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Program

1. Úvod a privítanie 
2. Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie 
3. Informácie k pripravovaným výzvam pre mestá SR nad 15 000 obyvateľov 
4. Informácie k podpore bilaterálnej spolupráce na projektovej úrovni 
5. Vystúpenie pozvaných hostí 
6. Diskusia 
7. Záver a zhrnutie



1. Úvod a privítanie



2. Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie



Implementácia programovej oblasti č. 13 tzv. Modrej knihy
- Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Oblasti podpory 
.

- Stratégie, akčné plány, pohotovostné plány
- Zníženie emisií skleníkových plynov
- Opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy

Cieľ programu SK-Climate
- Zmierniť zmenu klímy a znížiť zraniteľnosť voči zmenám klímy

Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie 



Zameranie Programu SK–Climate

 Zvyšovanie schopnosti miestnych komunít znižovať emisie a pripravenosť
na extrémne prejavy počasia

 Zvyšovanie povedomia o vplyvoch zmeny klímy

 Rozšírená podpora ekosystémových riešení

 Podpora bilaterálnej spolupráce na strategickej, programovej a projektovej úrovni

Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie 



Výstupy a výsledky Programu SK-Climate podľa Výsledkového rámca: 

1. Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v cieľových 
oblastiach:

 Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmeny klímy realizované miestnymi orgánmi v
mestských oblastiach

 Aktivity na zvýšenie povedomia o zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa zmene klímy 
realizované školami

 Aktivity na zvýšenie povedomia o zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa zmene klímy 

Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie 



Výstupy a výsledky Programu SK-Climate podľa Výsledkového rámca: 

2. Zvýšená schopnosť cieľových ekosystémov prispôsobiť sa zmene klímy:

 Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí

3. Zlepšená spolupráca medzi prispievateľským a prijímateľským štátom zapojeným do 
programu

 Podporená spolupráca medzi subjektmi v prispievateľských štátoch a prijímateľskom štáte

Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie 



Programoví partneri donorských krajín

Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku

Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie

Nórska agentúra životného prostredia

Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie 



Finančný mechanizmus EHP     5 000 000  EUR
Nórsky finančný mechanizmus  11 000 000  EUR
Spolu FM EHP/NFM  (85%)     16 000 000  EUR
Spolufinancovanie SR (15%)   2 823 530  EUR
Alokácia spolu na program 18 823 530  EUR

Alokácia zdrojov pre Program SK-Climate

Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie 



3. Informácie k pripravovaným výzvam pre mestá SR 
nad 15 000 obyvateľov 



Zameranie výziev č. 1 a č. 2 pre mestá nad 15 000 obyvateľov a oprávnenosť 
predložených žiadostí o projekt

 Základné východiská a podmienky pre výzvy programu SK-Climate sú dané v Programovej 
dohode a v Nariadeniach FM EHP a NFM 2014 – 2021.

 Začlenenie výziev č. 1 a č. 2 do Výsledkového rámca (štruktúry programu):

Výstup 1: Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu 
klímy v cieľových oblastiach

Výsledok 1.1: Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 
realizované miestnymi orgánmi v mestských oblastiach

Informácie k pripravovaným výzvam pre mestá SR nad 15 000 obyvateľov 



Informácie k pripravovaným výzvam pre mestá SR nad 15 000 obyvateľov 

Základná obsahová náplň oprávnených projektov

Povinné projektové aktivity:

 tvorba akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

a súčasne

 realizácia súboru konkrétnych tvrdých opatrení, ktoré prispievajú k zmierňovaniu a 

prispôsobovaniu sa zmene klímy v nadväznosti na vytvorený akčný plán

 komunikačný plán (príloha 3 Nariadení)

Záväzné indikátory (merateľné ukazovatele):

 Odhadované ročné zníženie emisií CO2 podporených subjektov (v tonách)

(zdroje overenia: údaje z energetických auditov/certifikátov na začiatku a konci projektu)

 Podiel obyvateľstva Slovenska prosperujúceho z mestských oblastí so zvýšenou odolnosťou a kladne reagujúcich na zmenu klímy

 Počet zimplementovaných opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 

Pridaná hodnota projektov:

 Partnerstvo so subjektom z prispievateľských štátov



Oprávnení žiadatelia: mestá s počtom obyvateľov nad 15 000

Oprávnení partneri: bez obmedzenia - v súlade s čl. 7.2, ods. 2 Nariadení o 

implementácii FM EHP a NFM 2014 – 2021

Informácie k pripravovaným výzvam pre mestá SR nad 15 000 obyvateľov 

Financovanie výziev (celková alokácia): 

Výzva č. 1 – 4,176,838 EUR (Finančný mechanizmus EHP, Štátny rozpočet)

Výzva č. 2 – 5,152,207 EUR (Nórsky finančný mechanizmus, Štátny rozpočet)

Oprávnená výška grantu: 500 000 – 1 400 000 EUR



Informácie k pripravovaným výzvam pre mestá SR nad 15 000 obyvateľov 

Spolufinancovanie:

Oprávnení žiadatelia (mestá nad 15 000 obyvateľov): 

 Najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu;

Partneri: 

 Najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu pre oprávnených partnerov;

 Najmenej 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu pre oprávnených partnerov 

(mimovládne organizácie, sociálni partneri, príp. iné neziskové organizácie).



