 
zodpovednosť Národného kontaktného bodu podľa tejto 
programovej dohody.  

 
 

Článok 2.11 
Kontaktné údaje 

 
1.  Kontaktné údaje Národného kontaktného bodu 
a správcu programu sú uvedené v návrhu programu.  
 
2. Kontaktné údaje VFM a Úradu pre finančný 
mechanizmus sú:  
Úrad pre finančný mechanizmus  
Do rúk: riaditeľovi  
Sekretariát EFTA 
Rue Joseph II, 12-16 
1000 Brusel  
Tel. č.: +32 (0) 2 286 1701 
Fax č.: +32 (0) 2 211 1889 
Email: fmo@efta.int 
 
3. Zmeny alebo opravy kontaktných údajov uvedených 
v tomto článku si poskytnú Strany tejto programovej 
dohody písomne a neodkladne.  

 
Článok 2.12 

Vyhlásenia a záruky 
 
1. Táto programová dohoda a udelenie programového 
grantu je založená na informáciách poskytnutých VFM 
Národným kontaktným bodom, jeho prostredníctvom 
alebo v jeho mene v programovom návrhu alebo v rámci 
inej komunikácie uskutočnenej pred podpísaním tejto 
programovej dohody.  
 
2. Národný kontaktný bod vyhlasuje a ručí za to, že 
informácie poskytnuté ním, jeho prostredníctvom alebo 
v jeho mene v programovom návrhu, v súvislosti 
s programovým návrhom, implementáciou alebo 
uzavretím tejto programovej dohody sú pravdivé, presné 
a úplné.  
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Kapitola 3 
Projekty 

 
Článok 3.1 

Výber projektov 
 

1. Národný kontaktný bod zabezpečí, aby správca 
programu vyberal projekty v súlade s Kapitolou 6 
Nariadenia a pravidiel správy programu.  
 
2. Oprávnenosť žiadateľov je stanovená v čl. 6.2 
Nariadenia a v súlade s ods. 3 toho istého článku sa na ňu 
vzťahujú iba obmedzenia uvedené v pravidlách správy 
programu.  
 
3.Preddefinované projekty budú navrhnuté v pravidlách 
správy programu.  
 
4. Národný kontaktný bod vykoná aktívne kroky na 
zabezpečenie toho, aby správca programu v plnej miere 
dodržal čl. 6.6 Nariadenia.  
 

 
 Článok 3.2 

Projektová zmluva 
 
1. Pre každý schválený projekt sa uzavrie projektová 
zmluva medzi správcom  programu a prijímateľom.  
 
2.  V prípade, kde nie je možné z dôvodu národnej 
legislatívy uzatvoriť projektovú zmluvu medzi správcom 
programu a prijímateľom, prijímateľský štát môže 
namiesto toho vydať právny alebo správny akt s 
obdobným účinkom a obsahom.  
 
3. Obsah a forma projektovej zmluvy musí byť v súlade 
s čl. 6.7 Nariadenia.  
 
4. Národný kontaktný bod zabezpečí, že povinnosti 
prijímateľa vyplývajúce z projektovej zmluvy sú platné 
a vymáhateľné v rámci platného právneho poriadku 
prijímateľského štátu.  
 

Článok 3.3 
Partneri projektu a dohody o partnerstve  

 
1. Projekt sa môže realizovať v partnerstve medzi 
prijímateľom a partnermi projektu, ako je definované v 
ods. 1(w) čl.1.5 Nariadenia. Ak sa projekt zrealizuje 
v takomto partnerstve, prijímateľ podpíše s partnermi 
projektu dohodu o partnerstve, ktorej obsah a forma je 
stanovená v čl. 6.8 Nariadenia.  
 
2. Dohoda o partnerstve bude spísaná v anglickom jazyku 
v prípade, že jednou zo strán dohody bude subjekt 
z donorských štátov.  

3. Na oprávnenosť výdavkov vynaložených partnerom 
projektu sa vzťahujú tie isté obmedzenia, ktoré by sa 
aplikovali, ak by  výdavky vznikli prijímateľovi.  
 
4. Vytvorenie a realizácia vzťahu medzi prijímateľom a 
partnerom projektu bude prebiehať v súlade s platnou 
národnou legislatívou a zákonmi Európskej únie 
o verejnom obstarávaní, ako aj v súlade s čl. 7.16 
Nariadenia.  
 
5. Národný kontaktný bod zabezpečí, že správca 
programu overí, či je dohoda o partnerstve v súlade 
s týmto článkom, a to pred podpísaním projektovej 
zmluvy.  
 

Článok 3.4 
Prerozdelenie finančných prostriedkov 

 
1.  Prerozdelenie nevyužitých alebo zrušených finančných 
príspevkov na projekty sa vykoná v súlade s čl. 6.9 
Nariadenia.  
 
2. Projektové granty, ktoré sa neprerozdelia, budú 
vrátené VFM v súlade s čl. 6.9 Nariadenia.  
 
 

Kapitola 4 
Financovanie 

 
Článok  4.1 

Oprávnené výdavky 
 

1. Podľa čl. 7.6 Nariadenia oprávnené výdavky v rámci 
tohto Programu sú   
 
(a) náklady  na riadenie správcu programu v súlade 
s detailným rozpočtom uvedeným vo finančnom pláne; 
 
(b) platby na projekty v rámci Programu, v súlade 
s Nariadením, touto programovou dohodou 
a projektovou zmluvou; 
 
(c) výdavky z fondov určených na bilaterálnu spoluprácu 
v súlade s čl. 7.7 Nariadenia. 
 
2. Výdavky týkajúce sa kategórií uvedených v bodoch (d), 
(e) a (f) čl. 7.1 Nariadenia sú oprávnené v súlade s jeho 
Kapitolou 7, ak takéto výdavky sú explicitne schválené 
VFM v programovom rozhodnutí. Realizácia aktivít 
v rámci týchto kategórií musí prebiehať v súlade 
s pravidlami správy programu.  
 
3. Oprávnené výdavky v rámci projektov sú tie, ktoré 
vynaložil prijímateľ alebo partneri projektu, spĺňajú 
kritériá uvedené v čl. 7.2 Nariadenia, spadajú do kategórií 
a spĺňajú podmienky priamych oprávnených výdavkov 
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uvedených v čl.7.3 Nariadenia, ako aj nepriamych 
nákladov v súlade s čl. 7.4 Nariadenia.  
 
