Úvod
Súbežne s tým, ako sa Slovenská republika 1. mája 2004 stala platným lenom Európskej
únie, stala sa aj platným lenom Európskeho hospodárskeho priestoru ( alej len EHP). Pod a
lánku 128 Zmluvy o EHP, podpísanej d a 2. mája 1992 v Porte, sa akýko vek európsky štát,
ktorý sa stane lenom Spolo enstva uchádza aj o pristúpenie k Zmluve o EHP. Návrh Dohody
o ú asti eskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Ma arskej republiky,
Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Po skej republiky, Slovinskej
republiky a Slovenskej republiky na EHP prerokovala aj vláda SR d a 27. augusta 2003
a prijala uznesenie . 816, ktorým súhlasila s návrhom na jej uzavretie. Národná rada
Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením . 783 zo 4. februára 2004 a
rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu pod a l. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky,
ktorá má prednos pred zákonmi Slovenskej republiky. Oznámenie Ministerstva zahrani ných
vecí SR o uzavretí Dohody o ú asti eskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej
republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Ma arskej republiky, Po skej republiky,
Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore bolo
publikované v Zbierke zákonov . 266/2004, íslo oznámenia 266/2004 Z. z. s ú innos ou od
1. 5. 2004.
Ide v poradí o druhé obdobie Finan ného mechanizmu EHP a Nórskeho finan ného
mechanizmu implementované v Slovenskej republike. Prvé programové obdobie zahrnovalo
roky 2004 – 2009.
Celkovými cie mi Finan ného mechanizmu EHP a Nórskeho finan ného mechanizmu je
prispie k odstra ovaniu regionálnych disparít v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
a posilni spoluprácu medzi prijímate skými a prispievate skými štátmi. Pre Slovenskú
republiku bola na roky 2009 – 2014 alokovaná suma 38 350 000,00 eur z Finan ného
mechanizmu EHP a suma 42 400 000,00 eur z Nórskeho finan ného mechanizmu. Do týchto
súm sú zapo ítané aj náklady prispievate ských štátov na riadenie a správu finan ných
mechanizmov a isté alokácie sú nižšie o 7,5%.
Systém riadenia a kontroly v Slovenskej republike je centralizovaný a unifikovaný pre všetky
programy spravované správcami programov ustanovenými Národným kontaktným bodom.
Cie om tejto centralizácie a unifikácie je eliminova hroziace riziko nevy erpania finan ných
prostriedkov pridelených Slovenskej republike, vyplývajúce z neskorého uzatvorenia
protokolu 38b a Dohody o Nórskom finan nom mechanizme, ako aj neskoršieho prijatia
vykonávacích predpisov prispievate skými štátmi. Toto riziko bude eliminované najmä
nasledujúcimi opatreniami:
- vytvorením centralizovaného systému so silným postavením Národného kontaktného
bodu,
- vytvorením jednotného systému riadenia a kontroly pre všetky programy v rámci
finan ných mechanizmov,
- zavedením riadenia založeného na výsledkoch,
- funkcie správcov programu vo viacerých programoch preberie v prípade súhlasu
prispievate ských štátov Národný kontaktný bod,
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1 Právny rámec FM EHP a NFM
Právny rámec Finan ného mechanizmu EHP a Nórskeho finan ného mechanizmu na roky
2009 – 2014 tvoria:
1. Dohoda medzi Európskou úniou, Islandskou Republikou, Lichtenštajnským kniežatstvom
a Nórskym krá ovstvom o Finan nom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009-2014,
ktorej prílohou je Protokol 38b k zmluve o EHP o Finan nom mechanizme EHP 2009 –
2014
2. Dohoda medzi Nórskym krá ovstvom a Európskou úniou o Nórskom finan nom
mechanizme na roky 2009-2014
3. Memorandum o porozumení pre implementáciu Finan ného mechanizmu EHP 2009 –
2014.
4. Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho finan ného mechanizmu 2009
– 2014.
5. Nariadenie o implementácii Finan ného mechanizmu EHP 2009 – 2014.
6. Nariadenie o implementácii Nórskeho finan ného mechanizmu 2009 – 2014.
7. Uznesenie vlády Slovenskej republiky . 607/2010 k materiálu "Organiza né
zabezpe enie Finan ného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho
finan ného mechanizmu v programovom období 2009 – 2014“.
8. Uznesenie vlády Slovenskej republiky .726/2010 k návrhu na uzavretie memoránd o
porozumení k implementácii Finan ného mechanizmu EHP a Nórskeho finan ného
mechanizmu na roky 2009 – 2014
9. Príru ky, usmernenia, pokyny a alšie dokumenty, vydané Výborom pre finan ný
mechanizmus EHP, Ministerstvom zahrani ných vecí Nórskeho krá ovstva, Úradom pre
finan ný mechanizmus, Národným kontaktným bodom, Certifika ným orgánom a
Orgánom auditu.
10. Platné právne predpisy SR.
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2 Základné pojmy a zoznam skratiek
2.1 Vymedzenie základných pojmov
Administratívna zhoda – súlad žiadosti o projekt predloženej žiadate om s podmienkami
definovanými vo výzve.
Administratívne overenie – overenie oprávnenosti výdavkov, správnosti a kompletnosti
správ, ktoré sa vykonáva na základe predloženej dokumentácie od prijímate ov/SP.
Celkové oprávnené výdavky programu/projektu – suma výdavkov stanovená
v programovej dohode alebo v projektovej zmluve, ktorá je ur ená na financovanie programu
alebo projektu. V prípade, ak skuto ne vynaložené oprávnené výdavky presiahnu sumu
celkových oprávnených výdavkov, vzniknutý rozdiel znáša SP/prijímate z dodato ných
vlastných zdrojov.
Ciele programu (Programme Objectives) – predstavujú dlhodobé ú inky, ktoré prispievajú k
zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov v európskom hospodárskom priestore a
posil ujú bilaterálne vz ahy medzi prispievate skými a prijímate skými štátmi.
Dátum realizácie výdavku – posledný de finan ného plnenia výdavku, ak vecné plnenie
výdavku predchádza finan nému plneniu výdavku, alebo posledný de vecného plnenia
výdavku v prípade, ak finan né plnenie výdavku predchádza vecnému plneniu výdavku.
Deklarované výdavky – výdavky, ktoré vznikli SP/prijímate v predchádzajúcom období
a ktoré vykazuje a nárokuje si v zozname ú tovných dokladov.
De doru enia – predstavuje pracovný de , kedy boli dokumenty, u ktorých plynie ur itá
stanovená lehota, predložené NKB alebo správcovi programu. De doru enia sa zhoduje
s d om registrácie na sekretariáte organiza ného útvaru, ktorý vykonáva úlohy NKB v rámci
Úradu vlády Slovenskej republiky alebo na sekretariáte správcu programu.
Dodato né vlastné zdroje – vlastné zdroje SP/prijímate a, vynaložené nad rámec
spolufinancovania programu/projektu. Tieto zdroje predstavujú neoprávnené výdavky, ktoré
je SP/prijímate povinný preukazova , ak boli sú as ou rozpo tu programu/projektu, alebo ak
o to požiada niektorý z orgánov zapojených do systému riadenia a kontroly FM EHP a NFM.
Dohoda o implementácii programu (Programme Implementation Agreement) – dohoda
uzavretá medzi NKB a SP, upravujúca podmienky implementácie programu, postavenie,
práva a povinnosti zmluvných strán pri implementácii programu.
Dohoda o Nórskom finan nom mechanizme na roky 2009 -- 2014 ( alej ako „dohoda
o NFM“) – dohoda uzavretá medzi Nórskym krá ovstvom a Európskou úniou, ktorou sa
zria uje Nórsky finan ný mechanizmus.
Evaluácia – systémové, objektívne a nezávislé hodnotenie nastavenia, implementácie a/alebo
výsledkov dosiahnutých v programoch a projektoch s cie om ur enia relevantnosti,
efektívnosti, ú innosti, hospodárnosti, vplyvov a udržate nosti finan ného príspevku.
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Fond technickej asistencie – fond ur ený na úhradu výdavkov súvisiacich s innos ou
orgánov zapojených do systému riadenia FM EHP a NFM.
Finan né plnenie výdavku – odoslanie finan ných prostriedkov na úhradu dodaných
tovarov, služieb a prác dodávate ovi/zhotovite ovi/zamestnancovi.
Hodnotiace kritériá – kritériá administratívnej zhody, oprávnenosti žiadate a a kritériá
odborného hodnotenia.
Memorandum o porozumení pre implementáciu Finan ného mechanizmu EHP 2009 –
2014 a Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho finan ného
mechanizmu 2009 – 2014 ( alej ako „memorandá“) - medzinárodné zmluvy uzavreté
medzi prijímate ským štátom a prispievate skými štátmi. Stanovujú základné rámce
implementácie FM EHP a NFM.
Ministerstvo zahrani ných vecí Nórskeho krá ovstva ( alej len „MZV NK“) – subjekt,
ktorý riadi Nórsky finan ný mechanizmus na medzinárodnej úrovni.
Monitorovanie – objektívne pozorovanie implementácie programu/projektu, s cie om
porovna dosiahnutý pokrok v implementácii programu/projektu vo vz ahu k o akávaným
cie om a výstupom programu/projektu a s cie om v asného identifikovania potenciálnych
problémov, aby bolo možné prija nápravné opatrenia.
Monitorovací výbor – výbor zriadený NKB, ktorý preveruje pokrok v implementácii FM
EHP a NFM vo vz ahu k o akávaným výstupom a cie om.
Monitorovacia správa – správa z monitorovania, vypracovaná NKB/SP za príslušný projekt
v dohodnutých termínoch, obsahujúca všetky formálne náležitosti definované NKB.
Nariadenie o implementácii Finan ného mechanizmu EHP 2009 – 2014 a Nariadenie
o implementácii Nórskeho finan ného mechanizmu 2009 – 2014 (Regulation on the
implementation of the EEA Financial Mechanism 2009 – 2014 a Regulation on the
implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, alej len ako
„Nariadenia“) – základné vykonávacie predpisy prijaté VFM a MZV NK, upravujúce
implementáciu FM EHP a NFM.
Národný kontaktný bod – národný orgán, ktorý nesie celkovú zodpovednos za riadenie a
implementáciu FM EHP a NFM v prijímate skom štáte.
Nedostatok – identifikované pochybenie, ktoré je možné a potrebné odstráni bez toho, aby
toto pochybenie bolo identifikované ako nezrovnalos .
Nezrovnalos – akéko vek porušenie právneho rámca FM EHP a NFM 2009 – 2014 vrátane
platných právnych predpisov SR ktoré ohrozuje alebo poškodzuje v akejko vek fáze
implementáciu FM EHP a NFM 2009 – 2014 v prijímate skom štáte, najmä, nie výlu ne,
implementáciu a/alebo rozpo et akéhoko vek programu, projektu alebo iných aktivít
financovaných z FM EHP a NFM 2009 – 2014, napr. neodôvodnenými alebo neprimeranými
výdavkami alebo znížením, i stratou príjmu v rámci programu a/alebo projektu.
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Oprávnený výdavok – výdavok, ktorý sp a kritériá oprávnenosti výdavkov uvedené
v tomto materiáli.
Oprávnený žiadate – subjekt, ktorý je oprávnený požiada o finan né prostriedky v rámci
výzvy vyhlásenej NKB/SP.
Overenie na mieste – overenie oprávnenosti výdavkov a reálneho (skuto ného) dodania
tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných v ú tovných dokladoch a
podpornej dokumentácii u SP/prijímate a/projektového partnera v súlade s dohodou o
implementácii programu/projektovou zmluvou.
Partner – subjekt vybraný prijímate om v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
a pravidlami štátnej pomoci pred predložením žiadosti o projekt, aktívne zapojený a efektívne
prispievajúci k projektu.
Podporná dokumentácia – dokumentácia predkladaná prijímate om a partnerom, stanovená
Príru kou.
Podrobná hodnotiaca správa – správa vypracovaná SP pred uzavretím projektovej zmluvy,
ktorej cie om je zabezpe i finan nú a obsahovú efektívnos projektu a preskúma možné
riziká implementácie.
Ponuka na poskytnutie grantu – ponuka, ktorou SP oznamuje prijímate ovi schválenie
žiadosti o projekt.
Potenciálny správca programu – subjekt, ktorý NKB plánuje ustanovi za SP.
Priebežná finan ná správa (Interim Financial Report) – správa, ktorú SP
v štvormesa ných intervaloch predkladá na schválenie CO. Na základe tejto správy zú továva
SP poskytnuté finan né prostriedky a žiada o finan né prostriedky na nasledujúce obdobie.
Priebežná obsahová správa – správa, ktorú SP predkladá na schválenie NKB na formulári
vypracovanom NKB. Cie om tejto správy je v štvormesa ných intervaloch porovna priebeh
implementácie vo i plánovaným výstupom a cie om programu.
Priebežná správa o projekte – správa, ktorú predkladá prijímate minimálne raz za štyri
mesiace SP, s cie om informova o finan nom a vecnom pokroku v projekte. PSP je zárove
aj žiados ou o platbu. Formulár PSP vypracúva NKB.
Prijímate (Project Promoter - Realizátor projektu )– subjekt zodpovedný za iniciáciu,
prípravu a implementáciu projektu.
Príru ka pre správcov programov a prijímate ov ( alej len „príru ka“)– príru ka
vydaná NKB, podrobne upravujúca procesy a postupy implementácie FM EHP a NFM na
národnej úrovni. Môže ís o dva samostatné dokumenty.
Program (Programme) – štruktúra stanovujúca rozvojovú stratégiu s uceleným súborom
opatrení realizovaných prostredníctvom projektov s podporou Finan ného mechanizmu EHP
2009 – 2014 a Nórskeho finan ného mechanizmu 2009 – 2014 a zameraná na dosahovanie
dohodnutých cie ov a výstupov.