Oprávnené výdavky:

Oprávnenosť z 
hľadiska času

Súvis s projektom a 
rozpočtom

Primeranosť a 
nevyhnutnosť výdavku

Hospodárnosť, účinnosť 
a nákladová efektívnosť

Identifikovateľnosť 
a overiteľnosť

Súlad s daňovou a 
sociálnou 
legislatívou SR

Typy (kategórie) oprávnených výdavkov

Priame výdavky

 Náklady na zamestnancov pridelených na projekt
 Cestovné a diéty pre zamestnancov
 Náklady na nové a použité vybavenie
 Pozemky a nehnuteľnosti
 Materiál a zásoby
 Náklady vyplývajúce z iných zmlúv
 Náklady vyplývajúce z projektovej zmluvy

Nepriame výdavky

 režijné náklady (ako skutočné náklady alebo formou paušálnej 

sadzby v zmysle čl. 8.5.1 Nariadení).

Informácie k pripravovaným výzvam pre mestá SR nad 15 000 obyvateľov 

Platby v rámci projektov budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby.



 Odporúčané zdroje informácií:

 Programová dohoda o financovaní programu “Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”;

 Nariadenia o implementácii finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021;

 Dokumenty vydané Úradom pre finančný mechanizmus, najmä:

- Finančná príručka („Financial Guidance“), Príručka k hlavným indikátorom („Results Reporting Guide“)

- Komunikačný manuál (Communication and Design Manual EEA and Norway Grants 2014-2021);

 Príručky, pokyny a iné dokumenty vydané Národným kontaktným bodom a Ministerstvom financií SR (Certifikačným 
orgánom);

 Aktuálne otvorené výzvy v iných programoch, napr. kultúre a zverejnené dokumenty k nim – najmä formulár 
žiadosti o projekt, príručka pre žiadateľa ako nezáväzný príklad požiadaviek na vypracovanie žiadosti o projekt;

 Webová stránka správcu programu www.minzp.sk/eea/, národného kontaktného bodu  www.eeagrants.sk / 
www.norwaygrants.sk a/alebo www.eeagrants.org.

Informácie k pripravovaným výzvam pre mestá SR nad 15 000 obyvateľov 

http://www.minzp.sk/eea/
http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.sk/
http://www.eeagrants.org/


4. Informácie k podpore bilaterálnej spolupráce 
na projektovej úrovni 



Bilaterálna spolupráca:

 Strategická úroveň spolupráca medzi správcom programu, DPP,
Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave

 Programová úroveň udržanie a nadviazanie bilaterálnej inštitucionálnej
spolupráce medzi inštitúciami Slovenskej republiky a
donorských štátov

 Projektová úroveň partnerstvá medzi prijímateľmi a partnermi z donorských
štátov v rámci projektov

Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie 



Účel Fondu pre bilaterálne vzťahy je :

• finančná podpora inštitúcií v SR, 

• v prispievateľských štátoch.

Cieľ Bilaterálneho fondu ďalej aj BF: 

• výmena skúseností a posilňovanie bilaterálnej spolupráce

Celková alokácia fondu je v SR:  2,62 mil. €. ( v správe Úradu vlády SR)

z toho SP / MŽP SR má vyčlenených 100 000 € na základe memorandách o porozumení (MoU)

Správca SK – Climate plánuje realizovať nasledovné aktivity

1. Preddefinované aktivity SP  (napr. „matchmaking“ pred jednotlivými výzvami #1, #2, #3 a #4)

2. Preddefinované aktivity iného subjektu ako SP (podpora najmä pre preddefinovaný projekt v rámci Sk-Climate)

3. Otvorená výzva  (účasť na konferenciách, nadviazanie partnerstiev atď.)

(Z BF SP budú hradené najmä cestovné náklady resp. náklady na ubytovanie)

Predstavenie Programu SK-Climate a jeho zameranie 

Bilaterálny 
fond

Nadviazanie a podpora 
bilaterálnych partnerstiev

Spoločná 
príprava a 
realizácia 
projektu



5. Vystúpenie pozvaných hostí 



6. Diskusia



7. Záver a zhrnutie



Ďakujeme za pozornosť.
Web:     http://www.minzp.sk/eea/

E-mail:  eeagrants@enviro.gov.sk

http://www.minzp.sk/eea/
mailto:eeagrants@enviro.gov.sk

