Finančný mechanizmus EHP

Nórsky finančný mechanizmus
Úrad vlády SR
Národný kontaktný bod

UZNESENIE
č. 4
zo dňa 23.03.2015
Monitorovací výbor pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014
A. schvaľuje
A.1

Program štvrtého rokovania Monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky
finančný mechanizmus.

A.2

Strategickú správu 2014 o Finančnom mechanizmu EHP a Nórskom finančnom mechanizme
v Slovenskej republike v znení pripomienok.

B. berie na vedomie
B.1 Modifikáciu v rámci programu SK01 "Technická asistencia FM EHP a NFM" – v dodatku č. 1 článku
2.4 "Fond pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni" navýšený bilaterálny fond na národnej úrovni
o 65 468 Eur (z pôvodnej sumy 403 750 Eur na 469 218 Eur). Suma sa navyšovala z programu
SK07 „Zelené inovácie v priemysle“– bilaterálneho fondu na programovej úrovni. Modifikácia
bola schválená dňa 3. decembra 2014
B.2 Modifikáciu v rámci programu SK02 "Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodí a sucha" dodatok č. 2 k programovej dohode, ktorý sa týkal zmeny výšky alokácie výzvy pre opatrenie č. 3
"Zdravé mestá" z 4 000 000 Eur na 4 089 890 Eur bez dopadu a zmien na celkovú výšku programu a
alokácie ostatných komponentov. Zmena bola vykonaná v programovej dohode v prílohe II v bode
1. Oprávnenosť. Táto modifikácia bola schválená dňa 1. októbra 2014.
B.3 Modifikáciu v rámci programu SK07 „Zelené inovácie v priemysle“ v prílohe č. 1 v časti 1
"Očakávané výstupy a indikátory pre výsledky" boli zmenené indikátorov výsledkov programu; v
časti 3 "Oprávnenosť nákladov" bola vykonaná zmena odhadovaných oprávnených nákladov
programu, maximálna výška programového grantu a výška fondu pre bilaterálne vzťahy bola
znížená zo sumy 344 188 Eur na 267 167 Eur. Tieto modifikácie boli schválené 12. novembra 2014
B.4 Modifikácie programu SK09 "Domáce a rodovo podmienené násilie"
v prílohe 1: článok 1 – spresnenie názvu indikátorov a úprava počiatočných a cieľových hodnôt,
doplnenie jedného výsledku a indikátora; článok 3.2 – navýšenie programového grantu zo 7 000 000
€ na 8 440 000 € a s tým spojené úpravy; článok 3.3 a 3.5 – úpravy z dôvodu navýšenia
programového grantu a umožnenia verejným subjektom žiadať projektový grant vo výške 100 %
celkových oprávnených výdavkov,
v prílohe 2:článok 1.2 – rozšírenie oprávnenosti žiadateľov; článok 2.2 –verejným inštitúciám bolo
umožnené žiadať o 100 % celkových oprávnených výdavkov projektu, článok 3.2 – úpravy z
dôvodu navýšenia programového grantu a doplnenie 3. výzvy, článok 6 – úprava celkových
odhadovaných nákladov projektu a schválenie 100 % financovia projektu z programu.
Modifikácie boli schválené dňa 10. apríla 2014.
V Bratislave dňa

. apríla 2015
Ján Krak
generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných
nástrojov

