SK-Miestny rozvoj – NFM – Dodatok č. 1

DODATOK č. 1
k

Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021

PROGRAMOVEJ DOHODE
o financovaní Programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“
ďalej ako „Programová dohoda“
medzi
Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva

ďalej ako „MZV NK“
a
Úradom vlády Slovenskej republiky,
ďalej ako „Národný kontaktný bod“,
zastupujúcim Slovenskú republiku,
ďalej ako „prijímateľský štát“
ďalej spolu ako „strany“
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Článok 1
1. Príloha č. 2 k Programovej dohode Nórskeho finančného mechanizmu o financovaní
programu SK-Miestny rozvoj „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“
sa nahrádza Prílohou č. 2 zaslanou spolu s týmto Dodatkom.
2. Zmeny obsiahnuté v novej verzii Prílohy č. 2 k Programovej dohode vstúpili do platnosti
dňa 31. júla 2020.
Článok 2
Tento Dodatok spolu s Prílohou č. 2 tvoria neoddeliteľnú časť Programovej dohody. Okrem
zmien uvedených vyššie Programová dohoda zostáva nezmenená.

Podpísané v Bruseli dňa 1. septembra 2020

Podpísané v ..………........... dňa…….…

Za MZV NK

Za Národný kontaktný bod

……………………………….…………..
Árni Páll Árnason
Poverený riadením
Úrad pre finančný mechanizmus

……………………………….…………..
Július Jakab
vedúci
Úrad vlády Slovenskej republiky
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Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov
Prevádzkové pravidlá (Príloha č. 2)
1. Zhrnutie programu
V tejto prílohe sa ustanovujú prevádzkové pravidlá programu. Programová dohoda je založená na
memorande o porozumení, osnove programu a pripomienkach MZV NK. Záväzky, vyhlásenia a
záruky, výslovné aj implicitné, uvedené v osnove programu, sú pre Národný kontaktný bod a Správcu
programu záväzné, pokiaľ nie je v prílohách k tejto programovej dohode výslovne stanovené inak.
Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky. V programe nie je žiadny donorský partner
programu. Rada Európy je vymenovaná za medzinárodnú partnerskú organizáciu (MPO). Členmi
Výboru pre spoluprácu sú splnomocnenec pre rómske komunity a správna jednotka vlády zodpovedná
za rozvoj najmenej rozvinutých okresov.
Program sa vzťahuje na tieto programové oblasti: Inklúzia a posilnenie postavenia Rómov (PO7),
Deti a mládež v ohrození (PO8) a Miestny rozvoj a odstraňovanie chudoby (PO10).
Cieľ programu „Posilnená sociálna a hospodárska súdržnosť“ sa dosiahne prostredníctvom troch
výstupov:


Výstup 1 „Posilnený sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov“,
realizovaný prostredníctvom otvorenej výzvy na predkladanie projektov (výzva č. 1). Cieľom
tejto výzvy je zlepšiť prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských
činností s cieľom zlepšiť ich vzdelávacie výsledky a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich
šance na získanie zamestnania. Výzva zameraná na najmenej rozvinuté okresy podporuje
multifunkčné centrá pre mládež prostredníctvom zlepšenia spolupráce a vytváraním prepojení
medzi existujúcimi miestnymi aktérmi pracujúcimi s deťmi a mládežou (napr. miestne a
regionálne orgány, školy, materské školy, komunitné centrá, mimovládne organizácie), aby
lepšie reagovali na špecifické miestne potreby.



Výstup 2 „Zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít“, realizovaný
prostredníctvom:



o

otvorenej výzvy (výzva č. 2) na podporu intervencií na úrovni komunity priamo
prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného
prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia
a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo
nediskriminácie.

o

schémy malých grantov (SMG) podporujúcej budovanie kapacít menších miestnych
organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia
osvedčených postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných
rómskych komunít v oblastiach určených vo vyššie uvedenej otvorenej výzve.