4. Prvý dátum oprávnenosti výdavkov v projektoch bude 
určený v projektovej zmluve v súlade s čl. 7.14 
Nariadenia. V súlade s odsekom 3 čl. 5.5 Nariadenia 
nebude prvý dátum oprávnenosti ktoréhokoľvek 
z preddefinovaných projektov skorší, než dátum, kedy 
Národný kontaktný bod oznámi VFM, že preddefinované 
projekty boli správcom programu ohodnotené pozitívne.  
 
5. Maximálna výška oprávnených nákladov v kategóriách, 
uvedených v odsekoch 1 a 2 je stanovená v 
programovom rozhodnutí. Osobitné pravidlá 
oprávnenosti výdavkov programu,  ktoré sú stanovené v 
programovom rozhodnutí alebo v pravidlách správy 
programu,  musia byť dodržané.  

 
Článok 4.2 

Preukázanie výdavkov 
 

Náklady, ktoré vznikli správcom programu, prijímateľom 
a partnerom projektov, musia byť podložené príslušnými 
dokumentmi v súlade s čl. 7.13 Nariadenia.  
 

Článok 4.3 
Platby 

 
1. Platby na Program sa vykonajú až potom, ako budú 
splnené všetky relevantné podmienky pre platby 
ustanovené v tejto programovej dohode a Nariadení.  
 
2. Platby na Program budú realizované formou zálohovej 
platby, priebežných platieb a platby záverečného 
zostatku a budú prebiehať v súlade s čl. 8.2, 8.3 a 8.4 
Nariadenia.  
 
3. Platba projektového grantu prijímateľovi môže byť 
realizovaná formou zálohových platieb, priebežných 
platieb a platieb záverečného zostatku. Výška zálohových 
platieb a mechanizmus ich zúčtovania je stanovený 
v pravidlách správy programu.  
 
4. Národný kontaktný bod zabezpečí, aby boli platby 
realizované v súlade s odsekom 2 čl. 8.1 Nariadenia.  
 
5. Kapitola 8 Nariadenia sa bude aplikovať na všetky 
aspekty týkajúce sa platieb, vrátane pravidiel pri 
zamieňaní peňažnej meny a pripočítavania úrokov na 
bankových účtoch.  

 
Článok 4.4 

Transparentnosť a prístupnosť dokumentov  
 

Národný kontaktný bod zabezpečí kontrolu priebehu 
krokov poskytnutia finančných príspevkov na Program 

z Finančného mechanizmu EHP na roky 2009-2014 
v súlade s čl. 8.8 Nariadenia.  
 
 

Článok 4.5 
Nezrovnalosti, pozastavenie a úhrady  

 
VFM má právo využiť nápravné opatrenia stanovené v 
Nariadení, najmä v  Kapitole 12 Nariadenia. Národný 
kontaktný bod je povinný prijať všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie dodržania ustanovení 
uvedených v kapitolách 11 a 12 Nariadenia, ktoré sa 
týkajú nezrovnalostí, pozastavenia platieb, finančných 
korekcií a vrátenia finančných prostriedkov.  
 

 

Kapitola 5 
Záverečné ustanovenia 

 
Článok 5.1 

Riešenie sporov  
 

 
1. Strany sa zriekajú svojho práva na súdne riešenie 
akéhokoľvek sporu, súvisiaceho s programovou dohodou, 
a to tak na národnej ako i medzinárodnej úrovni 
a súhlasia s tým, že akýkoľvek spor vyriešia priateľskou 
dohodou.  
 
2. Ak by prijímateľský štát nesúhlasil s vrátením 
finančných prostriedkov VFM, alebo spor týkajúci sa  
požiadavky vrátenia finančných prostriedkov nie je 
možné vyriešiť podľa odseku 1, Strany môžu predložiť 
tento spor súdu  Oslo Tingrett.  
 
 

Článok 5.2 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

 
 

1. Po konzultáciách s Národným kontaktným bodom 
môže VFM vypovedať túto programovú dohodu 
v prípade, že 
 
(a) rozhodnutie o celkovom pozastavení platieb podľa čl. 
12.6 Nariadenia alebo rozhodnutie o pozastavení platieb 
podľa odseku 1(h) čl. 12.1 Nariadenia nebolo zrušené do 
6 mesiacov od vydania takého rozhodnutia; 
 
(b) pozastavenie platieb podľa čl. 12.1 Nariadenia, okrem 
pozastavenia podľa ods. 1(h), nebolo zrušené do jedného 
roka od vydania takéhoto rozhodnutia; 
 
(c) žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov podľa čl. 
12.2 Nariadenia nebola splnená do jedného roka odo dňa 
rozhodnutia o žiadosti; 
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(d) správca programu skrachoval, bol vyhlásený za 
insolventného, alebo podal prehlásenie 
o nedostatočnosti svojej finančnej kapacity na 
pokračovanie realizácie Programu; alebo 
 
(e) správca programu sa podľa názoru VFM zúčastňoval 
korupcie, podvodu a podobných činností, alebo neprijal 
potrebné opatrenia pri odhaľovaní či zabránení takýchto 
činností, alebo v prípade ich výskytu neodstránil ich 
účinky.  
 
2. Táto programová dohoda môže byť ukončená 
vzájomnou dohodou Strán.  
 
3. Ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na právo 
Strán využiť mechanizmus na riešenie sporov podľa čl. 
5.1, alebo právo VFM využiť nápravné prostriedky  podľa 
Kapitoly 12 Nariadenia.  

 
Článok 5.3 

Vzdanie sa zodpovednosti 
 

1. Akékoľvek hodnotenie programu, ku ktorému dôjde 
pred alebo po jeho schválení zo strany VFM, žiadnym 
spôsobom neznižuje mieru zodpovednosti Národného 
kontaktného bodu a správcu programu za overenie 
a potvrdenie správnosti dokladov a informácií, na ktorých 
sa programová dohoda zakladá.  
 
2. Žiadne ustanovenie obsiahnuté v programovej dohode 
neukladá VFM alebo ÚFM žiadnu zodpovednosť za 
dohľad, vykonanie, ukončenie alebo realizáciu programu 
a jeho projektov.  

