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Granty EHP a Nórska 
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru 

Nórsky finančný mechanizmus

• 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

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

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

 eeagrants@vlada.gov.sk

 http://www.eeagrants.sk/data/files/214_nor-brozura_final.pdf

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.eeagrants.sk/data/files/214_nor-brozura_final.pdf


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 (1,098 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



Aktuálny stav vybraných výziev

• Domáce a rodovo podmienené násilie - výzva v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj 
partnerstva  (DGVBF01) - max. 2 500 EUR - 15.12.2019

• Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca - výzvy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy 
na vytvorenie a rozvoj partnerstva  (CLTBF01 - max. 5 000 EUR - do 15.10.2019, resp. do vyčerpania
ukončenie aktivity do 29.11.2019, a CLTBF02 -max.5 000 EUR - do 15.11. 2019, , resp. do vyčerpania
ukončenie aktivity do 31.12.2019)

• DGV01 - Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti 
medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom - min.100 000 - max. 200 000 EUR -
15.10.2019, 31.3.2020, 30.9.2020, 1.2.2021

• CLT01 - Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt, Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v 
kultúre – Komponent dedičstvo - min.200 000 – max. 1000 000 EUR - 29.11.2019

• CLT02 - Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt, Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo 
a spolupráca v kultúre – Komponent umenie - min. 50 000 – max.  200 000 EUR - 31.12.2019

http://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-na-vytvorenie-a-rozvoj-partnerstva-dgvbf01-podpora-organizacii-pracujucich-v-oblasti-rovnosti/
http://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-na-vytvorenie-a-rozvoj-partnerstva-komponent-kulturne-dedicstva/
http://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-na-vytvorenie-a-rozvoj-partnerstva-cltbf02-komponent-umenie-v-ramci-programu-kultura/
http://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-organizacii-pracujucich-v-oblasti-rovnosti-medzi-zenami-a-muzmi-a/
http://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-zamerana-na-podporu-obnovy-a-revitalizacie-kulturneho-dedicstva-v-ramci/
http://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-v-ramci-malej-grantovej-schemy-zamerana-na-podporu-rozvoja-kapacit-kulturnych-akterov-budovania-a-rozvoja-publika-v/


Aktuálny stav vybraných výziev

• Fond pre bilaterálne vzťahy pre kultúrnu spoluprácu a politickú a inštitucionálnu spoluprácu ako aj aktivity
malého rozsahu:

• FBR01 – otvorená výzva tematicky zameraná na dve oblasti: kultúrnu spoluprácu a politickú a inštitucionálnu
spoluprácu medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom. - min. 10 000,
max. 30 000 EUR - 31. 12. 2020, resp. do vyčerpania

• FBRTG01 – výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty - do 5.000 EUR - 31. 12. 2020, resp. do
vyčerpania

• Fond pre bilaterálne vzťahy na program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ určenú pre subjekty,
ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy GGC01 (200.000 - 1.000 000 EUR - vyhlásenie 09/2019,
uzávierka 01/2020) a GGC02 (50.000-200.000 EUR– vyhlásenie 09/2019, uzávierka 01/2020)

• Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (GGCBF01) - do 5.000 EUR - 29.11.2019, resp. do
vyčerpania

http://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-v-ramci-fondu-pre-bilateralne-vztahy/
http://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-aktivity-mensieho-rozsahu-cestovne-granty-v-ramci-fondu-pre-bilateralne-vztahy-fbrtg01/
http://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-otvorenej-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-institucionalnej-cezhranicnej/
http://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-vyzvy-schemy-malych-grantov-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-institucionalnej/


Aktuálny stav ďalších výziev a programov

• Program Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – v riešení

• Program Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania – v riešení

• Program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy – schválená programová dohoda

• Osobitné postavenie – program Sociálny dialóg – dôstojná práca – implementovaný nórskou
vládnou agentúrou na podporu inovácií – Innovation Norway – výzva bola otvorená do 7. februára
2019 – bližšie informácie www.decentwork.no

• Fond pre MVO – Active Citizens Fund Slovakia – NOS, Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis –
výzvy výhlásené a plánujú sa ďalšie - bližšie informácie www.acfslovakia.sk

http://www.decentwork.no/
http://www.acfslovakia.sk/


Pripravované podujatia

• Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá na podporu

inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

• Úrad vlády SR ako správca programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné

inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ podporeného z Grantov EHP

2014 – 2021, skrátene „Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca",

organizuje Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá na podporu

inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou.

• 26. septembra 2019, začiatok registrácie je 8:30, Fakulta verejnej správy UPJŠ

v Košiciach, Popradská 66, Košice

• registrácia prostredníctvom nasledovného 

odkazu: https://forms.gle/LzM16pub9VrJfrbb6

https://forms.gle/LzM16pub9VrJfrbb6


Podpora bilaterálnych aktivít
Prostredníctvom 

bilaterálnych fondov



Príklady dobrej praxe z univerzít

• Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie Košice

• Štúdium nórskych a islandských 
študentov všeobecnej medicíny

• Organizácia odbornej 
konferencie v Košiciach v 
Košiciach

• Spoločný študijný program

• Jesseniova lekárska fakulta v 
Martine

• Vydanie odborných publikácií –
študijných materiálov pre 
študentov

• Štúdium nórskych a islandských 
študentov všeobecnej medicíny



Biomasové logistické centrum     
Kysucký Lieskovec  -

novozavedené 
environmentálne 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 dažďovej vody
 prísna kontrola biopalív – zavedenie 

systému, nákup prístrojov.

.



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 €



Študijná 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=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
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/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
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


Fond 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


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



Švajčiarsky finančný mechanizmus 
– aktuálny stav

• Švajčiarsko v novembri 2017 schválilo a následne oficiálne zverejnilo obnovenie finančného
mechanizmu vo výške 1,302 mld. CHF na ďalšie desaťročné programové obdobie:

- 1,046 mld. CHF na vyrovnávanie regionálnych rozdielov nových členských štátov Európskej
únie

- osobitne s 190 mil. CHF na riešenie problematiky migrácie.

• Prezentovanými prioritami Švajčiarska sú:

- duálne vzdelávanie

- migrácia.

• Podpísaniu bilaterálnych dohôd, ktoré predchádzajú praktickej realizácií nového
švajčiarskeho mechanizmu, musí predchádzať podpis memoranda o porozumení medzi
švajčiarskou vládou a Európskou komisiou k čomu zatiaľ nedošlo

• Informácie na:  www.swiss-contribution.sk sfm@vlada.gov.sk

http://www.swiss-contribution.sk/data/files/6887_brozura_sfm.pdf

http://www.swiss-contribution.sk/
mailto:sfm@vlada.gov.sk
http://www.swiss-contribution.sk/data/files/6887_brozura_sfm.pdf


Kde získať informácie?

• http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici vo vytvorenej časti Finančné mechanizmy, granty 
a bilaterálne finančné nástroje (informácie a internetové linky s prezentáciami z podujatí 
na ďalšie využitie ekonomickým diplomatom, vedúcim zastupiteľských úradov a verejnosti na 
internetovej stránke MZVaEZ SR v časti)

• Internetové stránky správcov programov – uvedené v prezentácii

• Granty pre samosprávu - spojené info dni

http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici


Ďakujem za pozornosť!

Prajem 

úspešné projekty v budúcnosti!

Kontakt:

frantisek.kasicky@mzv.sk

• tel.:        +421 2 5978 3803

• mob.:     +421 918 660 825

mailto:frantisek.kasicky@mzv.sk