Výstup 3 „Zlepšená kapacita škôl pre inkluzívne vzdelávanie“, realizovaná prostredníctvom
jedného preddefinovaného projektu (PDP). Cieľom projektu je zvýšiť počet škôl, ktoré
uplatňujú modely inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom školení pracovníkov škôl, a
rozšíriť prístup k učebným plánom rómskeho jazyka a histórie. Rozširovaním aktivít projektu
financovaného z mechanizmu 09-14 sa zlepší spolupráca s donorskými partnermi projektu,
Európskym Wergeland centrom (ECW) a Nansenovo centrum pre mier a dialóg.
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2. Oprávnenosť
2.1 Oprávnení žiadatelia:
Pravidlá týkajúce sa oprávnenosti žiadateľov a projektových partnerov sú stanovené v článku 7.2
Nariadenia. Stanovujú sa nasledujúce obmedzenia:
Číslo
výzvy /
SMG
Výzva
č.1

Výstup(y)

Oprávnení žiadatelia

Oprávnení partneri

Výstup 1

Banskobystrický,
Košický,
Prešovský samosprávny kraj a ich
rozpočtové
a
príspevkové
organizácie

Subjekty založené ako právnická
osoba
v
Slovenskej
republike
(najmenej dva rôzne typy zo
zoznamu):

Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich
rozpočtové
a
príspevkové
organizácie
Orgány štátnej správy
Žiadatelia musia mať aspoň dvoch
rôznych projektových partnerov
spomedzi uvedených oprávnených
partnerov

-

Štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené podľa zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách
verejnej
správy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Obce podľa zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
Vyššie územné celky a úrady
samosprávnych
krajov podľa
zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných
celkov
MVO alebo iné právne formy
prevádzkujúce komunitné centrum
alebo centrum pracujúce s deťmi
a mládežou

Ďalší
partneri
okrem
dvoch
projektových partnerov z vyššie
uvedeného
zoznamu
v
súlade
s článkom 7.2 ods. 2 Nariadenia
Výzva
č.2
SMG

Výstup 2
Výstup 2

V súlade s článkom 7.2 ods. 1 V súlade s článkom 7.2 ods. 2
Nariadenia
Nariadenia
V súlade s článkom 7.2. ods. 1 V súlade s článkom 7.2 ods. 2
Nariadenia
Nariadenia

2.2 Osobitné pravidlá oprávnenosti výdavkov
Výdavky sú oprávnené v súlade s kapitolou 8 Nariadení.
V projektoch, kde je prijímateľom MVO alebo sociálny partner, môžu príspevky v naturáliách vo
forme dobrovoľníckej práce v súlade s článkom 6.4 ods. 5 Nariadenia predstavovať až 100 %
spolufinancovania projektu vyžadovaného programom.
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3. Bilaterálne vzťahy
3.1 Bilaterálne vzťahy
Program prispeje k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Nórskom.
Program podľa potreby napomôže projektom s donorským partnerom podporou partnerstiev so
subjektmi z prispievateľského štátu v rámci otvorených výziev.
Program uľahčí bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti inkluzívneho
vzdelávania, konkrétne prostredníctvom študijných návštev a školení riadiacich pracovníkov škôl a
učiteľov o výchove k demokratickému občianstvu (EDC) a výchove k ľudským právam (HRE).
O ďalšom využití finančných prostriedkov na bilaterálne vzťahy pridelených na program sa dohodne
vo Výbore pre spoluprácu.

4. Výber projektov a finančné parametre
4.1 Otvorené výzvy a dostupnosť finančných prostriedkov (vrátane počtu výziev, trvania výziev a
predpokladanej výšky):

