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Finančný mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru  
Nórsky finančný mechanizmus 

(Nórske fondy) 

• Slovenská republika bude v období 2014 - 2021 môcť čerpať
finančné prostriedky v celkovej výške 113,1 mil. €, z toho:

- 54,9 mil. € z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru a

- 58,2 mil. € z Nórskeho finančného mechanizmu,

• čo je zhruba o 30 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom období
2009-2014;

• Štátny rozpočet SR na financovanie programov rovnako ako
v minulosti prispeje 15 percentami.

• Národný kontaktný bod – Úrad vlády Slovenskej republiky



V rámci programového obdobia 2014-2021 
sa budú na Slovensku implementovať nasledujúce 

programy:

Finančný mechanizmus EHP

• Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného 
podnikania (6 mil. eur) - Správca programu: 
Výskumná agentúra

• Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 
(5 mil. eur) - Správca programu: Ministerstvo 
životného prostredia SR

• Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva 
a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) - Správca 
programu: Úrad vlády SR

• Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí 
verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť 
(8,5 mil. eur) - Správca programu: Úrad vlády SR 

• Fond pre aktívne občianstvo (9 mil. eur) - Správca 
programu: Konzorcium troch nadácií - Nadácie 
Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a 
Karpatskej nadácie

• Fond pre bilaterálne vzťahy (1,164 mil. eur) -
Správca programu : Úrad vlády SR

Nórsky finančný mechanizmus

• Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného 
podnikania (14 mil. eur) - Správca programu: 
Výskumná agentúra

• Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia 
Rómov (15 mil. eur) - Správca programu: Úrad 
vlády SR 

• Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 
(11 mil. eur) - Správca programu: Ministerstvo 
životného prostredia SR

• Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. eur) -
Správca programu: Úrad vlády SR

• Sociálny dialóg a dôstojná práca (582 tis. eur) -
Správca programu: Úrad pre finančný 
mechanizmus v súlade s článkom 6.13 Nariadenia. 
Innovation Norway je určený za správcu fondu 
v súlade s odsekom 4 čl. 6.13 Nariadenia

• Fond pre bilaterálne vzťahy (1,164 mil. eur) -
Správca programu : Úrad vlády SR



Nórske fondy – aktuálny stav

• Aktuálne prebieha v rámci každého 
dohodnutého programu proces 
prípravy tzv. osnov programov –
“Concept Notes”  a

• následne ich schvaľovací proces zo 
strany donorov.

• Po schválení osnov správcovia 
programov, čiže inštitúcie 
zodpovedné za implementáciu 
jednotlivých programov pristúpia 
k príprave a k zverejneniu 
jednotlivých výziev, čo sa 
predpokladá v priebehu roka 
2018, resp. 2019.

• Sledovanie výziev je možné na 
linkoch:

• http://www.eeagrants.sk/1406-
sk/programove-obdobie-2014-
2021/

• http://www.eeagrants.sk/446-
sk/bilateralny-fond/

• Informácia o projektoch 2009-
2014

• http://www.eeagrants.sk/1664-
sk/brozura-grantov-ehp-a-norska-
2009-2014/

http://www.eeagrants.sk/1406-sk/programove-obdobie-2014-2021/
http://www.eeagrants.sk/446-sk/bilateralny-fond/
http://www.eeagrants.sk/1664-sk/brozura-grantov-ehp-a-norska-2009-2014/


Spustenie Fondu pre regionálnu spoluprácu 
v rámci grantov EHP a Nórska!!!

➢Island, Lichtenštajnsko a Nórsko 24. januára 2018 otvorili nový "THE EEA AND
NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION - Fond pre regionálnu
spoluprácu v rámci grantov EHP a Nórska,

➢Fond podporuje európske cezhraničné a nadnárodné projektové iniciatívy.

➢Financovanie je k dispozícii vo všetkých prioritných oblastiach grantov EHP a
Nórska.

➢Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli, ktorý je celoeurópskym sekretariátom
pre granty EHP a Nórska 24.1. 2018 zároveň vyhlásil prvú výzvu na predloženie
návrhov na nadnárodné projekty v rámci tohto fondu.

➢ Bližšie informácie je možné nájsť na: https://eeagrants.org/regionalcooperation

https://eeagrants.org/regionalcooperation


Zdravé mestá Zvolen a Bratislava 
– pilotné projekty v rámci programu 

Adaptácia na klimatické zmeny –
prevencia povodní a sucha 

grantov EHP a Nórska

➢ Bio-technické inovácie pri využití

dažďovej vody v meste Zvolen

Prijímateľ projektu: Mesto Zvolen

Grant: 1 188 235 €

➢ Bratislava sa pripravuje na zmenu

klímy – pilotná aplikácia opatrení

v oblasti zadržiavania zrážok

v urbanizovanom prostredí

Prijímateľ projektu: Hlavné mesto

Slovenskej republiky Bratislava

Grant: 3 295 423 €



Zdravé mestá Zvolen a Bratislava 
– pilotné projekty v rámci programu 

Adaptácia na klimatické zmeny –
prevencia povodní a sucha 

grantov EHP a Nórska

 Projekty riešia zmiernenie dopadu klimatických

zmien na urbánne prostredie

 Prestavujú nové riešenia v mestskom prostredí

(zelená strecha na autobusovej stanici vo Zvolene,

zadržiavanie dažďovej vody a jej použitie na

polievanie, na splachovanie toaliet vo verejných

budovách v meste)