 
3. VFM nepreberá žiadne riziko, ani zodpovednosť za 
akékoľvek škody, ujmy alebo iné možné nepriaznivé 
účinky spôsobené Programom alebo projektmi 
realizovanými v rámci Programu, vrátane, ale nie 
výlučne, nedôslednosti v plánovaní Programu alebo jeho 
projektov, iného projektu/ov, ktoré by mohli mať naň 
vplyv, alebo ktoré by mohol ovplyvniť, prípadne vyvolať 
nespokojnosť verejnosti. Národný kontaktný bod 
a správca programu, sú plne a výlučne zodpovední za 
uspokojivé riešenie týchto otázok.  

 
 

4. Ani Národný kontaktný bod, správca programu, ďalšie 
subjekty zapojené do implementácie projektov, ani  
žiadne iné strany sa nebudú obracať na VFM so 
žiadosťami o ďalšiu finančnú podporu alebo pomoc pre 
Program v akejkoľvek forme nad rámec toho, čo bolo 
poskytnuté podľa tejto programovej dohody. 
 
5. Ani Európske združenie voľného obchodu, jeho 
sekretariát, vrátane ÚFM, jeho úradníci alebo 
zamestnanci, ani VFM, jeho členovia alebo náhradní 
členovia, ani štáty EFTA nenesú zodpovednosť za 
akékoľvek škody alebo ujmy akéhokoľvek druhu, ktoré 
utrpí Národný kontaktný bod alebo prijímateľský štát, 
správca programu, prijímateľ alebo akákoľvek iná tretia 
osoba v priamej či nepriamej spojitosti s touto 
programovou dohodou.  
 
6. Žiadne ustanovenie tejto programovej dohody nebude 
považované za vzdanie sa diplomatickej imunity 
a privilégií udelených Európskemu združeniu voľného 
obchodu, jeho aktívam, úradníkom alebo zamestnancom.  

 
Článok 5.4 

Vstup do platnosti a trvanie  
 
1.  Táto programová dohoda nadobúda platnosť v deň jej 
podpisu poslednou zo strán.  
 
2. Táto programová dohoda zostáva v platnosti do 
uplynutia piatich rokov po dátume schválenia záverečnej 
programovej správy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táto programová dohoda je vyhotovená v dvoch origináloch v anglickom jazyku.  
 

Za VFM          Za Národný kontaktný bod 
 

Podpísané v............................ dňa...............              Podpísané v............................ dňa............... 
 
 
 
 
.....................................................................               ..................................................................... 
Anders Erdal      Igor Federič 
zastupujúci generálny riaditeľ    vedúci Úradu vlády SR 
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Príloha I - Programové rozhodnutie  
 
1. Očakávané výstupy a indikátory výsledkov 
 
Očakávané výstupy: Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej sa klíme 
 

Výsledok 
 

Vypracovanie projektov zaoberajúcich sa adaptačnými opatreniami v 4 zvolených regiónoch a na školách v 79 
okresoch ako výsledok plánovacieho procesu a určenia adaptačných opatrení na základe partnerstva a spolupráce 
zainteresovaných strán. 
 

Indikátor(y) výsledku 
Vstupná 
hodnota Cieľ Zdroj overenia 

Počet vypracovaných 
projektových dokumentácií 
venovaných adaptačným 
opatreniam spĺňajúcich kritéria 
programu „Prispôsobenie sa 
zmene klímy – prevencia 
povodní a sucha“. 
  
 

0 83 Vypracovaný projekt predstavuje projektovú 
dokumentáciu navrhujúcu adaptačné opatrenia v 
dvoch zvolených regiónoch (Zemplín a Horná 
Nitra),v dvoch mestách a v školskom areáli 
(Modré školy). Projektová dokumentácia obsahuje 
text, grafické časti a plány. Projektová 
dokumentácia obsahuje aj analytickú a projekčnú 
časť vrátane lokalizácie navrhovaných opatrení 
a popisu ich technologických a materiálových 
častí. Projektová dokumentácia bude obsahovať 
výkaz výmer a posúdenie prvkov, objektov a prác, 
ako aj položkový rozpočet, čo v prípade potreby 
predstavuje vhodný základ pre verejné 
obstarávanie na výber zhotoviteľa/dodávateľa 
stavebných prác. Projektová dokumentácia je 
výsledkom plánovania a konsenzu 
zainteresovaných strán (vrátane vlastníkov 
a správcov pozemkov) a zástupcov samospráv. 
Projektová dokumentácia by mala slúžiť na 
potreby získania právnych povolení od príslušných 
úradov (stavebný úrad, úrad životného 
prostredia). Projektová dokumentácia je pravdivá 
a je dôležitým a overiteľným indikátorom postupu 
implementácie programu „Prispôsobenie sa 
zmene klímy – prevencia povodní a sucha“. 
Jednou z častí kompletnej projektovej 
dokumentácie bude kontrola skutočného stavu 
opatrení u jednotlivých projektov programu po 
ukončení realizácie.  
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Výsledok 
 

Zapojenie laickej verejnosti do procesov projektovej prípravy a realizácie. Využitie výsledkov projektu. 
 

Indikátor(y) výsledku 
Vstupná 
hodnota Cieľ Zdroj overenia 

Počet komunít v 4 regiónoch 
(miest/mestských častí, obcí) 
zapojených do realizácie 
projektu. 

0 100 Laická verejnosť bude zapojená do projektov za 
pomoci prednášok, prezentácií, stretnutí, 
konferencií, seminárov a workshopov. Tieto osoby 
nadobudnú lepšie vedomosti a budú vedieť lepšie 
posúdiť riziká a zraniteľnosť životného prostredia 
pri zmene klímy. Očakáva sa, že v každom regióne 
bude do prípravy projektu a do implementácie 
regionálnych projektov zapojených prinajmenšom 
päť komunít. Každá škola v rámci komponentu 
Modré školy predstavuje minimálne jednu 
komunitu. Žiaci, rodičia a obyvatelia budú 
podrobne informovaní o zámeroch a cieľoch 
projektov. Počet zúčastnených komunít je 
merateľný a overiteľný. 

 

Výsledok 
 
Zapojenie expertov do procesov projektovej prípravy, realizácie a hodnotenia. 
 