7

Programová dohoda – medzinárodná zmluva uzavretá medzi MZV NK/VFM a NKB
regulujúca implementáciu daného programu.
Programový grant – finan ný príspevok prispievate ských štátov na program, bez
národného spolufinancovania.
Projekt – predstavuje ekonomicky nedelite ný súbor prác s jasne identifikovaným cie om
súvisiacich s príslušným programom. Projekt môže obsahova jeden alebo viac podprojektov.
Projektová zmluva (Project Contract) – zmluva uzavretá medzi SP a prijímate om,
upravujúca podmienky implementácie projektu, postavenie, práva a povinnosti zmluvných
strán pri implementácii projektu.
Projektový grant – finan ný príspevok udelený správcom programu prijímate ovi na
implementáciu projektu. Projektový grant nezahrnuje spolufinancovanie prijímate a.
Protokol 38b k zmluve o EHP o Finan nom mechanizme EHP 2009 – 2014 ( alej ako
„protokol 38b“) – protokol, ktorým sa zria uje FM EHP
Realizovaný výdavok - výdavok, u ktorého sa za alo vecné alebo finan né plnenie výdavku.
Reportovacie obdobie (taktiež zú tovacie obdobie) – obdobie, za ktoré sa predkladá IFR
a POS.
Riadenie založené na výsledkoch (Results Based Management) – predstavuje riadenie
orientované na dosahovanie cie ov a výstupov, pri om výsledky a aktivity predstavujú len
prostriedky, ktorými sa ciele a výstupy majú dosiahnu .
Rozpo et projektu – štukturovaný položkový rozpo et na formulári vypracovanom NKB,
ktorý zatrie uje plánované výdavky do rozpo tových položiek v súvislosti s výstupmi
projektu.
Schéma malých grantov (Small grant scheme) – schéma vytvorená za ú elom stanovenia
menej administratívne náro ných pravidiel pre poskytnutie menších grantov, pri om
projektový grant nepresahuje 250 000 eur a spravidla nie je nižší ako 5 000 eur. Podrobné
podmienky stanovuje NKB a opis schémy malých grantov je sú as ou návrhu programu, ak je
to relevantné.
Skuto ne vynaložené oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli uznané ako oprávnené SP,
NKB, CO a VFM/MZV NK. Táto suma môže by dodato ne znížená o výšku nezrovnalostí
s finan ným dopadom.
Spolufinancovanie programu – finan ný príspevok, ktorým prispieva štátny rozpo et SR
k implementácii programu. Spolufinancovanie v sú te s programovým grantom tvorí celkové
oprávnené výdavky programu.
Spolufinancovanie projektu – finan ný alebo nefinan ný príspevok, ktorým prispieva
k implementácii projektu a/alebo finan ný príspevok, ktorým prispieva
prijímate
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k implementácii projektu štátny rozpo et SR. Spolufinancovanie v sú te s projektovým
grantom tvorí celkové oprávnené výdavky projektu.
Správca programu – subjekt ustanovený NKB, ktorý má celkovú zodpovednos
implementáciu programu.
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Strategická správa – výro ná správa o implementácii FM EHP a NFM v prijímate skom
štáte, vypracovávaná NKB za uplynulý kalendárny rok v zmysle Nariadení.
Systém riadenia a kontroly FM EHP a NFM – súbor subjektov a pravidiel, ktoré riadia
a kontrolujú FM EHP a NFM.
Úrad pre finan ný mechanizmus (Financial Mechanism Office) – orgán ustanovený
prispievate skými štátmi, zodpovedný za každodenné operatívne riadenie a implementáciu
FM EHP a NFM.
Vecné plnenie výdavku – najmä dodanie tovarov, služieb alebo prác.
Vecné overenie (review) – posudzovanie dosahovaného pokroku v implementácii
programu/projektu. Na rozdiel od monitorovania vychádza vecné overenie najmä
z dokumentov a informácií poskytnutých orgánmi zapojenými do systému riadenia a kontroly.
Všeobecné indikátory (General Indicators) – indikátory definované na úrovni FM EHP
a NFM, s cie om mera ú inok pôsobenia všetkých implementovaných programov a iných
aktivít FM EHP a NFM.
Výberová komisia – orgán, ktorého primárnou úlohou je posudzovanie žiadostí o projekt.
Výbor pre finan ný mechanizmus – subjekt, ktorý riadi Finan ný mechanizmus EHP.
Výro ná programová správa (Annual Programme Report) – správa, ktorú predkladá SP
s cie om informova NKB, CO a prispievate ské štáty o pokroku v implementácii programu
za uplynulý kalendárny rok.
Výsledky programu (Programme Outputs) – hmatate né, materiálne statky vytvorené
následkom implementácie programu, t.j. tovary, služby a práce.
Výstupy programu (Programme Outcomes) – krátkodobé a strednodobé vplyvy programu
smerujúce k dosiahnutiu cie a programu.
Závere ná programová správa (Final Programme Report) – správa, ktorú predkladá SP
NKB a ÚFM za ú elom zhodnotenia celkového prínosu programu a zhrnutia priebehu
implementácie programu v zmysle Nariadení.
Závere ná správa o projekte – dokument vypracovaný prijímate om predkladaný SP, ktorý
dokumentuje celkové dosiahnutie cie ov, výstupov a výsledkov v rámci projektu a zhrnutie
implementácie projektu.
Zmluva o spolupráci – zmluva uzavretá medzi NKB a národným subjektom, ktorý sa
podie a na implementácii programu.
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Zoznam ú tovných dokladov – dokument, ktorého úlohou je zatriedi jednotlivé
výdavky deklarované v rámci IFR alebo PSP do rozpo tových položiek a priradi ich
k výstupom programu/projektu.
Zrealizovaný výdavok – výdavok, u ktorého bolo uskuto nené vecné aj finan né plnenie
výdavku.
Žiadate – subjekt, ktorý predložil návrh programu alebo žiados o projekt
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2.2 Zoznam skratiek
CO
ES
EÚ
FM EHP
FPR
IFR
MZV NK
NFM
NK
NKB
OA
POS
PSP
RBM
SP
ŠR
ÚFM
VFM
VPS
ZSP

