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OZNÁMENIE O PODPORE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV 

ZO ZELENÉHO VZDELÁVACIEHO FONDU 

ČÍSLO 1/2017 

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) oznamuje, že v rámci Zeleného 
vzdelávacieho fondu (ďalej len „ZVF“) je možné od 20. 10. 2017 podávať žiadosti o podporu 
projektových zámerov (ďalej len „žiadosť“)  na nižšie uvedené témy. Termín predkladania žiadostí je 
stanovený do 1. 12. 2017 vrátane. 

Oprávnení žiadatelia • občianske združenia, 

• záujmové združenia právnických osôb, 

• nadácie, 

• neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym 

zameraním 

Témy pre Oznámenie 

o podpore projektových 

zámerov č. 1/2017 

1. Podpora nízkouhlíkovej mobility a opatrení na znižovanie emisií 

(alternatívne spôsoby dopravy, podporné aktivity na využívanie MHD, bicyklov, 

budovanie dopravných ihrísk, cyklotrás, zdieľanie bicyklov, atď.). 

2. Príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo 

(racionálne a efektívne využívanie zdrojov, životný cyklus produktov, udržateľná 

spotreba, triedený zber odpadov, odstraňovanie malých nelegálnych skládok 

odpadu, predchádzanie vzniku odpadov, – 5R „refuse – reduce – reuse – recycle – 

rot“, alternatívne prírodné stavebné materiály, atď.). 

3. Rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života 

(zvýšenie podielu zelených plôch v okolí školských a neškolských zariadení – napr. 

inštalácia mobilnej zelene; inštalácia ukážok zelených striech a zelených stien; 

podpora problematiky zdravých budov, dažďové záhrady, záhony a záhrady, 

vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd, revitalizácia vodných tokov 

v intraviláne, modernizácia zelených parkov, výsadba stromových alejí, revitalizácie 

brehových porastov v intravilánoch obcí miest, atď.). 

4. Ekoinovácie  

(inovačné výrobky, technika, služby a procesy, ktoré sú zamerané na predchádzanie 

negatívnym environmentálnym vplyvom alebo ich obmedzovanie, posilňujú 

odolnosť voči environmentálnym tlakom, zefektívňujú existujúce technologické 

procesy, služby a produkty tak, aby  dochádzalo k pozitívnym zmenám na životnom 

prostredí smerom k trvalo udržateľnému rozvoju). 

Podporované aktivity 

pre Oznámenie 

o podpore projektových 

zámerov č. 1/2017 

1. environmentálna výchova (výchovné programy, praktická environmentálna 
výchova v teréne, hry, súťaže, interaktívne aktivity, koncerty, ekocentrá) 

2. environmentálne vzdelávanie (výučbové programy, praktické environmentálne 
vzdelávanie v teréne, prednášky, konferencie, semináre, tréningy, prezentačné dni, 
tvorivé dielne, interaktívne aktivity, besedy, festivaly, publikačné aktivity, 
ekoučebne, didaktické pomôcky na environmentálne vzdelávacie aktivity) 

3. environmentálna osveta (odborné prednášky, konferencie, semináre, 

prezentačné dni, tvorivé dielne, interaktívne aktivity, besedy, festivaly, výstavy) 



 

Podmienky zaradenia 

projektového zámeru do 

hodnotenia 

1. žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF je oprávneným žiadateľom, 

2. žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF má v predmete svojej činnosti zadefinovanú 
environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu, 

3. žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF preukáže minimálne 2 - ročnú históriu 
činnosti, 

4. podaný projektový zámer je v súlade s návrhom tém pre oznámenie o podpore 
projektových zámerov, 

5. podaný projektový zámer je kompletný, tzn. obsahuje všetky povinné časti  
údaje a  povinné prílohy k projektovému zámeru,  

6.  žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF podal projektový zámer v stanovenom 
termíne pričom rozhodujúci je dátum doručenia projektového zámeru na adresu 
SAŽP, 