Indikátor(y) výsledku 
Vstupná 
hodnota Cieľ Zdroj overenia 

Počet národných a zahraničných 
inštitúcií zapojených do projektu 
v rámci 4 regiónov.  

0 50 Počas jednotlivých fáz (analýzy, návrh opatrení, 
príprava projektovej dokumentácie, kontrola) 
bude do prípravy a realizácie projektu zapojených 
viacero expertov a správcov, a to aj v rámci 
meraní po realizácii, pri riadení a monitorovaní 
zhotovených opatrení a stavieb. Očakáva sa, že 
pozorovatelia, plánovači, stavební inšpektori, 
stavitelia, ekológovia, zástupcovia úradu 
verejného zdravotníctva, lesníci, vodohospodári a 
výskumníci budú zapojení v každom z projektov. 
Dá sa očakávať, že dôjde k rozvoju medzinárodnej 
spolupráce s viacerými krajinami vrátane 
donorských štátov. 

 

Očakávané výstupy: Zvýšená kapacita – posúdenie zraniteľnosti pri zmene klímy. 
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Výsledok 
 

Zvýšená vodozádržná kapacita povodí, krajiny a školských areálov je rozhodujúcim faktorom pre obnovenie funkcií 
ekosystému krajiny a hlavným nástrojom na prispôsobenie sa (štruktúry krajiny) zmene klímy. 
 

Indikátor(y) výsledku 
Vstupná 
hodnota Cieľ Zdroj overenia 

Objem vytvorených 
vodozádržných opatrení, 
systémov a stavieb v krajine 
a v rámci školských areálov na 
cyklické spomalenie alebo 
akumulovanie dažďovej vody, 
a tiež na filtráciu použitej 
dažďovej vody a odpadových 
vôd (mil. m3). (mestá/mestské 
časti, obce) zapojené do 
realizácie projektu v 4 
regiónoch.   

0 2 Vytvorenie fyzických stavieb v krajine a 
technologických riešení v rámci samospráv 
(vrátane školských areálov) predstavuje 
najzávažnejšie a najefektívnejšie opatrenia 
v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy. 
Zadržiavanie dažďovej vody v krajine zvýši jej 
presakovanie do pôdy a urobí ju dostupnejšou 
v obdobiach sucha. Týmto spôsobom sa 
napomôže vyparovaniu vody prostredníctvom 
vegetácie, zvýši sa životaschopnosť ekosystémov 
a obnovia sa klimatické funkcie vegetácie. 
Realizácia vodozádržných opatrení v krajine 
znižuje vodnú eróziu pôdy a predstavuje 
prevenciu pred vysušovaním. Objem 
zrealizovaných opatrení je merateľný a overiteľný, 
či už z projektovej dokumentácie, alebo aj 
pomocou meraní uskutočnených na zhotovených 
objektoch a počas fyzickej kontroly na mieste 
realizácie.    

 

Výsledok 
 
Realizácia konkrétnych vodozádržných a revitalizačných opatrení v rámci jednotlivých projektov v krajine, na území 
samospráv a v areáloch škôl. 
 

Indikátor(y) výsledku 
Vstupná 
hodnota Cieľ Zdroj overenia 

Celkový počet dokončených 
individuálnych opatrení, 
zásahov, objektov a stavieb 
vytvorených v rámci projektov 
programu „Prispôsobenie sa 
zmene klímy – prevencia 
povodní a sucha“. 

0 50 000 Počet individuálnych opatrení, zásahov, objektov 
a stavieb vytvorených v rámci projektov programu 
„Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia 
povodní a sucha“ počas obdobia realizácie (2012-
2016) je overiteľný pomocou projektovej 
dokumentácie, fotografií, počas fyzickej kontroly 
v mieste realizácie a pod. Počet rozličných 
objektov naznačuje rozmanitosť použitých 
opatrení (s ohľadom na katalóg revitalizačných 
opatrení) a inovatívny charakter použitých 
technológií. 

 

Očakávané výstupy: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy. 
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Výsledok 
 

Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre 
základné a stredné školy. 
 

Indikátor(y) výsledku 
Vstupná 
hodnota Cieľ Zdroj overenia 

Počet vypracovaných balíčkov 
osnov pre základné a 
(samostatne pre) stredné školy.  

0 2 Budú vypracované tematické balíčky školských 
osnov  jednotlivo pre základné a stredné školy. 
Každý z balíčkov bude k dispozícii v elektronickej 
i tlačenej forme. Každý balíček bude obsahovať 
popisy v minimálnom rozsahu desiatich 
vyučovacích hodín, vrátane teórie a grafických 
častí, príkladov z terénu, cvičení, laboratórnych 
cvičení a tiež exteriérových činností pre žiakov, 
ktoré súvisia  s vodou. Školské osnovy budú 
k dispozícii všetkým učiteľom základných (viac než 
2200) a stredných škôl (viac než 720), aby boli 
vedomosti o tejto konkrétnej téme dostupné. 

 

Výsledok 
 

Publikovanie všetkých informácií o programe „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ pre širokú 
verejnosť prostredníctvom internetu. 
 

Indikátor(y) výsledku 
Vstupná 
hodnota Cieľ Zdroj overenia 

Počet originálnych výstupov 
s informáciami dostupnými 
online prostredníctvom Google 
v období realizácie programu 
(2012-2016).  

0 500 Kontinuálne zverejňovanie všetkých relevantných 
informácií, cieľov, výstupov a výsledkov programu 
„Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia 
povodní a sucha“ na webstránke prebieha 
prirodzene už v súčasnosti. Napriek tomu, 
návštevnosť tejto informačnej webovej stránky 
bude dôležitým ukazovateľom intenzity vzájomnej 
komunikácie osôb a komunít zapojených do 
implementácie projektov, výmeny informácií 
a šírenia poznatkov.   

 

2.  Podmienky 
 

2.1 Všeobecné 
 

1) Národný kontaktný bod zabezpečí, aby akákoľvek verejná pomoc v tomto programe bola v súlade s  procesnými a 
hmotnými pravidlami poskytovania štátnej pomoci v čase, keď sa bude verejná pomoc poskytovať. Národný 
kontaktný bod prostredníctvom Dohody o programovej implementácii alebo prostredníctvom právneho alebo 
administratívneho aktu, ktorý ju nahrádza, zabezpečí, aby správca programu viedol písomné záznamy o všetkých 
ustanoveniach týkajúcich sa pravidiel poskytovania štátnej pomoci, hlavne rozhodnutí o udeľovaní grantov a 
stanovení grantových sadzieb a na vyžiadanie poskytoval tieto záznamy VFM. Odsúhlasenie programu zo strany 
VFM neznamená pozitívne hodnotenie plnenia týchto požiadaviek. 