certifika ný orgán
Európske spolo enstvo
Európska únia
Finan ný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru
Závere ná programová správa (Final Programme Report)
Priebežná finan ná správa (Interim Financial Report)
Ministerstvo zahrani ných vecí Nórskeho krá ovstva
Nórsky finan ný mechanizmus
Nórske krá ovstvo
Národný kontaktný bod
orgán auditu
Priebežná obsahová správa
Priebežná správa o projekte
Riadenie založené na výsledkoch (Results Based Management)
správca programu
štátny rozpo et
Úrad pre finan ný mechanizmus
Výbor pre finan ný mechanizmus EHP
Výro ná programová správa
Závere ná správa o projekte
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2.3 Systém riadenia a kontroly
Systém riadenia a kontroly v Slovenskej republike je centralizovaný a unifikovaný pre všetky
programy spravované SP ustanovenými NKB. NKB bude v prípade súhlasu prispievate ských
štátov plni funkcie správcu programu vo viacerých programoch.
Každý SP je povinný riadi sa pravidlami stanovenými v tomto materiáli, ako aj alšími
pravidlám vydaným v rámci FM EHP a NFM. Ak v tomto materiáli nie je výslovne stanovené
inak, NKB vykonáva všetky svoje úlohy súvisiace s ur itým programom aj v prípade, ak plní
funkciu správcu pre tento program.
Medzi subjekty zapojené do systému riadenia a kontroly FM EHP a NFM patria:
1. Národný kontaktný bod
2. Správcovia programov
3. Prijímate
4. Monitorovací výbor
5. Výberová komisia
6. Certifika ný orgán
7. Orgán auditu
8. alšie subjekty
alšie subjekty, ktoré sa môžu podie a na riadení FM EHP a NFM alebo vykonáva
kontrolu, ako napr. výbory pre spoluprácu, Úrad pre finan ný mechanizmus, Výbor pre
finan ný mechanizmus EHP, Ministerstvo zahrani ných vecí Nórskeho krá ovstva, Rada
audítorov EZVO, Najvyšší kontrolný úrad, príslušná Správa finan nej kontroly a iné subjekty
nie sú v tomto materiáli opísané, ke že ich innos a organizácia postupov nie sú predmetom
auditov vykonávaných orgánom auditu za ú elom overenia efektívneho fungovania systému
riadenia a kontroly. Ich práva, povinnosti, úlohy a postavenie sú stanovené v samostatných
dokumentoch, napr. v Nariadení, v príslušných právnych predpisoch a pod.
Pokia v tomto materiáli nie je výslovne stanovené inak, považujú sa za subjekty zapojené do
systému riadenia a kontroly FM EHP a NFM subjekty uvedené v bodoch 1. až 7.
2.3.1

Národný kontaktný bod

Uznesením vlády SR . 607/2010 k materiálu "Organiza né zabezpe enie Finan ného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finan ného mechanizmu v
programovom období 2009 – 2014“ bol za Národný kontaktný bod ur ený Úrad vlády SR.
NKB má celkovú zodpovednos za implementáciu a dosahovanie cie ov FM EHP a NFM v
SR. Plní funkciu kontaktného bodu medzi SP/prijímate om a ÚFM a je zodpovedný a
zodpovedá sa za implementáciu Memoranda o porozumení.
Základné úlohy NKB
a) plní funkcie SP v prípade, ak je správcom programu NKB,
b) ustanovuje správcov programov, odvoláva správcov programov a schva uje návrhy
programov a ich prípadné zmeny,
c) schva uje opis riadiacich a kontrolných systémov SP a jeho prípadné zmeny, ak NKB nie
je SP,
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d) schva uje vnútorný manuál správcu programu vrátane prípadných zmien,
e) schva uje výzvy vyhlasované správcom programu a ich prípadné zmeny vrátane všetkých
príloh, najmä, nie však výlu ne hodnotiace kritériá,
f) dohliada nad dodržiavaním pravidiel tvorených legislatívnym rámcom FM EHP a NFM,
g) zú ast uje sa v pozícií pozorovate a rokovaní a zasadnutí výberových komisií, riadiacich
výborov, výborov pre spoluprácu a alších obdobných zasadnutí i rokovaní, ak NKB nie
je správcom príslušného programu,
h) vypracováva záväzné asti projektovej zmluvy, ktoré je správca programu povinný
zapracova do projektových zmlúv s prijímate mi,
i) vypracováva formulár žiadosti o projekt, ktorú je správca programu s potrebnými
úpravami povinný použi pri výbere projektov,
j) vypracováva formulár priebežnej obsahovej správy,
k) vypracováva formulár zoznamu ú tovných dokladov a alších dokumentov, ktoré sú
správcovia programov, prijímatelia, projektoví partneri a alšie subjekty povinné
používa v zmysle usmernení a príru iek vydaných NKB,
l) v odôvodnených prípadoch ude uje výnimky z príru iek a usmernení vydaných NKB,
výnimky z toho materiálu a výnimky z alších pravidiel stanovených legislatívnym
rámcom, ktoré sa netýkajú systému finan ného riadenia,
m) schva uje priebežné obsahové správy predkladané správcami programov, ak správcom
programu nie je NKB,
n) monitoruje a vecne overuje pokrok dosiahnutý pri implementácii programu smerom
k nap aniu cie ov a výstupov programu,
o) zria uje Monitorovací výbor a plní funkciu jeho sekretariátu,
p) organizuje školenia súvisiace s implementáciou FM EHP/NFM,
q) organizuje stretnutia jednotlivých SP,
r) vypracúva strategické správy,
s) schva uje výro né programové správy a závere né programové správy predkladané SP, ak
správcom programu nie je NKB,
t) uzatvára dohody o implementácii programu so SP, ak správcom programu nie je NKB,
u) vypracúva interný manuál NKB pre riadenie pomoci z FM EHP a NFM na roky 2009 –
2014,
v) plní úlohy Národného verejného orgánu zodpovedného za prípravu a predkladanie správ
o nezrovnalostiach ( alej len „orgán pre nezrovnalosti“),
w) plní alšie úlohy, ktoré súvisia s výkonom funkcií NKB a úlohy vyplývajúce z iných
predpisov vydaných v rámci implementácie FM EHP a NFM.
Termíny na plnenie jednotlivých úloh ako aj bližší popis jednotlivých úloh budú uvedené
v internom manuáli NKB, resp. v dohode o implementácii programu.
2.3.2

Správca programu

Správca programu je subjekt ustanovený NKB, ktorý nesie celkovú zodpovednos za
implementáciu konkrétneho programu. SP vykonáva svoje funkcie na základe dohody
o implementácii programu uzavretej s NKB. Ak je správcom programu NKB, vykonáva svoje
funkcie v zmysle programovej dohody a predpisov vydaných subjektmi zapojenými do
systému riadenia FM EHP a NFM.
Základné úlohy SP
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a) vypracúva interný manuál správcu programu a predkladá ho na schválenie NKB, ak SP
nie je NKB,
b) vypracúva návrhy výziev vrátane všetkých príloh a predkladá ich na odsúhlasenie NKB,
ak SP nie je NKB,
c) vykonáva kontrolu administratívnej zhody a kontrolu oprávnenosti žiadate a,
d) zabezpe uje odborné hodnotenie projektov a schva uje projekty,
e) zria uje výberovú komisiu,
f) vypracúva schému štátnej pomoci, ak je to relevantné a predkladá ju na odsúhlasenie
NKB, ak SP nie je NKB, a následne príslušnému odboru Ministerstva financií SR,
g) vypracúva POS, VPS, FPR a alšie dokumenty pod a pokynov NKB a predkladá ich na
schválenie NKB, ak SP nie je NKB,
h) vypracúva návrh programu a predkladá ho na schválenie NKB, ak SP nie je NKB;
i) zria uje výbor pre spoluprácu, ak ide o program s donorským partnerom,
j) informuje NKB ako orgán pre nezrovnalosti o nezrovnalostiach a podozreniach z
nezrovnalostí identifikovaných v rámci projektov alebo na úrovni programu, ak SP nie je
NKB,
k) overuje schopnos prijímate a spolufinancova jednotlivé projekty z vlastných zdrojov
pred podpisom projektovej zmluvy,
l) overuje súlad dohôd o partnerstve uzatváraných medzi prijímate om a partnerom projektu,
a to najmä príslušnou legislatívou v oblasti verejného obstarávania a štátnej pomoci,
m) overuje oprávnenos výdavkov deklarovaných prijímate mi,
n) monitoruje a vecne overuje pokrok dosiahnutý pri implementácii projektov smerom
k nap aniu cie ov a výstupov programu a celého mechanizmu FM EHP alebo NFM
o) informuje NKB o akejko vek komunikácii medzi SP a ÚFM, VFM, MZV NK,
zastúpením prispievate ských štátov v SR a alšími subjektmi zapojenými do systému
riadenia a kontroly FM EHP a NFM, ak SP nie je NKB,
p) bezodkladne informuje NKB o akýchko vek negatívnych podozreniach súvisiacich
s implementáciou FM EHP a NFM, ak SP nie je NKB,
q) plní alšie úlohy vyplývajúce mu z dohody o implementácii programu.
2.3.3