Číslo výzvy / SMG
Výzva č. 1

Celková
disponibilná
suma

Maximálny
požadovaný
grant

Minimálny
požadovaný
grant

Indikatívne
obdobie

7 700 000 EUR

1 000 000 EUR

200 000 EUR

1. polrok 2020

6 000 000 EUR

1 000 000 EUR

200 000 EUR

1. polrok 2020

1 247 059 EUR

200 000 EUR

25 000 EUR

1. polrok 2020

Výstup 1
„Posilnený sociálny
a hospodársky rozvoj
najmenej rozvinutých
okresov“
Výzva č. 2
Výstup 2
"Zlepšená sociálna
inklúzia
marginalizovaných
rómskych komunít":
SMG
Výstup 2
"Zlepšená sociálna
inklúzia
marginalizovaných
rómskych komunít"
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4.2 Výber projektov:
Hodnotenie projektov a udeľovanie grantov prebehne v súlade s článkom 7.4 nariadenia.
Správca programu je zodpovedný za hodnotenie projektu a udeľovanie grantov.
Správca programu zriadi výberovú komisiu (VK), ktorá odporučí projekty na financovanie v rámci
programu. Výberová komisia pozostáva najmenej z troch odborne spôsobilých osôb s príslušnými
odbornými znalosťami. Najmenej traja z nich musia byť externí členovia k správcovi programu
a MPO.
MPO, MZV NK a Národný kontaktný bod sa pozývajú na zasadnutia výberovej komisie ako
pozorovatelia.
Správca programu preskúma súlad žiadosti o projekt s administratívnymi kritériami a kritériami
oprávnenosti. Žiadatelia, ktorých žiadosti o projekt sú v tomto štádiu zamietnuté, musia byť
informovaní a musí im byť poskytnutá primeraná lehota na odvolanie sa proti tomuto rozhodnutiu.
Každá žiadosť o projekt, ktorá spĺňa administratívne kritériá a kritériá oprávnenosti, je hodnotená
dvomi expertmi. Experti musia byť nestranní a nezávislí od správcu programu a od výberovej
komisie.
Experti hodnotia projekt samostatne podľa výberových kritérií zverejnených spolu s výzvou na
predkladanie projektov. Na účely zostavenia poradia projektov sa použije priemer bodov udelených
expertmi.
Ak je rozdiel v počte bodov udelených týmito dvomi expertmi vyšší ako 30 % z vyššieho prideleného
počtu bodov, správca programu poverí nezávislým hodnotením projektu tretieho experta. V takýchto
prípadoch sa na zostavenie poradia projektov použije priemer dvoch najbližších počtov bodov.
Správca programu poskytne výberovej komisii poradie projektov. Výberová komisia poradie
projektov preskúma. V odôvodnených prípadoch môže poradie projektov zmeniť. Odôvodnenie zmien
sa podrobne uvedie v zápisnici zo zasadnutia výberovej komisie. Ak má takáto zmena za následok
zamietnutie projektu, dotknutý žiadateľ musí byť písomne informovaný o odôvodnení zmeny.
Výberová komisia predloží zoznam odporúčaných projektov správcovi programu.
Správca programu overí, či bol proces výberu projektov vykonaný v súlade s Nariadením a či
odporúčania výberovej komisie zodpovedajú pravidlám a cieľom programu. Po takomto overení
správca programu na základe odporúčania výberovej komisie rozhodne o tom, ktoré projekty budú
podporené. Pred prijatím tohto rozhodnutia môže správca programu vykonať návštevu na mieste, ak
sa v projekte predpokladajú stavebné práce alebo nákup špeciálneho vybavenia. Ak správca programu
zmení rozhodnutie výberovej komisie alebo navrhne zmenu projektu, informuje dotknutých
žiadateľov a poskytne im odôvodnenie.
Správca programu v primeranej lehote informuje žiadateľov o výsledkoch výberového procesu
a výsledky zverejní.
Postup stanovený v tomto článku sa vzťahuje na všetky výzvy na predkladanie projektov v rámci
tohto programu, vrátane SMG.

4

SK-Miestny rozvoj – NFM
Programová dohoda – Príloha č. 2

4.3 Miera projektového grantu:
Granty na projekty z programu môžu predstavovať až 100 % celkových oprávnených výdavkov
projektu. V prípade projektov, v ktorých je prijímateľom sociálny partner podľa článku 1.6
Nariadenia, môže miera projektového grantu dosiahnuť 90 % celkových oprávnených výdavkov
projektu. Miera projektového grantu sa vo všetkých prípadoch stanoví na úrovni, ktorá je v súlade
s platnými pravidlami štátnej pomoci a zohľadňuje všetky ostatné formy verejnej podpory poskytnutej
projektom. Všetky zostávajúce náklady na projekt poskytne alebo získa prijímateľ.

5. Dodatočné mechanizmy v rámci programu
5.1 Preddefinované projekty
V rámci programu bude realizovaný jeden preddefinovaný projekt:
1) „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo
vzdelávacom procese rómskych žiakov“
Prijímateľ:
Donorskí partner(i) projektu:
Celkové maximálne oprávnené výdavky:
Miera projektového grantu:
Výška projektového grantu:

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ)
Európske Wergeland centrum
Nansenovo centrum pre mier a dialóg
1 300 000 EUR
100 %
1 300 000 EUR

