Skrátená verzia zápisnice

z druhého výročného stretnutia v rámci implementácie FM EHP a NFM 2009 – 2014 a
šiesteho výročného stretnutia v rámci implementácie FM EHP a NFM 2004 – 2009.
Dátum:
7. november 2012, 11:30 hod.
Miesto:
Úrad vlády Slovenskej republiky, ÚZ Hotel Bôrik Bratislava, konferenčná miestnosť A215
Zhrnutie:
Druhé výročné stretnutie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014
a šieste výročné stretnutie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2004 - 2009 sa
uskutočnilo za účasti zástupcov Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, zástupcov Veľvyslanectva
Nórskeho kráľovstva na Slovensku, Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli, Ministerstva financií SR (Orgán
auditu a Certifikačný orgán) a zástupcov Úradu vlády SR (Národného kontaktného bodu).
Úvod:
Zasadanie otvoril Ing. Jaroslav Mojžiš, riaditeľ odboru riadenia a implementácie FM EHP a NFM, ktorý privítal
všetkých účastníkov na stretnutí, spomenul úspešnú otváraciu konferenciu EHP a NFM 2009-2014, ktorá sa
uskutočnila v predchádzajúci deň a zaznamenala mimoriadny záujem verejnosti.
P. Anders Erdal – predseda Výboru pre finančný mechanizmus tiež uviedol, že samotnú otváraciu konferenciu
hodnotí ako veľmi pozitívnu a bolo potešujúce vidieť veľký záujem zo strany účastníkov a verejnosti. Ďalej
vyzdvihol mnoho úspechov, ktoré boli dosiahnuté v rámci implementácie grantov v predchádzajúcom
programovom období v Slovenskej republike. Bolo zvýšené povedomie verejnosti o samotných grantoch,
implementácia priniesla výsledky a taktiež ocenil výrazný posun v bilaterálnych otázkach.
Samotný program rokovania bol rozdelené na dve základné časti (bloky):
posledné (šieste) výročné stretnutie v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu 2004-2009 vrátane prezentácie záverečnej správy o implementácii FM EHP a NFM 04-09,
ktorá obsahuje taktiež Hodnotiacu správu, ktorá bola vypracovaná Národným kontaktným bodom;
druhé výročné stretnutie v rámci Finančného mechanizmus EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
2009-2014.
Blok 1: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 04 - 09
1.
2.
3.

Prezentácia k záverečnej správe a hodnotiacej správe (p. Mojžiš / Národný kontaktný bod);
Údaje o finančnom plnení za programové obdobie 2004-2009 (p. Brezanová / Certifikačný orgán);
Použitie fondu udržateľnosti a informácie týkajúce sa monitorovania, vrátane diskusie (p. Mojžiš /
Národný kontaktný bod).

V závere tohto bloku zástupcovia donorov informovali zúčastnených, že programové obdobie 2004 – 2009
bude oficiálne uzavreté prostredníctvom výmeny oficiálnych listov a to v čase, keď obe strany budú pripravené
– všetky správy o ukončení projektov budú schválené a všetky finančné otázky vysporiadané. Predpokladané
splnenie všetkých náležitostí je v priebehu roka 2013.
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Blok 2: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 09 – 14
1.

Orgán auditu / p. Doliňáková – Stručné predstavenie plánu auditov pre rok 2013. Účastníci boli
informovaní o plánovanom audite systému kontroly a riadenia v súlade s čl. 4.8 Nariadení;

2.

Národný kontaktný bod / p. Mojžiš – Boli prezentované všeobecné informácie o strategických
správach a ich aktualizáciách, a to vrátane informácii o podpise programových dohôd pre 4 programy
(Dohody o financovaní programov pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia
povodní a sucha, program SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a
podporu sociálnej inklúzie, program SK07 Zelené inovácie v priemysle a program SK09 Domáce
a rodovo podmienené násilie). Všetky dohody pre spomínané programy boli podpísané dňa 6.
novembra 2012 počas Otváracej konferencie grantov EHP a Nórska 2009-2014 v Bratislave;
Podľa vyjadrenia donorov, strategické správy poskytujú dobrý prehľad o stave implementácie grantov
v Slovenskej republike.

3.

Národný kontaktný bod / p. Mojžiš – Boli prediskutované navrhované zmeny a aktualizácie Príloh A a
B Memoránd o porozumení týkajúce sa požitia finančných rezerv a navrhované realokácie finančných
prostriedkov v rámci jednotlivých programov;

4.

Národný kontaktný bod / p. Mojžiš - Bilaterálny fond na národnej úrovni – Národný kontaktný bod
informoval o obdržaní pripomienok donorov k pracovnému plánu, aktualizovaná verzia dokumentu so
zapracovanými pripomienkami bude zaslaná na ÚFM;

5.

Národný kontaktný bod / p. Striženec - Opatrenia informovanosti a publicity na národnej úrovni –
Informácie boli zamerané predovšetkým na zhodnotenie opatrení informovanosti a publicity
zrealizovaných v predchádzajúcom období (2012) a stručne predstavený plán komunikačných aktivít
pre rok 2013.

6.

Diskusia venovaná vyhláseniu prvých výziev v rámci schválených programov a iné zostávajúce otázky a
témy.

Záver:
Pán Mojžiš poďakoval všetkým účastníkom za stretnutie. Zároveň vyjadril poďakovanie p. Rysst-Jensen a p.
Aasenovi za spoluprácu v predchádzajúcich rokoch a všetku ich vykonanú prácu v prospech implementácie
grantov v Slovenskej republike.
Rovnako pán Anders Erdal ešte raz poďakoval za úspešnú konferenciu, ktorá bola dobre zorganizovaná a ocenil
veľký záujem verejnosti, ktorý je dobrým znamením pre ďalšiu implementáciu grantov v Slovenskej republike.
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