Prijímate

Prijímate je subjekt, ktorý nesie celkovú zodpovednos za implementáciu projektu, a to
vrátane finan nej zodpovednosti. Za prijímate a sa považuje každý subjekt, s ktorým SP
uzavrel projektovú zmluvu alebo inú zmluvu, ktorá svojím obsahom zodpovedá charakteru
projektovej zmluvy, napr. zmluva o poskytnutí štipendia, zmluva o poskytnutí dotácie a pod.
Základné úlohy prijímate a
a) implementova projekt v súlade s projektovou zmluvou,
b) vypracúva PSP, ZSP a alšie dokumenty v súlade s pokynmi NKB a SP a predklada ich
SP,
c) na základe vyzvania SP vráti na ú et ur ený SP finan né prostriedky z titulu mylnej
platby, z dôvodu identifikovania neoprávnených výdavkov alebo z iných dôvodov ur ených
SP v žiadosti o vrátenie finan ných prostriedkov,
d) predkladá SP všetky výsledky kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi (napr. NKÚ,
ÚVO, at .),
e) bezodkladne informuje SP o akýchko vek uskuto nených alebo plánovaných zmenách v
realizácii projektu,
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f) plní alšie úlohy vyplývajúce z legislatívneho rámca FM EHP a NFM.
2.3.4

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je orgán zriadený NKB, ktorý preveruje pokrok v implementácii FM
EHP a NFM vo vz ahu k o akávaným výstupom a cie om.
V monitorovacom výbore sú zastúpené relevantné ústredné orgány štátnej správy, zástupcovia
regionálnej aj miestnej samosprávy, mimovládne organizácie, sociálni partneri a zástupcovia
súkromného sektora, ak je to relevantné.
Monitorovací výbor najmä:
- vykonáva vecné overenie na základe dokumentov predložených NKB,
- schva uje strategickú správu,
- môže odporú a prehodnotenie programového rámca FM EHP a NFM.
lenstvo vo výbore je nehonorované. Zloženie a funkcie monitorovacieho výboru bližšie
upravuje štatút výboru a rokovanie výboru upravuje rokovací poriadok.
2.3.5

Výberová komisia

Výberová komisia je orgán zriadený správcom programu za ú elom výberu projektov na
základe hodnotenia vykonaného odborníkmi. Najmenej traja lenovia výberovej komisie
musia ma relevantnú odbornos v danom odbore. Ak je správcom programu NKB, je
zastúpený vo výberovej komisii vo funkcii predsedu výberovej komisie, pri om vyššie
uvedená podmienka musí by zachovaná. Najmenej jeden len výberovej komisie musí by
v externom vz ahu k správcovi programu. lenstvo vo výberovej komisii je nehonorované.
Výdavky lenov a predsedu výberovej komisie súvisiace s výkonom funkcie lena alebo
predsedu výberovej komisie môžu by oprávnené.
Ak je správcom programu iný subjekt ako NKB, zú ast uje sa NKB na rokovaniach
výberovej komisie vo funkcii pozorovate a.
2.3.6

Certifika ný orgán a orgán auditu

Úlohy certifika ného orgánu a orgánu auditu sú bližšie špecifikované v Systéme finan ného
riadenia Finan ného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho
finan ného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014.

3 Ustanovenie správcov programov
Správcov programov ustanovuje NKB. NKB ustanoví SP priamo, ak za SP bude ustanovený
NKB alebo iný verejný obstarávate . Ak NKB nie je SP, pred zaslaním schváleného návrhu
programu NKB tento návrh posúdi a navrhne prípadné úpravy.
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V prípade, ak je správcom programu NKB, môže uzavrie zmluvu o spolupráci s príslušným
subjektom verejnej správy, ktorý je preukázate ne vecne príslušný k riešeniu danej
problematiky. Predmetom zmluvy je najmä vymedzenie úloh príslušného subjektu v rámci
programu a spôsobu úhrad vzniknutých nákladov.
SP je ustanovený formálnou úpravou príslušného memoranda o porozumení, alebo
oznámením NKB adresovaným VFM/MZV NK o ustanovení SP. Ak je SP ustanovený na
základe verejného obstarávania, ustanovuje sa oznámením NKB.
Definitívne rozhodnutie o schválení programu vydá MZV NK a/alebo VFM.

4 Výber projektov
Za výber projektov zodpovedá SP. Projekty sa vyberajú:
1. Priamym zadaním (tzv. preddefinované projekty)
2. Na základe výzvy

4.1 Preddefinované projekty
Preddefinované projekty môžu by stanovené v memorandách o porozumení. SP zárove
v návrhu programu ur í všetky preddefinované projekty, ktoré budú implementované v rámci
programu, pri om ur í aj prijímate a a všetky súvisiace technické, finan né a obsahové
náležitosti preddefinovaného projektu. NKB posúdi preddefinovaný projekt v rámci
posudzovania návrhu programu.

4.2 Výzva
Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt vyhlasuje SP. Štruktúra výzvy a jej náležitosti musia
by v súlade s Nariadením. Výzva musí by zverejnená na webovom sídle SP v slovenskom aj
v anglickom jazyku, prílohy výzvy sa zverej ujú len v slovenskom jazyku, ak programovej
dohode nie je stanovené inak.
Podmienky výzvy by sa nemali meni . Ak sa tak stane, každá zmena musí by vopred
odsúhlasená NKB a ÚFM. Zmena podmienok výzvy sa oznamuje na webovom sídle , na
ktorom SP zverejnil pôvodnú výzvu.
Sú as ou výzvy musia by hodnotiace kritériá roz lenené na kritéria administratívnej zhody,
kritériá oprávnenosti žiadate a a kritériá odborného hodnotenia.
Výzva obsahuje všetky informácie potrebné k predloženiu žiadosti o projekt a odkazuje na
relevantné dokumenty. Prílohami výzvy sú najmä formulár žiadosti o projekt, formulár
rozpo tu, štatút a rokovací poriadok výberovej komisie, alšie vypracované formuláre príloh,
zoznam požadovaných dokumentov a alšie dokumenty pod a Nariadení. Všetky
vypracované formuláre musia vychádza z formuláru stanoveného NKB alebo musia by
schválené NKB. Ak NKB nie je SP, schva uje NKB všetky dokumenty, ktoré tvoria prílohy
alebo sú as výzvy.
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4.3 Hodnotiace kritériá
4.3.1

Kritériá administratívnej zhody

Kritériami administratívnej zhody sa posudzuje formálna kompletnos žiadosti o projekt.
Kontrolou splnenia týchto kritérií sa primárne nezis uje správnos a pravdivos údajov
uvedených v žiadosti o projekt. Ak sa však po as tejto kontroly zistí, že žiadate uviedol
nesprávne i nepravdivé údaje, je SP oprávnený vyradi žiados z alšieho hodnotenia a je
povinný informova o tom žiadate a. SP je po as celej doby schva ovania projektu, ako aj
po as celej doby implementácie projektu oprávnený vyradi žiados z alšieho hodnotenia
alebo odstúpi od projektovej zmluvy a informova o tom žiadate a/prijímate a, ak v rámci
žiadosti o projekt alebo v rámci akýchko vek informácií poskytnutých žiadate om uviedol
žiadate nesprávne alebo nepravdivé údaje. V prípade, ak je už projektová zmluva uzavretá
a prijímate ovi už vznikli oprávnené výdavky, môže SP prihliadnu na skuto nosti, i malo
alebo mohlo ma poskytnutie nesprávnych alebo nepravdivých informácií priamy vplyv na
schválenie žiadosti o projekt. V prípade pochybností o nesprávnosti i nepravdivosti údajov
musí by žiadate ovi poskytnutý priestor na vyjadrenie. V tomto prípade rozhodne SP
o alšom postupe s prihliadnutím na toto zdôvodnenie.
SP nie je oprávnený požadova od žiadate ov žiadne potvrdenia od štátnych orgánov, ako sú
napr. potvrdenie príslušného da ového úradu, že žiadate nie je da ovým dlžníkom a pod. SP
môže vyžadova na potvrdenie týchto skuto ností estné vyhlásenie. Ak nie je žiadate om
orgán štátnej správy, SP sa pred podpisom projektovej zmluvy primerane uistí o tom, že
žiadate nie je da ovým dlžníkom, dlžníkom na poistnom vyberanom Sociálnou pois ov ou
a zdravotnými pois ov ami, že nie je v konkurze a pod.
Ak SP zistí, že žiadate tieto podmienky nesp a, ponuka na poskytnutie grantu je zaslaná
prvému žiadate ovi z rezervného zoznamu.
SP v rámci požadovaných dokumentov dbá na to, aby výdavky žiadate a súvisiace s úradným
overením dokumentov boli minimálne.
Splnenie kritérií administratívnej zhody posudzuje SP. Každému žiadate ovi, ktorý na základe
rozhodnutia1 SP nesplnil kritériá administratívnej zhody musí by daná možnos požiada SP
o preskúmanie tohto rozhodnutia. SP zabezpe í, že preskúmanie vykoná iná osoba ako tá,
ktorá vydala prvotné rozhodnutie. Prvé zasadnutie výberovej komisie sa nesmie uskuto ni
predtým, ako uplynie lehota stanovená SP na podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
v poslednom vydanom rozhodnutí alebo ako je vybavená posledná takáto žiados , ktorá bola
doru ená SP.
4.3.2

Kritériá oprávnenosti žiadate a

Kritériami oprávnenosti žiadate a sa posudzuje, i je žiadate organizácia uvedená v zozname
oprávnených žiadate ov vo výzve. Ak SP stanoví aj alšie podmienky pre oprávnenos
1