 Hľadajú opatrenia, ktoré by zmiernili dopady na

najviac ohrozené skupiny obyvateľov (deti,

seniori) – zelené strechy na školke a domove

dôchodcov v Bratislave

 Zapájajú obyvateľov do riešení – tvorba parku na

Svoradovej ulici v Bratislave

 Vytvárajú nové zelené plochy, revitalizujú parky

a aleje – park Jama v Bratislave, Námestie

hraničiarov v Petržalke, Námestie slobody

v Bratislave, Hlavné a Františkánske námestie

v Bratislave, Gaštanica na bratislavskej Kolibe



Biomasové logistické centrum     
Kysucký Lieskovec  -

novozavedené enviromentálne
technológie

➢ inovatívny prístup v oblasti rozvíjania a 
zabezpečovania dodávky drevných 
biopalív - peliet a brikiet (vrátane 
alternatívnych)

➢ vytvorenie 33 pracovných miest
➢ prefinancovaných 6,4 mil.EUR, z čoho    

grant 3,4 mil. EUR
➢ podpora lokálnej ekonomiky
➢ obnoviteľne zdroje energie: 

– využitie solárnej energie, pri výrobe 
tepla a  teplej vody,

– využitie fotovoltického systému v 
prevádzke,  elektrický vysokozdvižný a 
paletizačný vozík, dobíjanie elektromobilu, 
skútrov, osvetlenie informačného banera a 
podobne. 
➢ systém zachytávania ďažďovej vody
➢ prísna kontrola biopalív – zavedenie 

systému, nákup prístrojov.

.



Štúdijná cesta 
k rozvoju elektromobility

➢ V rámci bilaterálneho fondu na národnej
úrovni - študijná cesta zástupcov
Ministerstva hospodárstva SR do
Nórskeho kráľovstva.

➢ Cieľ - získanie praktických informácií o
postupoch pri zavádzaní elektromobility,
ktoré by sa dali uplatniť v podmienkach
Slovenskej republiky.

➢ Uplatnenie získaných informácií v praxi v
podmienkach Slovenskej republiky v
oblastiach rozvoja infraštruktúry,
podpory rozvoja nabíjacích staníc a v
opatreniach, ktoré Nórsko použilo pri
rozvoji elektromobility.

➢ Transpozícia smernice EP a Rady o
zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne
palivá a vládou schválený dokument
„Národný politický rámec pre rozvoj trhu
s alternatívnymi palivami“.



Projekt SINBIO
program Zelené inovácie priemysle 

Intech Slovakia, s.r.o.,

➢ vybudované nové centrálne kotolne pre
biomasu v Poltári, Tlmačoch a Trebišove.

➢ Trebišov

➢ Nahradenie zastaraného systému
centrálneho zásobovania teplom na uhlie
a zemný plyn novým moderným
systémom na biomasu.

➢ Zlepšenie životného prostredia.

➢ Logistická činnosť spojená so
spracovaním biomasy.

➢ Výskum energetických plodín vhodných
na kultiváciu na poľnohospodársky
nevyužitých plochách východného
Slovenska.

➢ Druhá vykurovacia sezóna - slamou a
štiepkou prostredníctvom - moderného
energetického zdroja spoločnosti
Trebišovská energetická, s.r.o (partner
v projekte).

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmw7mLq_3YAhWM3KQKHb5ED4gQjRwIBw&url=http://www.intechenergo.sk/sinbio/&psig=AOvVaw38Cb2t7XVKCKNuISaGLAUi&ust=1517320781690004
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy45GptP_YAhXMxqQKHanED58QjRwIBw&url=http://www.intechenergo.sk/sinbio/&psig=AOvVaw0cHEH9ULL5tY43RFz_0yWK&ust=1517392123182605
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.intechenergo.sk/wp-content/uploads/2015/03/logo-sinbio.png&imgrefurl=http://www.intechenergo.sk/sinbio/&docid=jTF2REk68T5CcM&tbnid=ya0zQy6u134CPM:&vet=1&w=463&h=240&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwi_le6ktP_YAhVE_KQKHVp2CdoQMwhDKAgwCA&iact=c&ictx=1
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiStdDmtP_YAhVQ6aQKHbvCD94QjRwIBw&url=https://twitter.com/hashtag/sinbio&psig=AOvVaw0cHEH9ULL5tY43RFz_0yWK&ust=1517392123182605


Švajčiarsky finančný mechanizmus

• v období rokov 2008 až 2017 Slovenská republika zrealizovala z finančného
príspevku vo výške takmer 67 mil. CHF spolu 23 projektov, z toho 19
individuálnych a 4 fondy, respektíve schémy a to Blokový grant pre mimovládne
organizácie a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Štipendijný
fond, Nástroj na prípravu projektov a Fond technickej asistencie. V rámci
Blokového grantu bolo podporených celkovo 22 malých projektov a 18
spoločných projektov.

