Štvrté výročné stretnutie FM EHP a NFM 2009 - 2014

Skrátená verzia zápisnice zo štvrtého výročného stretnutia v rámci Finančného mechanizmu EHP a
Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014
Dátum:
27. november 2014
Miesto:
ÚZ Hotel Bôrik Bratislava
Program:
11:00 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:00



Otvorenie rokovania
Súčasný stav / prezentácia strategických správ a ich aktualizácia
Riadenie a implementácia

Kapacitné otázky
Informovanosť a publicita
Postupy výberu projektov


12:00 – 12:30
Programy
 Stav implementácie programov
12:30 – 13:00
Hodnotenie rizík


Hodnotenie rizík

 Diskusia o realokáciách a predĺženie obdobia oprávnenosti
14:00 – 14:15
Finančný pokrok a audity v roku 2014
 Prezentácie z Ministerstva financií SR – za Certifikačný orgán a Orgán auditu
14:15 – 14:45
Bilaterálne vzťahy
15:00 – 15:15
Horizontálne otázky a rómska inklúzia
15:15 – 15:45
Stav implementácie Štipendijného programu a Fondu pre MVO
15:45 – 16:00
Rôzne
16:00 – 16:15
Záver
16:30 – 18:00
Návšteva projektu hlavné mesto Bratislava SK02
Úvod
Štvrté výročné stretnutie bolo zamerané na posúdenie pokroku dosiahnutého v priebehu rokov 2013 a 2014.
Predmetom diskusie boli Strategické správy, vrátane ich aktualizácií, ako aj následné kroky, ktoré sa majú
uskutočniť v nadchádzajúcom období implementácie grantov EHP a Nórska.
Pri príležitosti výročného stretnutia bola uskutočnená návšteva projektu Hlavného mesta SR Bratislava
realizovaného v rámci programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy a taktiež návštevy dvoch ďalších
projektov: Projektu realizovaného prijímateľom „Divé maky“ v rámci programu SK10 Fond pre MVO a návšteva
projektu realizovaného Centrom Slniečko v Nitre v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie.
Zhrnutie
Otvorenie
Po krátkych úvodných príhovoroch zo strany zástupcov Národného kontaktného bodu začalo celodenné
pracovné stretnutie. V úvode p. Anders Erdal (predseda Výboru pre finančný mechanizmus) uviedol, že väčšina
výziev na predkladanie projektov je uzatvorená a implementácia programov je na dobrej úrovni
Prezentácia strategických správ a ich aktualizácia
Národný kontaktný bod (ďalej len „NKB“) odprezentoval aktualizácie strategických správ pokrývajúce sledované
obdobie január 2013 - september 2014. Celkovo 115 projektov je aktuálne zazmluvnených v celkovej alokácii
takmer 27 mil. eur. Spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí NK, Veľvyslanectvom NK na Slovensku, ako aj
Veľvyslanectvom SR v Osle je veľmi dobrá a efektívna. Samotný obraz grantov EHP a Nórska možno
charakterizovať ako pozitívny a samotné granty sú viac známe širokej verejnosti.
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Donorské inštitúcie sú zapojené celkovo v 29 projektoch (25%). Spolupráca s donorskými programovými
partnermi je vynikajúca a realizovaná vo väčšine programov.
Zo štatistického pohľadu, možno konštatovať, že projekty sú rozmiestnené po celom území Slovenska a veľká
časť finančných prostriedkov bude vynaložených v najchudobnejších regiónoch.
Riadenie a implementácia
Kapacitné otázky
Väčšina úloh podliehajúcich úrovni NKB sú vykonávané oddelením strategických činností, ktoré je vytvorené
v rámci odboru grantov EHP a Nórska. Okrem iného odbor grantov EHP a Nórska spolupracuje s ďalšími inými
organizačnými úsekmi Úradu vlády SR. NKB informoval o dobrej úrovni spolupráce s Ministerstvom financní SR
(Certifikačný orgán a Orgán auditu). Pán Anders Erdal ocenil spoluprácu s NKB.
Publicita
Webová stránka je pravidelne aktualizovaná. Najvyššia návštevnosť stránky bola doposiaľ zaznamenaná
v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o projekt.
Programy
Národný kontaktný bod stručne informoval o stave implementácie každého programu. NKB informoval o stave
zazmluvnenia v jednotlivých programoch ako aj o aktuálnych problémoch vzniknutých v rámci implementácie.
Finančný pokrok
Certifikačný orgán informoval o kumulatívnom čerpaní k 25.11.2014. Úrad pre finančný mechanizmus vyplatil
takmer 27,5 mil. eur, čo predstavuje približne 42% čistej alokácie. Približne 6% prostriedkov bolo aktuálne
zúčtovaných.
Bilaterálny fond na národnej úrovni
NKB informoval o zverejnení Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014.
V roku 2015 bude opätovne vyhlásené Oznámenie pre rok 2015 (tematické komponenty s najväčšou
pravdepodobnosťou zostanú bezo zmien, ale budú rozšírené po obsahovej stránke). Donori ocenili veľmi dobrú
bilaterálnu spoluprácu v rámci Komisie pre bilaterálny fond na národnej úrovni. S cieľom posilnenia zapojenia
islandských inštitúcií do implementácie, bude na zasadnutie Komisie pre bilaterálny fond na národnej úrovni
prizvané tiež Veľvyslanectvo Islandskej republiky vo Viedni.
Bilaterálny fond na programovej úrovni
Oznámenia o otvorení opatrení A bilaterálnych fondov boli súčasťou vyhlásených výziev v rámci jednotlivých
programov. Najväčší záujem zo strany žiadateľov bol zaznamenaný v rámci programu SK08 Cezhraničná
spolupráca, naopak najnižší záujem bol zaznamenaný v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené
násilie.
Horizontálne otázky a Diskusia za okrúhlym stolom
Dňa 12.11.2014 sa uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom k téme rómskeho národnostného školstva. Závery
diskusie budú zverejnené na web stránke NKB. Ďalšie stretnutie za okrúhlym stolom sa plánuje organizovať na
jar 2015. Zástupcovia donorov zdôraznili význam horizontálnych otázok.,
Záver


Zástupcovia donorov odsúhlasili strategické správy a ich aktualizácie
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