SP nevydáva predmetné rozhodnutie v správnom konaní pod a zák. . 71/1967 Z. z. o správnom
konaní (Správny poriadok)
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žiadate a, tieto musia by explicitne uvedené vo výzve a v hodnotiacich kritériách. SP môže
v rámci týchto kritérií navrhnú aj posudzovanie oprávnenosti žiadosti o projekt, najmä vo
vz ahu k minimálnej výške celkových oprávnených výdavkov uvedených vo výzve, d žke
trvania projektu a k tomu, i má projekt súvis s programom alebo jeho komponentom, na
ktorý bola výzva vyhlásená.
Splnenie kritérií oprávnenosti žiadate a posudzuje SP. Každému žiadate ovi, ktorý na základe
rozhodnutia1 SP nesplnil kritériá oprávnenosti žiadate a musí by daná možnos požiada SP
o preskúmanie tohto rozhodnutia. SP zabezpe í, že preskúmanie vykoná iná osoba ako tá,
ktorá vydala prvotné rozhodnutie. Prvé zasadnutie výberovej komisie sa nesmie uskuto ni
predtým, ako uplynie lehota stanovená SP na podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
v poslednom vydanom rozhodnutí alebo ako je vybavená posledná takáto žiados , ako bola
doru ená SP.
4.3.3

Odborné hodnotenie

Každý projekt, ktorý splnil kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti žiadate a je
hodnotený dvoma odborníkmi. Odborníci hodnotia žiados o projekt na základe odborných
kritérií, pri om pride ujú body pod a ich splnenia. Zárove vypracovávajú aj slovné
hodnotenie žiadostí, z ktorého je neskôr vypracovaný posudok pre výberovú komisiu.
Projekty sú zoradené na základe priemeru po tu bodov pridelených jednotlivými
hodnotite mi. Postup pri výraznom rozdiele pridelených bodov upravuje Nariadenie. Okrem
žiadostí o projekt, ktoré sa umiestnia v rámci alokácie, t.j. žiadosti, ktoré je možné
financova , sa žiadosti o projekt na nasledujúcich miestach zaradia do rezervného zoznamu
projektov. Po et žiadostí v rezervnom zozname by spravidla nemal by nižší ako jedna
polovica z po tu žiadostí v rámci alokácie. Žiadosti, ktoré nedosiahnu minimálny po et bodov
v rámci každej asti hodnotiacich kritérií, nebudú podporené.

4.4 Výberová komisia
SP zria uje výberovú komisiu. Výberová komisia preskúma poradie zostavené na základe
hodnotenia odbornými hodnotite mi.
Výberová komisia môže zmeni poradie zostavené na základe hodnotenia projektov
odborníkmi. Takáto zmena musí by zdôvodnená, pri om toto zdôvodnenie musí by
podložené hodnotením žiadosti o projekt, ktoré vykoná tretí, nezávislý odborník. V týchto
prípadoch sa pre ú ely zostavenia poradia projektov použije priemer prideleného po tu bodov
dvoch najbližších po tov bodov.
Zo zasadnutí výberovej komisie sa vyhotovujú zápisnice.
alšie podrobnosti fungovania výberovej komisie upravujú štatút a rokovací poriadok
výberovej komisie, ktorý schva uje NKB v rámci schva ovania výzvy, ak NKB nie je SP. Ak
NKB nie je SP, ur í náležitosti štatútu a rokovacieho poriadku, ktoré musia by dodržané.

4.5 Schva ovanie projektov SP
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Výberová komisia predloží zápisnice zo zasadnutí komisie a zoznam odporú aných projektov
SP. SP následne preskúma súlad priebehu zasadnutí s legislatívnym rámcom FM EHP
a NFM.
S výnimkou prípadu uvedeného v kapitole 4.5.1 môže SP zmeni poradie žiadostí o projekt
predložené výberovou komisiou. Takáto zmena musí by zdôvodnená, pri om toto
zdôvodnenie musí by podložené hodnotením žiadosti o projekt, ktoré vykoná tretí, nezávislý
odborník. V týchto prípadoch sa pre ú ely zostavenia poradia projektov použije priemer
prideleného po tu bodov dvoch najbližších po tov bodov.
4.5.1

Úprava projektu pred schválením

Pred schválením žiadosti o projekt je možné žiados o projekt upravi . K úprave môže dôjs
najmä z dôvodu zrejmých chýb v žiadosti, z dôvodu potreby bližšej špecifikácie cie a alebo
výstupov a pod.
K všetkým žiadostiam v rámci alokácie, ktorých celkové oprávnené výdavky presiahnu 250
000 eur musí SP zabezpe i , aby bola vypracovaná podrobná hodnotiaca správa. Túto správu
môže vypracova SP v spolupráci s odborníkom, ktorý žiados nehodnotil. Táto správa musí
ma štruktúru stanovenú NKB. Správa vychádza z odborného hodnotenia a akýchko vek
dodato ných informácií poskytnutých žiadate om na základe vyzvania SP. Správa musí tiež
sumarizova odchýlky od žiadosti o projekt. Správa môže by doplnená o informácie získané
po as návštevy na mieste, ak je takáto návšteva pre optimálne posúdenie žiadosti potrebná.
Správa musí obsahova jednozna ný záver, i subjekt, ktorý správu vypracoval odporú a
žiados o projekt podpori alebo nie. Správa sa zasiela na vyjadrenie žiadate ovi. Návšteva
musí by vykonaná, ak celkové oprávnené výdavky žiadosti presiahnu 1 000 000 eur. Na
základe negatívnych záverov správy k niektorej žiadosti o projekt môže SP zmeni poradie
žiadostí o projekt, ale len tým spôsobom, že takáto žiados o projekt nebude podporená.
Predtým však musí poskytnú žiadate ovi priestor, aby zistené nedostatky odstránil.
4.5.2

Schválenie projektu

Projekt je schválený d om rozhodnutia SP o schválení žiadosti o projekt. Toto rozhodnutie
oznámi SP prijímate ovi v ponuke na poskytnutie grantu. V ponuke uvedie základné
podmienky, ktoré budú sú as ou projektovej zmluvy.
V stanovenej lehote predloží prijímate vyjadrenie, i akceptuje ponuku na poskytnutie
grantu. Ak vyjadrenie nie je doru ené v stanovenej lehote, SP zašle ponuku na poskytnutie
grantu žiadate ovi, ktorého žiados sa umiestnila na prvom mieste v rezervnom zozname.
V závislosti od disponibilnej alokácie môže zasla ponuku aj viacerým subjektom
z rezervného zoznamu pod a dosiahnutého poradia. Tieto ustanovenia sa s potrebnými
úpravami použijú aj v prípade zrušenia asti alebo celého projektového grantu z dôvodov
uvedených v Nariadení.
D om zaslania ponuky sa žiadate stáva prijímate om, pri om tento štatút je potvrdený
uzavretím projektovej zmluvy. Ak nepríde k uzavretiu projektovej zmluvy, ustanovenie
predchádzajúcej vety sa na žiadate a nevz ahuje.
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4.6 Projektová zmluva
Vzor projektovej zmluvy vypracováva NKB. Projektovú zmluvu uzatvorí SP s prijímate om,
ktorý akceptoval ponuku a splnil podmienky v nej uvedené.
Vzor projektovej zmluvy bude sú as ou výzvy.
4.6.1

Uzatváranie projektovej zmluvy

Lehota na podpísanie projektovej zmluvy žiadate om je 15 pracovných dní od jej doru enia
prijímate ovi. Lehotu je možné v riadne odôvodnených prípadoch pred ži .
Všeobecné zmluvné podmienky a rozpo et projektu tvoria prílohy projektovej zmluvy.
Zmluva môže obsahova okrem uvedených príloh aj iné prílohy.

5 Obstarávanie tovarov, služieb a prác
SP/prijímate je povinný realizova obstarávanie akýchko vek tovarov, služieb a prác v
súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
V stanovených prípadoch vykoná SP/prijímate prieskum trhu. Minimálne limity zoh adnia
aktuálnu úpravu zákona o verejnom obstarávaní a primeranos postupu obstarania predmetu
obstarania. Prieskum trhu v tomto kontexte nepredstavuje sú až medzi jednotlivými
potenciálnymi dodávate mi, ale slúži len na preukázanie hospodárnosti obstaraných tovarov,
služieb a prác. SP sú oprávnení vykona vlastný prieskum trhu, s cie om uisti sa
o hospodárnosti obstarania tovaru, práce alebo služby prijímate om a stanovi sumu
výdavkov, ktoré uznajú ako oprávnenú. Prieskum trhu vykonáva SP pre overovanie
primeranosti cien v prípade, ak má pochybnosti o ich primeranosti. NKB v Príru ke stanoví
maximálne limity pre niektoré tovary, služby a práce.
SP/prijímate po as obstarávania a plnenia zmlúv musí dodržiava najvyššie etické štandardy.
a zabezpe í uplat ovanie primeraných a ú inných prostriedkov na zabránenie nezákonných
alebo korup ných praktík. Nie je povolené prijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo
výhody, ktoré by sa vykladali alebo mohli by sa vyklada priamo alebo nepriamo ako
nezákonné alebo korup né praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmena za
alebo nabádanie na uzavretie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmena za .
SP/prijímate zabezpe í, že záznamy o zadaní a uzavretí zmlúv sa archivujú minimálne po
dobu 10 rokov od ukon enia programu/projektu a na požiadanie sa poskytnú ktorémuko vek
subjektu zapojenému do systému riadenia a kontroly FM EHP a NFM.