2) Indikátory v časti 1. vyššie by mali byť preskúmané a predložené VFM na schválenie pred prvou platbou na 
projekty. 

3) Bilaterálne indikátory, indikátory výsledkov a výstupov budú reportované vo výročnej programovej správe.  
4) Výbor pre spoluprácu bude obsahovať aj člena (členov) zastupujúceho vhodnú inštitúciu (inštitúcie) Slovenskej 

republiky, ktorá sa zaoberá príslušnou oblasťou. 
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2.2 Predbežná oprávnenosť 
 

Nevzťahuje sa. 
 

2.3 Predbežné platby 
 

Ďalšie podrobné ustanovenia regulujúce bilaterálny fond, kritéria na prideľovanie prostriedkov z fondu a akékoľvek 
ďalšie relevantné podrobnosti budú vypracované správcom programu a budú prediskutované v rámci výboru pre 
spoluprácu. Tieto podrobnosti budú predložené VFM na schválenie pred pridelením a vyplatením prostriedkov 
z týchto fondov. 
 

2.4 Predčasné ukončenie 
 

Nevzťahuje sa. 
 

2.5 Oneskorené ukončenie 
 

Nevzťahuje sa. 
 

2.6 Iné 
 

Nevzťahuje sa. 
 

3.  Oprávnenosť nákladov  
 
3.1 Obdobie oprávnenosti nákladov 
 

Obdobie oprávnenosti nákladov (s výnimkou nákladov na prípravu programového návrhu):  
21. september 2012 – 30. apríl 2017  
 

Obdobie oprávnenosti nákladov na prípravu programového návrhu: 
16. november 2010 – 20. september 2012 
 

3.2 Grantová miera a spolufinancovanie  
 

Odhadované celkové náklady programu  (€) 14 663 235 € 

Odhadované oprávnené náklady programu  (€) 14 663 235 € 

Grantová miera na programovej úrovni (%) 85,0000% 

Maximálna výška programového grantu (€) 12 463 750 € 
 

3.3  Maximálna výška oprávnených výdavkov (€) a zálohovej platby (€)  
 

Rozpočtová položka Celkové oprávnené 
výdavky 

Zálohová platba* 

Programový manažment  670 110 € 167 528 € 
Vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej sa 
klíme 1 090 000 € 218 000 € 

Zvýšená kapacita – posúdenie zraniteľnosti pri zmene klímy 9 899 890 € 1 979 978 € 
Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene 
klímy 2 723 235 € 544 647 € 

Fond pre bilaterálne vzťahy   220 000 € 66 000 € 

Súvisiaca činnosť 0 € 0 €  

Príprava programového návrhu 60 000 € 60 000 € 
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Rezerva na kurzové straty 0 € 0 € 

Celkom 14 663 235 € 3 036 153€   
 

* Zálohová platba pozostáva zo sumy grantu €2,580,730 a zo spolufinancovania €455,423. 
 

3.4  Zádržné pri nákladoch na riadenie 
 

Zádržné pri nákladoch na riadenie – percento z nákladov na riadenie 10,00% 

Zádržné pri nákladoch na riadenie – plánovaná hodnota v eurách:  56 959 € 
 

3.5 Malá grantová schéma 
 

Výstup Zvýšenie povedomia 
a vzdelania v oblasti 
prispôsobenia sa zmene klímy 

Celková vyhradená suma  2 723 235 € 

Výška grantu na projektovej úrovni  25 000 – 40 000 € 

Obdobie realizácie projektu 3 – 15 mesiacov 

Maximálna miera grantu na projektovej úrovni 100,00% 
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Príloha II – Pravidlá správy programu  
 
1. Oprávnenosť 
1.1 Oprávnené opatrenia (podopratrenia, ak sú): 
Správcom programu je Úrad vlády SR. Donorskými partnermi programu (DPP) sú Nórske riaditeľstvo pre ochranu 
obyvateľstva a krízové plánovanie a Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku. 
 
Program sa bude zameriavať na implementáciu stratégií a opatrení, ktoré budú posilňovať odolnosť voči povodniam a 
suchu na Slovensku. Program sa taktiež zameria na zvyšovanie expertných kapacít vo vzťahu voči povodniam a suchu 
a na zvyšovanie povedomia verejnosti.  
 
Cieľom je nájsť ekonomicky efektívne a environmentálne udržateľné adaptačné opatrenia prostredníctvom radu 
opatrení založených na zmene využitia krajiny. Výsledky budú zahŕňať: 
 
• zadržiavanie dažďovej vody a protierózne opatrenia. 
• rôznorodé mechanizmy zadržiavania a recyklácie vody. 
• systémy zachytávania a zadržiavania dažďových vôd na školách - zelené strechy, dažďové záhrady, schémy 

recyklácie a využitia dažďových vôd. 
 

Program bude implementovaný prostredníctvom výziev na predkladanie projektov zameraných na nasledujúce 
geografické a tematické oblasti: 
 

Opatrenie 1: "Prosperujúci Zemplín"  
Toto opatrenie by malo reprezentovať riešenia pre poľnohospodársky región ovplyvnený častými extrémami počasia, 
opakovanými povodňami, extrémnym suchom, zvyšovaním teplôt, eutrofizáciou a starnutím vôd vo vodných 
rezervoároch. 
Celkový objem: 3 700 000€  
 
Opatrenie 2: "Vody Hornej Nitry pre jej ľudí".  
Toto opatrenie by malo reprezentovať riešenia pre región ovplyvnený ťažkým priemyslom a poklesom výdatnosti 
termálnych/minerálnych vôd majúce vplyv na jeho kúpeľný priemysel. 
Celkový objem: 3 200 000€ 

 
Opatrenie 3: "Zdravé mestá" 
Toto opatrenie by malo reprezentovať riešenia pre mestá ovplyvnené znížením vlhkosti vzduchu v dôsledku 
urbanizácie a zmeny mikroklímy. 
Celkový objem: 4 000 000€ 
 
Opatrenie 4: "Modré školy" (malá grantová schéma). 
Malá grantová schéma sa bude zameriavať na zvýšenie vzdelania a povedomia o vode týkajúce sa výziev a riešení.  
Celkový objem: 2 723 325€ 

 
1.2 Oprávnení žiadatelia:  
Pravidlá oprávnenosti žiadateľov sú stanovené v článku 6.2 Nariadenia. Špecifikácie vzťahujúce sa k programu: 
 
Opatrenie 1 a 2: 
• Partnerstvá samospráv – miest a obcí, príslušné štátne inštitúcie spravujúce rieky a povodia. Partnerstvo poverí 

jeden subjekt s dostatočnou kapacitou na prípravu a implementáciu projektu. 
 