7. žiadateľ o finančnú podporu zo ZVF podal projektový zámer v elektronickej  
aj tlačenej podobe, projektový zámer bol nahratý cez webovú aplikáciu, po 
ukončení editácie uložený, vytlačený, opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym 
zástupcom a zároveň doručený (osobne, poštou) v stanovenom termíne na nižšie 
uvedenú adresu SAŽP, 

8. projektový zámer spĺňa oprávnenosť nákladov k predmetu podpory 

Náležitosti projektu Projektový zámer sa zostavuje v elektronickej forme vyplnením jednotlivých 

textových polí určeného formulára. Elektronický formulár žiadosti o finančnú 

podporu zo ZVF  je sprístupnený na webovom sídle fondu. 

Obmedzenie na 

podávanie projektov 

Oprávnený žiadateľ môže v rámci tohto Oznámenia o podpore projektových 

zámerov podať  len jednu žiadosť. Oprávnený žiadateľ nesmie byť zároveň 

poberateľom  finančnej podpory na rovnaký účel, resp. na rovnaký predmet 

činnosti zo štátneho rozpočtu či štátneho fondu. 

Záväznosť projektu Za účelom financovania projektového zámeru SAŽP uzatvorí s príjemcami podpory 

zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov zo ZVF. SAŽP je oprávnená požadovať 

vrátenie finančných prostriedkov alebo ich časť v prípade, že uskutočnením 

projektového zámeru nebudú naplnené jeho ciele alebo nebudú realizované jeho 

aktivity. 

Maximálna výška 

finančnej podpory na 

projektový zámer 

Maximálna výška finančnej podpory, o ktorú môžu oprávnení žiadatelia v rámci 

Oznámenia o podpore č. 1/2017 žiadať, je stanovená nasledovne: 

• projektové zámery s regionálnym rozsahom: 5.000 € 

• projektové zámery s celoslovenským rozsahom: 10.000 € 

SAŽP si vyhradzuje právo obmedziť financovanie projektového zámeru len na 

vybrané aktivity, či poskytnúť nižšiu ako požadovanú výšku dotácie. 

Výška vlastného vkladu 

žiadateľa o podporu 

projektového zámeru 

Podmienkou získania finančnej podpory je spolufinancovanie príjemcu podpory 

a to vo výške 5% z požadovanej sumy. 

 

http://zelenyvzdelavacifond.sk/sk/node/18


 

Oprávnenosť nákladov 

k predmetu podpory 

Oprávnenosť nákladov k predmetu podpory 

Prílohy k projektovému 

zámeru  

1. výpis z registra alebo evidencie nadácií/neziskových organizácií /záujmových 

združení právnických osôb/občianskych združení 

2. čestné prehlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri 

mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, 

3. potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, 

4. čestné prehlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, 

5. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že 

žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, 

6. potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri 

mesiace, podľa zákona č. 523/2004 Z.z., 

7. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

8. určenie kontaktnej osoby pre projekt 

Časový harmonogram 

projektového cyklu 

1. Oznámenie o podpore projektových zámerov – 20. október 2017 

2. Uzávierka prijímania žiadostí o podporu zo ZVF – 1. december 2017 

3. Zverejnenie zoznamu podporených projektov – február 2018 

4. Podpis zmlúv s príjemcami podpory zo ZVF – marec 2018 

5. Začiatok realizácie podporených projektov – apríl 2018 

6. Ukončenie a zúčtovanie projektu – 30. apríl 2019 

Spôsob a termín 

predkladania žiadostí 

Vyplnenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť  je potrebné  doručiť, poštou alebo 

osobne na nižšie uvedenú adresu do 1. decembra 2017. 

Adresa predkladania 

žiadostí 

Poštová adresa:  

Slovenská agentúra životného prostredia 

Sekretariát ZVF  

Tajovského 28  

975 90 Banská Bystrica 

Poskytovanie informácií 

ohľadom ZVF 

 048/ 4374 197 

 048/ 4374 177 

 zvf@sazp.sk 

Upozornenie pre 

žiadateľov  

Upozorňujeme žiadateľov, že podpora projektového zámeru nie je nárokovateľná. 
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