6 Monitorovanie a vecné overenie
Priebežné monitorovanie a vecné overenie sú základnými nástrojmi Riadenia založeného na
výsledkoch (results based management). Základnými predpokladmi RBM sú zodpovednos
aktérov, postupný proces u enia sa a s tým súvisiaca spätná väzba. Praktickou implikáciou
implementácie RBM do systému riadenia a kontroly je nevyhnutný predpoklad vysokej
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odbornosti aktérov tak, aby boli schopní v procese riadenie eliminova nežiaduce ú inky,
ktoré by mohli zmari úsilie dosiahnu stanovené výstupy a ciele.
Podstatou RBM sú jasne stanovené ciele a výstupy projektu/programu a udržiavanie
a aktualizácia zdrojovej databázy, ktorá poskytuje presné údaje o dosahovaní týchto cie ov
a výstupov v každej fáze implementácie. Zdrojovú databázu vedie NKB. Parciálne zdrojové
databázy vedú SP.
Pri hodnotení žiadostí o projekt a posudzovaní programových návrhov sa musí klás zvýšený
dôraz na reálnos stanovených cie ov a výstupov. V rámci spätnej väzby poskytnutej
výstupmi z monitorovania a vecného overenia je možné upravi výsledky a aktivity tak, aby
boli ciele a výstupy dosiahnuté. To znamená, že orgán, ktorý vykonáva monitorovanie
a vecné overenie musí by dostato ne fundovaný k tomu, aby v spolupráci so SP/
prijímate om a alšími ú astníkmi bol schopný navrhnú a prija zmeny, ktoré povedú
k dosiahnutiu cie ov a výstupov.
Monitorovanie je pozorovanie implementácie projektu a programu tak, aby bolo zabezpe ené,
že sa dodržiavajú dohodnuté postupy, aby bol overený pokrok a v as identifikované
potenciálne problémy a aby bolo možné prija nápravné opatrenia. Cie om monitorovania je
porovna dosiahnutý pokrok v implementácii programu/projektu vo vz ahu k o akávaným
cie om a výstupom programu/projektu.

6.1 Monitorovacie orgány
Monitorovanie na národnej úrovni vykonávajú SP a NKB. Na nadnárodnej úrovni vykonáva
monitorovanie VFM, MZV NK alebo nimi poverený subjekt.

6.2 Výkon monitorovania
Monitorovanie projektov je povinný vykonáva SP, a to za podmienok stanovených
v programovej dohode a dohode o implementácii programu. Monitorovanie programov na
národnej úrovni vykonáva NKB, pri om bližšie podmienky ustanoví VFM/MZV NK.
Základné vstupy monitorovania
1.
2.
3.
4.

PSP, IFR, POS, VPS a alšie dokumenty predkladané prijímate om/SP
Overenie na mieste realizácie projektov a programov
Rozhovor so SP/prijímate om/projektovým partnerom alebo partnerom programu
Prieskumy s aktérmi pôsobiacimi v danom území

Výstupom každého monitorovania je monitorovacia správa. Prijímate /SP sa môže
k monitorovacej správe vyjadri . Monitorovacia správa musí jednozna ne ur i , i
projekt/program pokra uje smerom k dosahovaniu cie ov a výstupov projektu/programu.
6.2.1

Overenie na mieste
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Overenie na mieste predstavuje v programovom období základ kontroly realizácie projektu.
S cie om zjednoduši implementáciu programov a projektov a odstráni nadbyto nú
administratívnu zá až na SP/prijímate ov bude ažisko miestneho výkonu kontroly prenesené
do sídla SP/prijímate a. Overením na mieste sa vykonáva:
- vecné overenie pod a kapitoly 6.3 tohto materiálu,
- overenie oprávnenosti výdavkov pod a kapitoly 8.2.2 tohto materiálu.
6.2.2

Doh ad nad výkonom monitorovania

NKB dohliada na výkon monitorovania zo strany SP. Na výkon monitorovania zo strany SP a
NKB dohliada Monitorovací výbor.

6.3 Vecné overenie
Vecné overenie vykonáva SP a NKB pri predloženej dokumentácii, ktorá opisuje obsahovú
stránku programu/projektu. Výstupom vecného overenia je záznam, v ktorom SP/NKB zhrnie
výsledky vecného overenia. Tento záznam môže ma rôzne podoby, najmä podobu
kontrolného zoznamu alebo vyhlásenia o vecnom overení. Záznam musí jednozna ne ur i , i
projekt/program pokra uje smerom k dosahovaniu cie ov a výstupov projektu/programu.
Vecné overenie na národnej úrovni vykonáva aj CO pre ú ely certifikácie. Monitorovací
výbor vykonáva vecné overenie najmä prostredníctvom Strategickej správy.
6.3.1

Vstupy pre vecné overenie

Základnými vstupmi pre vecné overenie sú POS, PSP, VPS a strategická správa.
6.3.2 Priebežná obsahová správa
SP predkladá POS v štvormesa ných intervaloch NKB. POS je predkladaná na formulári
ur enom NKB. POS musí obsahova zhodnotenie pokroku v implementácii smerom
k dosahovaniu cie ov a výstupov. POS poskytuje priestor na vyjadrenie NKB k údajom
uvedeným v POS, pri om NKB môže od SP vyžadova úpravu POS.
6.3.3 Priebežná správa o projekte
Prijímate predkladá PSP v stanovených intervaloch SP. PSP je predkladaná na formulári
ur enom NKB. PSP musí obsahova zhodnotenie pokroku v implementácii smerom
k dosahovaniu cie ov a výstupov. PSP poskytuje priestor na vyjadrenie SP k údajom
uvedeným v PSP, pri om SP môže od prijímate a vyžadova úpravu PSP.
6.3.4 Výro ná programová správa
Výro ná programová správa slúži ako podklad pre strategickú správu. VPS predkladá SP
Národnému kontaktnému bodu a ÚFM v termíne stanovenom Dohodou o implementácii
programu. NKB môže od SP požadova úpravu VPS.
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6.3.5 Strategická správa
Strategickú správu predkladá NKB monitorovaciemu výboru. Strategická správa obsahuje
súhrn informácií za jednotlivé programy vrátane výsledkov monitorovania a vecného overenia
a alšie informácie o implementácii FM EHP a NFM v SR za uplynulý kalendárny rok. Po
zapracovaní prípadných úprav je strategická správa preložená a predložená VFM/MZV NK.

7 Evaluácia
Zámerom NKB v novom období FM EHP a NFM je mera prínos týchto mechanizmov na
národnej úrovni finan ných mechanizmov, t.j. nielen na úrovni programov, ale celkový
synergický a kumulovaný prínos finan ných mechanizmov k stanoveným veli inám. Pre tieto
ú ely stanoví NKB všeobecné indikátory, ktoré budú sledované v rámci každého programu
pod a ich relevantnosti. Evaluácia plní dôležitú úlohu pri posudzovaní prínosu FM EHP
a NFM meraním týchto indikátorov.
ažisko evaluácie bude na úrovni programov, pri om jej úlohou bude zhodnoti celkový
dopad programu na riešenú problematiku. Evaluácia musí porovna o akávané ciele
a výstupy programov s cie mi a výstupmi skuto ne dosiahnutými. Musí posúdi , i program
prináša alebo priniesol o akávanú spolo enskú zmenu prostredníctvom implementácie
programu a celkovej implementácie FM EHP a NFM.

8 Oprávnenos výdavkov
Zavedenie RBM ako k ú ového faktora úspešnej implementácie FM EHP a NFM ako také
neznamená odklon od riadenia založeného na overovaní výdavkov. V praxi však ale znamená,
že náro nos RBM si vyžaduje, aby za oprávnenos výdavkov vo vä šej miere zodpovedali tí
aktéri, u ktorých výdavky vznikajú, t.j. SP a najmä prijímatelia.
Praktickým dôsledkom aplikácie RBM teda je aj prenesenie zodpovednosti za oprávnenos
výdavkov na SP/prijímate a, s tým, že SP nesú finan nú zodpovednos za výdavky, ktoré
priamo vznikajú u SP. Prijímatelia nesú zodpovednos za všetky výdavky, ktoré vznikajú
prijímate om a projektovému partnerovi/projektovým partnerom. Z tohto dôvodu sa v prípade
všetkých projektov, u ktorých je projektový grant vyšší ako 170 000 eur môže vyžadova
ur itá forma finan nej garancie. Tieto podmienky budú bližšie špecifikované NKB vo výzve
a projektovej zmluve.