Opatrenie 3: 
• Mestá alebo mestské časti s viac ako 20 000 obyvateľmi a katastrálnym územím najmenej 300 ha. 

 
Opatrenie 4: 
• Základné a stredné školy. 
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Právnické osoby alebo organizácie, ktorých zamestnanci alebo členovia boli poradcami alebo pomáhali správcovi 
programu pri príprave programového návrhu, nesmú byť oprávnenými žiadateľmi.  
 
1.3 Špeciálne pravidlá pre oprávnenosť nákladov: 
Náklady sú oprávnené v súlade s článkom 7 Nariadenia. 

 
2. Finančné parametre 
2.1 Minimálna a maximálna suma grantu na projekt: 
Opatrenie 1 a 2:  
Minimálna suma grantovej pomoci je stanovená na  1 000 000€, maximálna suma nie je stanovená.  
 
Opatrenie 3: 
Minimálna suma grantovej pomoci je stanovená na  1 000 000€, maximálna suma nie je stanovená.  
 
Opatrenie 4 (malá grantová schéma):  
Minimálna suma grantovej pomoci je stanovená na 25 000€, maximálna suma by nemala presiahnuť 40 000 €. 
 
2.2 Miera projektového grantu: 
Opatrenie 1, 2 a 3: 
Granty z  programu nepresiahnu 85% celkových oprávnených nákladov projektu. Zvyšné náklady projektu budú 
poskytnuté alebo zaobstarané realizátorom projektu. 
 
Opatrenie 4: 
Granty z  programu pokryjú 100% celkových oprávnených nákladov projektu. Žiadne náklady v projekte nemusia byť 
hradené, ani zabezpečené prijímateľom. 
 
3. Výber projektov 
3.1 Postupy výberu: 
Postupy výberu prebehnú v súlade s článkom 6.5 Nariadenia. 
 
Preskúmanie a hodnotenie žiadostí bude vykonané v súlade s článkami 6.5.2 až 6.5.4 Nariadenia nezávislými a 
nestrannými expertmi poverenými správcom programu, ktorí nie sú členmi Výberovej komisie.  
 
Úpravy predložených žiadostí budú obmedzené na opravy zrejmých chýb a preklepov.   
 
Výberová komisia bude ustanovená v súlade s článkom 6.4 Nariadenia a bude vykonávať svoju činnosť v súlade 
s článkom 6.5.5 Nariadenia. Žiaden z nezávislých a nestranných expertov udeľujúcich body predloženým žiadostiam 
by nemal byť členom Výberovej komisie. Výberová komisia bude pozostávať aj z členov, ktorí sú zástupcami 
relevantnej (relevantných) inštitúcie (inštitúcií), ktorá má v Slovenskej republike na starosť danú oblasť.  
 
3.2 Otvorené výzvy a dostupnosť finančných prostriedkov (vrátanie počtu výziev, trvania výziev a odhadu objemu):  
 
Opatrenie 1,2 a 3: 
Bude vyhlásená jedna výzva na predloženie žiadostí. Výzva bude vyhlásená nie neskôr ako v prvom štvrťroku 2013 a 
dá k dispozícii celkový objem na regranting. Výzva bude otvorená najmenej 3 mesiace.  
 
Opatrenie 4: 
Bude vyhlásená jedna výzva. Výzva bude vyhlásená nie neskôr ako v prvom štvrťroku 2013 a dá k dispozícii celkový 
objem na regranting. Výzva bude otvorená najmenej 2 mesiace.  
 
3.3 Výberové kritériá: 
V procese výberu sa budú brať do úvahy nasledovné výberové kritériá: 
 
Opatrenie 1:  
• návrh a lokalizácia opatrení; 
• technológia zadržiavania vody zameraná na zabezpečenie dodatočných vôd pre rezervoár; 
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• priority týkajúce sa využitia prostriedkov z FM EHP; 
• plán implementácie opatrení nevyhnutných na dosiahnutie projektových cieľov a obnovu miestnej a regionálnej 

ekonomiky v harmónii s ochranou a obnovou prírody, ako aj kultúrneho dedičstva regiónu;  
• vypracovanie programu trvalo-udržateľného rozvoja regiónu Zemplín. 
 
Opatrenie 2: 
• návrh a lokalizácia opatrení; 
• technológie zadržiavania / kontroly dažďových vôd zamerané na doplnenie zdrojov, ktoré eventuálne podporujú 

zdroje termálnych / minerálnych vôd; 
• priority týkajúce sa využitia prostriedkov z FM EHP; 
• plán implementácie opatrení nevyhnutných na dosiahnutie projektových cieľov a pre obnovu miestnej a 

regionálnej ekonomiky v harmónii s ochranou a obnovou prírody, ako aj kultúrneho dedičstva regiónu;  
• vypracovanie programu trvalo-udržateľného rozvoja regiónu Horná Nitra. 
 
Opatrenie 3: 
• návrh a lokalizácia opatrení; 
• technológia zadržiavania dažďových vôd a vyparovania; 
• plán implementácie navrhovaných  opatrení.  
 
Opatrenie 4: 
• plán využitia dažďových vôd na školách; 
• návrhy;  
• technológie zadržiavania / recyklácie / vyparovania dažďových vôd a implementácia navrhovaných eko-inovácií.   
Cieľom je implementovať jeden projekt Modrá škola v každom zo 79 okresov SR za účelom distribuovania vzdelávania 
o eko-inováciách v rámci celého územia SR. 
 