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu podmienok pre inkluzívne vzdelávanie na Slovensku
prostredníctvom zvýšenia účasti škôl na procese inkluzívneho vzdelávania so zámerom zlepšiť
výsledky vzdelávania rómskych detí a mládeže. Projekt sa snaží tento cieľ dosiahnuť rozšírením
kapacít škôl pre inkluzívne vzdelávanie využitím celoškolského prístupu, t. j. zapojením nielen
učiteľov, ale aj manažmentu/vedenia škôl.
Projekt na jednej strane poskytuje školenie pre školský mamažment (vedenie školy) a pre
pedagogických zamestnancov v oblastiach inkluzívneho, interkultúrneho a demokratického
vzdelávania, ktoré im umožní lepšie pracovať s deťmi z rómskych komunít. Na druhej strane projekt
vytvorí učebné materiály pre obsah rómskej kultúry a histórie a rómskeho jazyka a pomôže učiteľom
získať potrebnú kvalifikáciu na aktívne vyučovanie a začlenenie týchto vzdelávacích obsahov do
školských vzdelávacích programov.
Partnerstvo s nórskymi inštitúciami je nevyhnutnou súčasťou projektu na posilnenie bilaterálnych
vzťahov v oblasti inkluzívnej vzdelávacej praxi. Nansenovo centrum pre mier a dialóg zorganizuje
študijnú návštevu pre slovenských pedagogických zamestnancov v Nórsku. Európske Wergeland
centrum prispeje k ďalšiemu pokračovaniu Slovenskej akadémie prostredníctvom poskytovania
expertnej činnosti v oblasti rozvoja koncepcií vzdelávania k demokratickému občianstvu (EDC)
a vzdelávania k ľudským právam (HRE) a súvisiacej odbornej prípravy učiteľov/multiplikátorov.
Projektové aktivity zahŕňajú:
1. Vzdelávacie činnosti
 Školenia pedagogických zamestnancov materských, základných a stredných škôl
v oblasti inovatívnej vzdelávacej praxe
Cieľom je pripraviť učiteľov (učiteľov, asistentov učiteľov, vychovávateľov) na prácu
so žiakmi z rómskych komunít, uplatňovanie inovatívnych foriem vzdelávania
a začlenenie rómskeho jazyka, rómskej kultúry a rómskej histórie do vyučovacieho
procesu. Školenia vytvoria priestor pre dialóg medzi školami v oblasti inkluzívneho
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a inovačného vzdelávania a posilnia rozvoj rómskej identity a rómskych kultúrnych
hodnôt.
 Príprava učiteľov vyučujúcich rómsky jazyk na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho
jazyka
 Inovatívne vzdelávacie programy pre školský manažment (vedenie školy) a pre
pedagogických zamestnancov
Hlavným cieľom školenia je motivovať školský manažment (vedenie školy) k tomu,
aby zaviedli rómsky jazyk, rómsku kultúru a históriu do školských vzdelávacích
programov a prijalo nové formy komunikácie so zamestnancami škôl na podporu
rozvoja inkluzívneho školského prostredia.
2. Tvorba a diseminácia učebných materiálov
 Vypracovanie učebných materiálov vrátane digitalizácie (elektronická verzia)
Učebné materiály zahŕňajú rómsko-slovenský slovník, jazykové učebnice, čítanky
a pracovné zošity, metodiky a príklady dobrej praxe aj v digitálnom PDF formáte.
 Diseminácia výsledkov
V Nórsku sa plánujú štyri projektové stretnutia pre prijímateľa a partnerov projektu.
Na šírenie informácií o projekte bude slúžiť okrem webovej stránky, venovanej
výsledkom projektu, aj otváracia a záverečná konferencia.
3. Študijná návšteva v Nórsku pre pedagogických zamestnancov
Študijná návšteva organizovaná Nansenovým centrom pre mier a dialóg pripraví
učiteľov (učiteľov, asistentov učiteľov, vychovávateľov) na efektívnu prácu
v triedach so žiakmi z rôznych kultúrnych prostredí a na nové formy dialógov
v konfliktných situáciách na úrovni tried, čím zvýši motiváciu učiteľov budovať na
školách pozitívnu školskú klímu . Umožní tiež spoluprácu medzi školami zo
Slovenska a z Nórska.
4. Slovenská akadémia: školenie zamestnancov škôl a multiplikátorov
 Školenie o výchove k demokratickému občianstvu (EDC) a výchove k ľudským
právam (HRE)
Cieľom školenia je podporiť vytváranie demokratického školského prostredia na
Slovensku, posilnenie odborných kompetencií školského manažmentu (vedenia škôl),
učiteľov a ďalších aktérov, podpora partnerstva a spolupráce škôl v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy v oblastiach ľudských práv a demokratického
občianstva. Poskytne praktické nástroje pre identifikáciu a reagovanie na výzvy,
ktorým škola čelí, prostredníctvom implementácie akčných plánov pre demokratické
a inkluzívne prostredie s využitím celoškolského prístupu.
 Školenia pre multiplikátorov/školiteľov v EDC/HRE
Cieľom tréningov je vyškoliť a vytvoriť sieť školiteľov/multiplikátorov na posilnenie
kapacít v oblastiach EDC/HRE, rozvoj inkluzívnych škôl a na podporu
implementácie tréningov v oblastiach v EDC/HRE - Slovenská akadémia „Budovanie
demokratického a inkluzívneho školského prostredia pre všetkých“.
5.2 Finančné nástroje
Neuplatňujú sa.