8.1 Kritériá oprávnenosti výdavkov
Oprávnený výdavok musí sp a nasledovné kritériá:
a) výdavok musí by indikovaný v rozpo te programu/projektu,
b) výdavok musí by primeraný,
c) výdavok musí by realizovaný v období oprávnenosti,
d) výdavok musí by podložený ú tovným dokladom a podpornou dokumentáciou,
e) výdavok musí by realizovaný a zrealizovaný v súlade s ustanoveniam projektovej
zmluvy/dohody o implementácii programu, ktoré sa týkajú obstarávania tovarov, služieb
a prác,
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f) výdavok musí sp a všetky zákonné náležitosti,
g) výdavok musí sp a princípy hospodárnosti, efektívnosti, ú elnosti a ú innosti,
h) výdavok musí by nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cie ov projektu a naplneniu
indikátorov.
ad a) Indikovanie výdavku v rozpo te znamená, že výdavok je možné priradi k niektorej
rozpo tovej položke a aktivite projektu/programu. Pre oprávnenos je dôležitý súvis výdavku
s projektom/programom. Zárove hodnotiaci proces žiadosti o projekt a posudzovanie
programu musia zabezpe i , že rozpo et je dostato ne podrobný a preh adný, aby bolo možné
jednotlivé výdavky jednozna ne priradi k ur itej rozpo tovej položke a výstupu. Preto sú
SP/NKB v ktorejko vek fáze prípravy a implementácie projektu/programu oprávnení
požadova úpravy rozpo tu.
ad b) Primeranos výdavku predstavuje porovnanie aktuálnych trhových cien tovaru, služby
alebo práce a výšky deklarovaného výdavku, t.j. i výška výdavku zodpovedá obvyklým
cenám v danom mieste a ase. SP je oprávnený pri posudzovaní oprávnenosti výdavku
výdavok zníži , bez oh adu na to, i bol v rozpo te plánovaný vo vyššej výške, prípadne i
jeho výška bola výsledkom procesu obstarania tovaru, práce alebo služby.
ad c) Finan né alebo vecné plnenie výdavku nesmie by ukon ené pred prvým dátumom
oprávnenosti výdavku a vecné plnenie výdavku musí by ukon ené k poslednému dátumu
oprávnenosti výdavku, ak dohoda o implementácii programu alebo projektová zmluva
neustanovuje inak. Oprávnenými výdavkami v rámci projektu sú len tie výdavky, ktoré boli
zrealizované po nadobudnutí ú innosti projektovej zmluvy. Výnimku tvoria výdavky
súvisiace s vykonaním verejného obstarávania, ktorých oprávnenos za ne plynú d om
vydania rozhodnutia SP o schválení projektu. Ak sa SP rozhodne rozšíri túto výnimku aj o
iné typy výdavkov, tieto skuto nosti musia by uvedené v ponuke na poskytnutie grantu.
Kone ný termín oprávnenosti je 30. 4. 2016, ak Nariadenie alebo projektová zmluva
neustanovuje inak.
ad d) Každý výdavok musí by podporený ú tovným dokladom a podpornou dokumentáciou.
Ú tovný doklad musí by riadne evidovaný v ú tovníctve SP/prijímate a v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a s právnym rámcom FM EHP a NFM. Nesúlad
ú tovných dokladov a podpornej dokumentácie musí by odôvodnený a v tomto prípade sa
musí posúdi , i zrealizovanie a výška výdavku sú preukázané.
ad e) Pri zistení nesúladu s podmienkami projektovej zmluvy alebo dohody o implementácii
programu v oblasti obstarávania tovarov, služieb a prác sa postupuje v závislosti od toho, i
tento nesúlad mal vplyv na výber dodávate a/zhotovite a. Pri zistení takéhoto vplyvu podá
SP/CO/OA podnet na vykonanie kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, pri om do
doru enia výsledkov kontroly sa daná situácia eviduje ako podozrenie z nezrovnalosti. Výška
výdavkov dotknutých podozrením z nezrovnalosti sa môže ur i aj ako celá suma zmluvy
uzavretej s dodávate om/zhotovite om. Ak sa výsledkom kontroly vykonanej Úradom pre
verejné obstarávanie podozrenie preukáže, celkové oprávnené výdavky projektu budú
primerane znížené a suma, o ktorú boli znížené celkové oprávnené výdavky nebude môc by
použitá v rámci toho istého projektu. V prípade programov zníženie celkových oprávnených
výdavkov stanovia prispievate ské štáty.
ad f) Medzi zákonné náležitosti patria limity a alšie požiadavky stanovené zákonom a/alebo
iným príslušným právnym predpisom pre daný výdavok.
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ad g) Výdavok musí sp a podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri
rešpektovaní cie ov projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a
výstupom projektu), ú elnosti (nevyhnutnos pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na
ne) a ú innosti (výdavok musí prinies skuto ný výsledok tak, ako bol plánovaný).
ad h) Výdavok musí by pre realizáciu projektu nevyhnutný a ciel a výstupy projektu by
nebolo možné bez daného výdavku dosiahnu úplne ale z asti.
Podmienky preukazovania výdavkov ur í NKB v Príru ke.

8.2 Postupy kontroly oprávnenosti výdavkov
Oprávnenos výdavkov sa kontroluje:
a) administratívnym overením
b) overením na mieste
8.2.1

Administratívne overenie

Administratívne overenie pozostáva z overenia deklarovaných výdavkov a správnosti
a kompletnosti predkladaných správ. Cie om administratívneho overenia nie je kontrola
ú tovných dokladov a podpornej dokumentácie. Vykonáva sa výlu ne na základe zoznamu
ú tovných dokladov, kópií príslušných strán z hlavnej knihy a alších predložených
dokumentov. alšími predloženými dokumentmi sú napr.:
1. Kompletná dokumentácia najmenej jedného verejného obstarávania v rámci každého
projektu, ak bolo vykonané.
2. Kompletná dokumentácia iného postupu obstarania tovarov, prác a služieb v rámci
každého projektu, ak bol takýto postup vykonaný.
3. Dokumentácia vyžiadaná SP v priebehu administratívneho overenia.
4. alšia dokumentácia v zmysle právneho rámca FM EHP a NFM.
Administratívnym overením sa overujú kritériá oprávnenosti výdavkov pod a písmen a) až c)
uvedených v kapitole 8.1. Administratívne overenie vykonávajú SP pod a ustanovení tejto
kapitoly. Postupy pre SP sú bližšie špecifikované v dohode o implementácii programu.
NKB nevykonáva kontrolu oprávnenosti výdavkov. Ak NKB nie je správcom programu,
vykonáva administratívne overenie správ, ktoré sú mu priamo predkladané SP.
8.2.2

Overenie na mieste

Overenie na mieste predstavuje overenie deklarovaných výdavkov prostredníctvom fyzickej
kontroly ú tovných dokladov a podpornej dokumentácie a na reálne (skuto né) dodanie
tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných v ú tovných dokladoch a
podpornej dokumentácii. Overením na mieste sa môže vykona aj kontrola verejného
obstarávania, ktoré nebolo predmetom administratívneho overenia. Vykonáva sa na mieste,
kde prijímate /SP uchováva ú tovné doklady a podpornú dokumentáciu. Overenie na mieste
je možné spoji s vecným overením a/alebo monitorovaním. SP je povinný na mieste overi
reprezentatívnu vzorku výdavkov deklarovaných v rámci zoznamov ú tovných dokladov, a to
minimálne raz na každom projekte s výnimkou projektov malých grantových schém.
Overenie na mieste je potrebné v tomto prípade vykona najneskôr pred predložením tretej
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PSP. Reprezentatívna vzorka predstavuje najmenej 15% celkových oprávnených výdavkov
programu. Overením na mieste sa overujú kritériá oprávnenosti výdavkov pod a písmen d) až
h). SP vykonáva administratívne overenie pod a ustanovení tejto kapitoly. Postupy pre SP sú
bližšie špecifikované v dohode o implementácii programu.
V prípade, ak z overovanej vzorky vyplynie, že ide o systémový nedostatok, t.j. nedostatok,
ktorý sa potenciálne môže opakova v rámci všetkých výdavkov tohto typu a zárove je
zrejmé, že takéto výdavky by predstavovali viac ako 15% doteraz deklarovaných výdavkov,
SP vykoná overenie všetkých dokladov rovnakého typu. Prijímate bude povinný vráti sumu
výdavkov klasifikovaných ako neoprávnených na ú ty stanovené SP/CO.
SP je povinný vies dôkladné záznamy o vykonaných overeniach na mieste, tieto záznamy
uchováva a predklada ich na požiadanie subjektom zapojeným do systému riadenia
a kontroly FM EHP a NFM. Je taktiež povinný dokladova , že vykonal overenie výdavkov
prinajmenšom na reprezentatívnej vzorke uvedenej vyššie. Zárove platí, že ku každej IFR,
ktorú SP predkladá CO a v ktorej objem zú továvaných výdavkov presiahne 100 000 eur,
musí SP vykona overenie na mieste a skontrolova najmenej 15% zú továvaných výdavkov.
alšie podrobnosti stanoví NKB.

8.3 Subjekty kontroly oprávnenosti výdavkov
Kontrolu oprávnenosti výdavkov vykonávajú SP a NKB.
Oprávnenos výdavkov môžu kontrolova aj alšie subjekty, napr. CO, OA, ÚFM, MZV NK,
VFM a nimi poverené subjekty v súlade so stanovenými postupmi. Postupy OA a CO sú
predmetom samostatného materiálu.

8.4 Nápravné opatrenia
Medzi nápravné opatrenia k nedostatkom zisteným kontrolou oprávnenosti výdavkov patria
najmä:
a) oprava ú tovných dokladov, doplnenie podpornej dokumentácie a vrátenie finan ných
prostriedkov,
b) vzájomné zapo ítanie poh adávok,
c) vrátenie finan ných prostriedkov, hlásenie o nezrovnalosti, riešenie nezrovnalosti
a zníženie celkových oprávnených výdavkov projektu/programu,
d) odstúpenie od projektovej zmluvy/dohody o implementácii programu.
ad a) Tento postup je možný len za predpokladu, že dotknuté výdavky ešte neboli zo strany
SR deklarované v rámci IFR. NKB, SP a alšie kontrolujúce subjekty sa môžu rozhodnú , i
v závislosti od závažnosti zisteného nedostatku budú postupova pod a písmena b) alebo c).
ad b) Tento postup sa môže uplatni v prípadoch, kedy dotknuté výdavky už boli deklarované
zo strany SR v rámci IFR a suma dotknutých výdavkov je ve mi nízka. Limit sa ur uje po
dohode s ÚFM.
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Písmená c) a d) sa uplatnia pri závažných porušeniach právneho rámca FM EHP a NFM
v zmysle dohody o implementácii programu/projektovej zmluvy.

9 Publicita a informovanie
Informácie o pomoci poskytnutej z finan ných mechanizmov a jej propagácia majú za cie
zvýši transparentnos a posilni informova verejnosti. NKB z tohto dôvodu musí
zabezpe i
dostato nú informovanos
verejnosti o poskytovanej pomoci z finan ných
mechanizmov.
Publicita musí by zabezpe ovaná na každej úrovni riadenia. V rámci implementácie
a riadenia finan ných mechanizmov NKB a SP informujú potenciálnych prijímate ov
o existencii a fungovaní finan ných mechanizmov a dostupnosti fondov. Na
úrovni implementácie projektov je za publicitu zodpovedný prijímate . S týmto cie om má
každá úrove riadenia vypracovaný vlastný plán publicity v rozsahu zodpovedajúcom objemu
poskytovaných finan ných prostriedkov.