• Zamerané boli na tematické oblasti hospodárskeho rastu a zvyšovania
zamestnanosti, bezpečnosti, stability a podpory reforiem, životného prostredia a
infraštruktúry, ako aj ľudského a sociálneho rozvoja.

• Do realizácie programu sa zapojilo celkovo 29 švajčiarskych organizácií
a inštitúcií, viac ako 42 percent prostriedkov bolo alokovaných v regióne
Východného Slovenska.

• Národný kontaktný bod – Úrad vlády Slovenskej republiky



Mestá odolné na dopady 
zmeny klímy 

- trnavská inšpirácia
Nenávratný finančný príspevok | Grant 121 489 €

➢ Projekt sa zameral na riešenie dopadov zmeny

klímy v mestskom prostredí.

➢Účasťou v projekte sa Trnava stala jedným z

prvých miest, ktoré sa systematicky pripravuje na

zmiernenie vĺn horúčav, čo je jeden z

najzávažnejších problémov spojených so zmenou

klímy na úrovni miest.

➢Prístup k riešeniu je komplexný – zahŕňa

prijatie témy medzi verejné otázky, vytvorenie

adaptačnej stratégie, uskutočnenie prvých

praktických pilotných opatrení vo vybraných

lokalitách a v neposlednom rade aj zapájanie

obyvateľov mesta do vytvoreného grantového

programu.

➢Cieľ projektu: zvýšiť akcieschopnosť miest

adaptovať sa na dopady zmeny klímy na

Slovensku.



Projekt participatívneho
urbanistického plánovania 

mesta Trenčín
Nenávratný finančný príspevok | Grant 79 735 €

➢Návrh novej centrálnej mestskej zóny Trenčín

na základe medzinárodnej suťaže návrhov s

dôrazom na aktívnu participáciu verejnosti a

prenos skúsenosti medzi Švajčiarskom a

Slovenskom.

➢ Projekt prispel k riešeniu viacročného procesu

prepojenia nábrežia Váhu s centrálnou

mestskou zónou v súvislosti s modernizáciou a

preložením železničnej trate v Trenčíne.

➢Mesto Trenčín v roku 2014 pripravilo a

zrealizovalo ideovú urbanistickú súťaž

TRENČÍN – MESTO NA RIEKE, do ktorej sa

zapojilo 59 súťažných návrhov z celého sveta.

➢ Súťaž bola východiskom pre ďalšiu prácu,

napríklad prípravu podkladov pre zmeny v

územnom pláne mesta, vzdelávanie odbornej aj

širokej verejnosti a v neposlednom rade

informovanie obyvateľov mesta.



Projekt - Nevyšliapanou cestou
eko-komunitné aktivity  

Zvolen a Bratislava
Nenávratný finančný príspevok | Grant 150 987 €

➢ Cieľ projektu: preniesť úspešný model trvalo
udržateľného spôsobu života v mestskom
prostredí na základe know-how švajčiarskeho
partnera do dvoch vybraných slovenských
miest. S využitím overeného modelu v meste
Bazilej posilniť slovenské eko-komunitné
aktivity.

➢ Spolu s obyvateľmi miest a niekoľkými
včelármi vytvorili tri komunitné záhrady,
osadili šesť mestských úľov a zaviedli lokálnu
menu živec.

➢ Výraznou informačnou kampaňou šírili
skúsenosti a inšpirácie o pestovaní ovocia,
zeleniny a byliniek v meste, chove mestských
včiel a o význame a prínose lokálnej meny aj
obyvateľom ďalších slovenských sídiel.



Užitočné linky a kontakty

Finančný mechanizmus EHP

Nórsky finančný mechanizmus

➢ http://www.eeagrants.sk/1406-sk/programove-
obdobie-2014-2021/

➢ http://www.eeagrants.sk/446-sk/bilateralny-
fond/

• Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor grantov EHP a Nórska 

• Námestie slobody 1
813 71 Bratislava
Slovenská republika 

➢ eeagrants@vlada.gov.sk

• 02/20925 516

• 02/54430 056

Švajčiarsky finančný mechanizmus

➢www.swiss-contribution.sk

• Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho 
finančného mechanizmu

• Námestie slobody 1
813 71 Bratislava
Slovenská republika 

➢ sfm@vlada.gov.sk

• 02/ 57295 111

• 02/ 57295 917

http://www.eeagrants.sk/1406-sk/programove-obdobie-2014-2021/
http://www.eeagrants.sk/446-sk/bilateralny-fond/
mailto:eeagrants@vlada.gov.sk
http://www.swiss-contribution.sk/
mailto:sfm@vlada.gov.sk


Ďakujem za pozornosť!

Prajem pekný deň 

a úspešné projekty v budúcnosti!

Kontakt:

frantisek.kasicky@mzv.sk

• tel.:        +421 2 5978 3803

• mob.:     +421 918 660 825

mailto:frantisek.kasicky@mzv.sk