Všeobecné výberové kritériá pre všetky projekty zahŕňajú: 
 
Relevantnosť a dôležitosť projektu: 
a)  zdôvodnenie požiadavky projektu; 
b)  analýzu možností; 
c)  pridanú hodnotu projektu. 
 
Logická  osnova a návrh projektu: 
a)  ciele, výstupy, výsledky a vstupy projektu; 
b)  vysvetlenie plánu implementácie projektu; 
c)  vplyv projektu na dosiahnutie celkového cieľa FM EHP.   
 
Rozpočet projektu a efektívnosť nákladov: 
a)  nutnosť a platnosť nákladov;  
b)  primeranosť aktivít projektu a odhadovaných nákladov (rozpočet). 
 
Riadenie projektu: 
a)  administratívne schopnosti; 
b)  štruktúra riadenia vrátane partnerstva; 
c)  projektová kontinuita; 
d)  riziká a plán znižovania rizík.  
 
Finálne výberové kritériá budú ďalej rozpracované a diskutované v rámci Výboru pre spoluprácu a budú zapracované 
do textu výzvy. 
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4. Platobné toky, overovanie žiadostí o platbu, monitorovanie a reportovanie 
4.1 Platobné toky: 
Správca programu otvorí dva oddelené bankové účty, jeden pre prijímanie a platby finančných prostriedkov určených 
na náklady na riadenie a bilaterálny fond a druhý na prijímanie a platby finančných prostriedkov určených na 
regranting. 
 
Platby v rámci projektov budú poskytované formou zálohových platieb, a to až do výšky 90% projektového grantu 
a vo forme refundácie realizovaných výdavkov poskytnutých po schválení záverečnej správy. 
 
Prvá zálohová platba bude poskytnutá následne po podpise projektovej zmluvy. Následné zálohové platby budú 
poskytnuté až po schválení priebežných správ o projekte. 
 
Prijímatelia budú povinní predložiť správu o finančnom pokroku v projekte a informácie o výsledkoch a výstupoch 
v priebežných správach o projekte a pri ukončení projektu v záverečnej správe. Frekvencia predkladania priebežných 
správ správcovi programu bude založená na dohodnutom harmonograme, avšak nebude menšia ako 3-krát ročne. 
 
Zálohové platby predstavujú kompenzáciu vynaložených výdavkov reportovaných v priebežných správach o projekte. 
Prijímatelia môžu prijať akúkoľvek ďalšiu zálohovú platbu len vtedy, ak bolo 50% všetkých predtým poskytnutých 
zálohových platieb zúčtovaných na základe priebežných správ o projekte. 
 
Výška zálohových platieb poskytnutých prijímateľom bude viazaná na dĺžku trvania realizácie projektu v súlade 
s nasledovnou tabuľkou: 
 
 

Dĺžka  
realizácie projektu 

1. 
ZP 

2. 
ZP 

3. 
ZP 

4. 
ZP 

Záverečná 
platba 
(refundácia) 

< 12 mesiacov 80% 10% - - 10% 
12 – 18 mesiacov 40% 20% 20% 10% 10% 
18 a viac 25% 25% 25% 15% 10% 

 
V riadne odôvodnených prípadoch môžu byť prijímateľovi poskytnuté aj mimoriadne zálohové platby alebo 
refundácia realizovaných výdavkov za podmienky, že správca programu má dostatok finančných prostriedkov na 
poskytnutie takejto platby. 
Platby majú byť poskytnuté prijímateľom nie neskôr ako 3 mesiace po predložení priebežnej žiadosti o platbu 
(priebežnej správy o projekte) a nie neskôr ako jeden mesiac po jej schválení správcom programu.  
 
4.2 Overovanie žiadostí o platbu 
Overovanie a schválenie priebežných správ o projekte je v kompetencii správcu programu a bude založené na 
informáciách o vynaložených výdavkoch, finančnom stave a pokroku v projekte uvedenom v priebežných správach 
a ďalších informácií predložených spolu so správami. 
Správca programu môže ako súčasť overenia žiadosti o platbu vykonať overenia na mieste za účelom kontroly 
reportovaných vynaložených výdavkov v rámci projektu. 
Postup overenia žiadostí o platby, periodicita reportovacích období a termíny na predkladanie správ budú bližšie 
stanovené v opise riadiacich a kontrolných systémov programu v zmysle článku 4.8.2 Nariadenia. 
 
4.3 Monitorovanie a podávanie správ 
Prijímatelia budú žiadaní podávať správy o finančnom pokroku a výsledkoch v priebežných správach a na konci 
projektu v záverečnej správe. Frekvencia podávania priebežných správ správcovi programu bude založená na 
dohodnutom harmonograme, ale nebude menšia ako trikrát ročne. 
Správca programu vykoná priebežné monitorovanie a vecné overenie projektov. 
Monitorovanie má byť vykonané za účelom zabezpečenia dodržiavania dohodnutých postupov, overenia pokroku, 
včasnej identifikácie potenciálnych problémov a schopnosti prijať adekvátne nápravné opatrenia. 
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Monitorovanie závisí od nasledovných vstupov: 
• žiadosť o projekt 

• podrobná hodnotiaca správa 

• informácie poskytnuté zo strany žiadateľa v procese schvaľovania projektu 

• priebežné správy o projekte 
• overenia na mieste 
• dotazníky a rozhovory s prijímateľmi a partnermi projektu 
• informácie od relevantných účastníkov aktívnych v predmetnom regióne/oblasti 

 
Projekty budú určené na monitorovanie na základe nasledovných kritérií: 
• Každý projekt, ktorého celkové oprávnené výdavky presiahnu 1 mil. € musí byť monitorovaný najmenej raz za 

rok. 
• Projekty s alokáciou menšou než 1 mil. € musia byť monitorované aspoň raz ročne počas doby realizácie projektu 

a nie neskôr ako 6 mesiacov pred plánovaným ukončením projektu. 
• Projekty s alokáciou nižšou než 250 000 € budú vybrané podľa metodológie, ktorá sa uplatňuje na vecné overenie 

projektov.  
 
Vecné overenia projektov budú hodnotiť, či projekt pokračuje v súlade s plánom a zameria sa na správu projektu, jeho 
pokrok a výsledky. Preskúmanie bude vykonané formou administratívneho overenia (PSP) a formou overení na 
mieste. 
 