9.1 Zabezpe enie publicity na úrovni NKB
NKB je zodpovedný za informovanos o existencii a fungovaní finan ných mechanizmov,
ako aj o dostupnosti zdrojov jednotlivých finan ných mechanizmov.
NKB je zodpovedný za to, že každá pomoc financovaná finan nými mechanizmami sa
primerane propaguje, t.j. zodpovedá za správnu realizáciu opatrení vydanými pre publicitu
finan ných mechanizmov, ktorými sú spravidla:
- opatrenia zamerané na poskytovanie informácií o finan ných možnostiach vzniknutých
poskytovaním finan ných zdrojov finan ných mechanizmov,
- informovanie širokej verejnosti o využití týchto zdrojov s dôrazom na výsledky,
- publicita o poskytovanej pomoci, ktorá je v zodpovednosti SP/ prijímate a,
- webové sídlo, ktoré obsahuje aktuálne a podrobné informácie o príležitostiach
pre potenciálnych žiadate ov, o výzvach, ako aj informácie o schválených projektoch,
kontaktné informácie a alšie relevantné dokumenty. Webové sídlo bude zriadené
v slovenskom a anglickom jazyku.

9.2 Zodpovednos za publicitu na úrovni SP/prijímate a
SP/prijímate
vypracuje komunika ný ak ný plán, ktorý je sú as ou návrhu
programu/žiadosti o projekt. Plán musí obsahova ciele, cie ové skupiny, realiza né opatrenia
a metódy, rozpo et a zodpovednos za realizáciu.
Opatrenia zabezpe ené zo strany SP/ prijímate a musia by v súlade s predpismi
upravujúcimi publicitu finan ných mechanizmov. Musia obsahova napr. nástroje
zabezpe enia publika nej innosti, informa ných podujatí, vystavenie plagátov, informa ných
a pamätných tabú , ako aj po akovanie za získanú pomoc a záruku, že ú astníci programov
budú informovaní o pomoci poskytnutej z finan ných mechanizmov. Realizácia publika ných
opatrení bude preverovaná SP priamo na mieste realizácie projektov.
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9.3 Používanie loga
Každá finan ná podpora poskytnutá z finan ných mechanizmov musí by zvidite nená
použitím loga ur eného pre tento mechanizmus. V prípade finan nej pomoci z obidvoch
finan ných mechanizmov musí by táto pomoc zvidite nená obidvomi logami. Logá
finan ných mechanizmov môžu používa len SP, prijímatelia a projektoví partneri. NKB, CO
a OA používajú logá na základe memoránd o porozumení. V prípade, ak je finan ná pomoc
spolufinancovaná štátnym rozpo tom SR, sú SP, prijímatelia a projektoví partneri povinní
používa aj štátny znak Slovenskej republiky.
SP/prijímate dostane k dispozícii elektronickú verziu typov loga. Je zakázané používa typy
loga v inej farebnej a tvarovej forme, ako je definovaná a predpísaná.

9.4 Nástroje na zabezpe enie publicity
Opatrenia a nástroje pre realizáciu informovanosti a publicity zah ajú napr. zabezpe enie
tla e komunika ných a informa ných materiálov (brožúry, letáky, prospekty, konferencie,
semináre, ve trhy a výstavy), vhodné umiestnenie plagátov, loga finan ných mechanizmov
a štátnych vlajok prispievate ských štátov, informácie o príspevku finan ných mechanizmov;
v prípade infraštruktúrnych investícií tiež postavenie ve koplošných tabúl (v priebehu 6
mesiacov po skon ení realizácie ich nahradia pamätné tabule), alebo slávnostné za atie
projektu a pod.
Propaga né komuniké a tla ové vyhlásenia majú by medializované s uvedením finan nej
podpory z Finan ného mechanizmu EHP a Nórskeho finan ného mechanizmu a ŠR SR,
pod a relevantnosti.

10 Horizontálne, prierezové kritériá
Horizontálne, prierezové kritériá predstavujú súbor dodato ných hodnôt realizovaných
projektov prostredníctvom ich príspevku k posil ovaniu princípu dobrovo níctva, trvalo
udržate nému rozvoju, vhodnému spravovaniu, posil ovaniu rodovej rovnosti a rozvoju
bilaterálnych vz ahov s prispievate skými štátmi.

10.1 Princíp dobrovo níctva
Jednou z nosných myšlienok implementácie FM EHP a NFM je posilni princíp
dobrovo níctva v Slovenskej republike. Prostredníctvom zapojenia sa dobrovo níkov do
projektov a programov sa zvýši verejné povedomie nielen o FM EHP a NFM, ale aj
o jednotlivých programových oblastiach, ktoré sú predmetom podpory.
Cie om, ktorý má ú as dobrovo níkov sprostredkova je dosiahnu všeobecný verejný
konsenzus o projektoch a programoch a zabezpe i ich udržate nos a pokra ovanie
v budúcich obdobiach.

10.2 Trvalo udržate ný rozvoj
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Pre ú ely FM EHP a NFM je trvalo udržate ný rozvoj definovaný ako rozvoj, ktorý umož uje
uspokojova potreby sú asnej generácie bez toho, aby budúcim generáciám boli upreté tieto
možnosti. Trvalo udržate ný rozvoj pozostáva z troch dimenzií, resp. je postavený na troch
základných pilieroch, ktorými sú životné prostredie ako základ možností dosahovania trvalo
udržate ného rozvoja, ekonomika ako prostriedok, nástroj dosahovania trvalo udržate ného
rozvoja a sociálny pilier predstavujúci cie rozvoja v zmysle zlepšovania kvality a podmienok
života udí.

10.3 Vhodné riadenie
Vhodné riadenie, inak tiež ako vhodné spravovanie v rámci Finan ného mechanizmu EHP
a Nórskeho finan ného mechanizmu, v sebe zah a dve obsahovo súvisiace línie, pri ktorých
je potrebné chápa vhodné riadenie ako prierezové kritérium zah ajúce princípy vhodného
spravovania, ako sú zodpovednos k širokej verejnosti pri implementácii projektu,
transparentnos , zapojenie verejnosti do implementácie, orientovanie sa na potreby verejnosti,
prístup verejnosti k informáciám a pod.

10.4 Rodová rovnos
Všetky projekty financované z Finan ného mechanizmu EHP a Nórskeho finan ného
mechanizmu musia poskytnú rovnaké príležitosti pre participáciu mužov aj žien a
v jednotlivých etapách vykonávania intervencie z uvedených mechanizmov musí by
zabránené diskriminácii na základe rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Muži aj ženy musia ma
vytvorené rovnaké príležitosti v oblasti sociálnych a ekonomických práv, podie ania sa na
rozhodovacom procese, nediskrimina né opatrenia v oblasti odme ovania a pod.

10.5 Rovnos príležitostí
Všetkým subjektom, ktoré sa podie ajú alebo majú záujem podie a sa na implementácii FM
EHP a NFM musí by poskytnutá rovnos príležitostí vrátane práva na rovnaké
zaobchádzanie.

11 Nezrovnalosti, nedostatky a administratívne chyby
Administratívna chyba je také pochybenie alebo opomenutie, ktoré je možné objasni aj bez
toho, aby bolo potrebné dodato né vysvetlenie zo strany príslušného subjektu. Táto chyba má
malý alebo nemá žiadny vplyv na správnos postupov a predložených dokumentov. NKB
nevedie databázu administratívnych chýb.
a) Nedostatok je také pochybenie, ktoré si vyžaduje odstránenie zo strany príslušného
subjektu, ktorý sa ho dopustil. Nie je možné rozhodnú o správnosti postupu
a predložených dokumentov bez toho, aby bol oslovený príslušný subjekt, ak to
legislatívny rámec FM EHP a NFM pripúš a.
Nezrovnalos je definovaná ako porušenie právneho rámca FM EHP a NFM vrátane platných
právnych predpisov SR, ktoré postihuje alebo poškodzuje akúko vek fázu implementácie FM
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EHP a NFM, najmä implementáciu a/alebo rozpo et programu, projektu a iných aktivít
financovaných FM EHP a NFM.
Nezrovnalos sa nespája výlu ne s finan nou stránkou implementácie, ale môže sa týka
akéhoko vek konania subjektu zapojeného do implementácie FM EHP a NFM, s ktorým bol
pre ú ely FM EHP a NFM uzavretý priamy alebo sprostredkovaný zmluvný vz ah. Priamym
zmluvným vz ahom je napr. projektová zmluva a dohoda o implementácii programu.
Sprostredkovaným zmluvným vz ahom sú najmä zmluvy uzavreté medzi SP/prijímate mi
a ich partnermi a dodávate mi. Z poh adu SP/prijímate ov je preto dôležité v týchto zmluvách
uvies postupy, ktoré sa budú uplat ova v prípade, ak bude v dôsledku tohto zmluvného
partnera identifikovaná nezrovnalos alebo podozrenie z nezrovnalosti. Zodpovednos SP/
prijímate ov vyplývajúca z dohody o implementácii programu alebo projektovej zmluvy však
týmto nie je dotknutá.
Podozrenie z nezrovnalosti je definované ako nezrovnalos , ktorú nie je pod a aktuálnych
informácií možné potvrdi , napriek tomu však existujú dôvody, ktoré vedú orgán zapojený do
systému riadenia a kontroly FM EHP a NFM k podozreniu, že právny rámec FM EHP a NFM
bol porušený.
alšie postupy pre nezrovnalosti stanoví orgán pre nezrovnalosti – NKB, v spolupráci s CO.
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