6. Riadenie programu
6.1. Finančné toky
Správca programu zabezpečí, aby platby na projekty boli realizované včas. Priebežné a záverečné
platby na projekty sú realizované na základe schválených správ o projektoch.
Platby v rámci projektov majú formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby.
Výška zálohovej platby na projekty sa stanoví v projektovej zmluve. Maximálna výška zálohovej
platby vychádza z rozpočtu projektu a trvania projektu nasledovne:
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Trvanie
implementácie
projektu1

Zálohov
á platba

Menej ako 24
mesiacov

4.
priebežná
platba

Záverečná
platba2

-

-

5%

25%

25%

-

5%

20 %

25%

20 %

5%

1.

2.

3.

priebežná
platba

priebežná
platba

priebežná
platba

20 %

40 %

35 %

24 - 36 mesiacov

15%

30%

Viac ako 36
mesiacov

10%

20 %

Zálohová platba bude vyplatená po podpise projektovej zmluvy. Ďalšie (priebežné) platby sa
vyplácajú po schválení priebežných správ o projekte. Záverečná platba bude vyplatená po schválení
záverečnej správy o projekte.
Ak sa vypláca zálohová platba vo forme percentuálneho podielu z celkovej výšky projektového
grantu, vyplatí sa do 15 pracovných dní od predloženia žiadosti alebo v lehote stanovenej
v projektovej zmluve. Priebežné platby sa vyplatia do 1 mesiaca od schválenia priebežných správ
o projekte.
Po schválení záverečnej správy o projekte sa prípadná záverečná platba zostatku zrealizuje do 1
mesiaca.
Schválenie priebežných a záverečných správ o projekte sa uskutoční do 3 mesiacov od predloženia
požadovaných informácií.
Periodicita období predkladania správ a termíny predkladania správ sa podrobnejšie uvedú v opise
systému riadenia a kontroly správcu programu.
6.2 Overovanie žiadostí o platbu
Prijímatelia predkladajú priebežné a záverečné správy o projekte obsahujúce informácie o pokroku
v projekte a vynaložených výdavkoch.
V súlade s článkom 5.6 ods. 2 písmenom i) Nariadení podliehajú vzniknuté výdavky vykazované
v správe administratívnemu overeniu pred schválením správy. Požadované overovania sa podľa
potreby vzťahujú na administratívne, finančné, technické a fyzické stránky projektov a musia byť
v súlade so zásadou proporcionality. Preskúmanie dokladov o výdavkoch súvisiacich
s administratívnymi overeniami sa môže vykonať na základe výberu vzorky.
Okrem toho sa v súlade s článkom 5.6 ods. 2, bod ii) Nariadení uskutočňujú aj overenia projektov na
mieste realizácie, ktoré sa môžu vykonať na základe výberu vzorky.
Zmluva o projekte môže stanoviť odkladné podmienky týkajúce sa zálohových, priebežných a/alebo záverečných platieb.
V odôvodnených prípadoch na základe uváženia správcu programu môže prijímateľ dostať mimoriadne platby s cieľom
zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na projekty počas implementácie, aby sa zabránilo problémom s likviditou za
predpokladu, že správca programu má dostatočnú kapacitu na uskutočnenie týchto platieb.
2 Zádržné sa môže uplatniť na konci implementácie alebo pomerne z každej zálohovej alebo priebežnej platby.
1
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Podrobný postup overovania bude bližšie opísaný v opise systému riadenia a kontroly správcu
programu.
6.3 Monitorovanie a predkladanie správ
Správca programu monitoruje, zaznamenáva a podáva správu o pokroku dosiahnutom v súvislosti
s výstupmi programu v súlade s ustanoveniami právneho rámca. Správca programu zabezpečí, že
s prijímateľmi budú nastavené vhodné a dostatočné opatrenia na monitorovanie a predkladanie správ
s cieľom umožniť správcovi programu a Národnému kontaktnému bodu splniť si svoje povinnosti
voči MZV NK.
Pri predkladaní správ o dosiahnutom pokroku vo výročných a záverečných správach o programe
správca programu rozdelí výsledky dosiahnuté podľa potreby a v súlade s pokynmi, ktoré dostal od
ÚFM.
6.4 Štruktúry administratívy programu
Neuplatňujú sa.
7. Komunikácia
Správca programu bude dodržiavať článok 3 ods. 3 Nariadenia, Požiadavky na informácie
a komunikáciu uvedené v prílohe 3 Nariadenia a Komunikačný plán programu.
8. Rôzne
Neuplatňujú sa.
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