Projekty budú vybrané na vecné overenie na základe nasledovných kritérií: 
• Suma projektového grantu 

• Percento spolufinancovania zo strany prijímateľa 

• Percento realizovaných výdavkov 
• Právna forma prijímateľa 

• Identifikované nezrovnalosti 
• Dodržiavanie harmonogramu projektu 

• Výsledky predchádzajúcich kontrol 
 
Monitorovanie na mieste môže byť vykonané na základe ad-hoc výberu, pokiaľ sa považuje za nevyhnutné. 
Správca programu bude zodpovedný za monitorovanie a zaistenie presných prevodov platieb, ako aj vrátenie 
nesprávne vyplatených  platieb.  
Informácia o reportovaní a monitorovaní bude ďalej rozpracovaná v opise riadiacich a kontrolných systémov 
programu v zmysle článku 4.8.2 Nariadenia.  
 
5. Dodatočné mechanizmy v rámci programu  
5.1 Fond pre  bilaterálne vzťahy: 
Správca programu vyčlení minimálne 1.5% z celkového rozpočtu programu na fond pre bilaterálne vzťahy. 
Financovanie z fondu pre bilaterálne vzťahy bude vyčlenené (počas obdobia implementácie Programu) na činnosti, 
ktoré sú organizované správcom programu a prispejú k cieľu(om) Programu, s primárnym cieľom posilniť bilaterálne 
vzťahy medzi správcom programu a podobnými subjektmi v Slovenskej Republike a Nórsku a vymieňanie skúseností 
a osvedčených postupov týkajúcich sa implementácie Programu. Oprávnené aktivity zahŕňajú účasť správcu programu 
a iných príslušných účastníkov na stretnutiach a  workshopoch organizovaných správcom programu alebo inými 
správcami programov v Maďarsku, Bulharsku a Portugalsku, alebo iné podujatia alebo stretnutia odsúhlasené s VFM. 
Oprávnené náklady sú definované v článku 7.7 Nariadenia. 
 
Ďalej budú z fondu podporené nasledovné dve opatrenia: 
 
Opatrenie A:  do 20% fondu pre bilaterálne vzťahy bude použitých na opatrenie A: 
• hľadanie donorských partnerov projektu pred alebo počas prípravy žiadosti pre projekt; 
• rozvoj projektových zámerov a príprava žiadostí pre projekty s donorskými partnermi.  
 
Opatrenie B:  do 80% fondu pre bilaterálne vzťahy bude použitých na opatrenie B: 
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• sieťovanie, výmena, zdieľanie a prenos poznatkov, technológií, skúseností a osvedčených postupov medzi 
prijímateľmi a subjektmi z donorských štátov.  

 
Oprávnení žiadatelia pod opatrením A: 
a) potenciálni prijímatelia;  
b) potenciálni donorskí partneri projektov; 
c) správca programu; 
d) donorskí partneri programu.  

 
Oprávnení žiadatelia pod opatrením B: 
a) správca programu; 
b) partneri programu z donorských štátov, ak sú zahrnutí v aktivitách iniciovaných prijímateľmi a/alebo 

projektovými partnermi z donorských štátov; 
c) prijímatelia; 
d) partneri projektov z donorských štátov. 
 
Kategórie oprávnených výdavkov v rámci bilaterálneho fondu: 
Opatrenie A a B: 
• poplatky a cestovné náklady vynaložené na účasť na konferenciách, seminároch, stretnutiach a workshopoch; 
• výdavky na konferencie, semináre, stretnutia a workshopy; 
• študijné cesty; 
• cestovné a mzdové náklady na návštevy expertov;  
• externé konzultácie. 

 
Len opatrenie A: 
• príprava štúdií uskutočniteľnosti a finančných a ekonomických analýz pre bilaterálnu spoluprácu a projektové 

partnerstvo v rámci žiadostí pre projekty  s partnermi z donorských štátov;  
• nákup dát potrebných pre prípravu žiadosti pre projekty  s partnermi z donorských štátov. 

 
Žiadosti budú vybavované na základe systému FIFO (first in first out) a budú podrobené výsledkovo orientovanému 
riadeniu (RMB).  
Maximálna miera grantu je 100% z oprávnených nákladov. 
Maximálna suma grantu je podmienená skutočne vynaloženými oprávnenými nákladmi (ak vynaložené náklady sú 
pod limitmi špecifikovanými v danej nákladovej kategórii) alebo limitmi stanovenými osobitnými ustanoveniami (ak 
vynaložené náklady sú nad limitmi v danej nákladovej kategórii).   
 
Refundácia vzniknutých nákladov je limitovaná a podlieha: 
a) výsledkom hodnotiaceho procesu žiadosti; 
b) dostupnosti zdrojov v rámci bilaterálneho fondu; 
c) dosiahnutým výsledkom (RBM). 
 
Ďalšie podrobné ustanovenia regulujúce bilaterálny fond, kritéria na prideľovanie prostriedkov z fondu a akékoľvek 
ďalšie relevantné podrobnosti budú vypracované správcom programu a budú prediskutované v rámci Výboru pre 
spoluprácu. Výsledky budú zverejnené na www.eeagrants.sk a www.norwaygrants.sk.  
 
5.2 Doplnkové činnosti 
Nevzťahuje sa. 
 
5.3 Rezervy určené na pokrytie kurzových strát 
Nevzťahuje sa. 
 
5.4 Malé grantové schémy 
Pozri informácie uvedené v príslušných bodoch tejto Prílohy II.   
 
6. Preddefinované projekty 
Nevzťahuje sa.  
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7. Úpravy programu  
Akékoľvek úpravy programu a predloženie upraveného rozpočtu sa budú riadiť pravidlami stanovenými v Nariadení 
a v článku 2.9 programovej dohody.  

 
8.  Verzia návrhu programu 
Akýkoľvek odkaz na programový návrh v tejto programovej dohode bude interpretovaný ako odkaz na verziu 
podpísanú správcom programu dňa 2. marca 2012, vrátane akejkoľvek následnej komunikácie medzi donormi, 
Úradom pre finančný mechanizmus, Národným kontaktným bodom a správcom programu. 

 
9. Rôzne 
Nevzťahuje sa. 

 
 


