
  

 

 

Vyhlásenie súťaže malých projektov 

“Zelený projekt 2004” II. Kolo 

 

 

1. Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky (MŢP SR) oznamuje, 

ţe z rozpočtu kapitoly na rok 2004 vyčlenilo 1 000 000,- Sk pre grantovú 

súťaţ malých projektov ”Zelený projekt 2004”. Dotácie je moţné poskytnúť 

v súlade s Pokynom MŢP SR č. 2/99-6 o poskytovaní dotácií občianskym 

zdruţeniam, záujmovým zdruţeniam právnických osôb, nadáciám, 

neinvestičným fondom a neziskovým organizáciám poskytujúcim 

verejnoprospešné sluţby s environmentálnym zameraním.  

 

2. Nakoľko  podľa Rozhodnutia ministra ŢP SR o rozdelení  

finančných prostriedkov na rok 2004 sa nevyčerpala celá čiastka, 

určená na grantovú súťaţ “Zelený projekt 2004”  sa vyhlasuje 

doplnkové kolo  grantovej súťaţe na čiastku 279 200,- Sk. 
 

3. Prioritné témy pre grantovú súťaţ „Zelený projekt 2004“: 

 

- Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 

- Ochrana prírody a krajiny 

 

Projekty by mali byť zamerané na realizáciu opatrení schválených programov 

záchrany alebo programov starostlivosti (ak takéto dokumenty pre jednotlivé druhy 

rastlín a ţivočíchov, chránené stromy alebo chránené územia existujú), uplatňovanie 

Agendy 21 a Národnej stratégie trvalo udrţateľného rozvoja na regionálnej úrovni a 

zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti. 

Uvítame tieţ projekty, ktoré môţu prispieť k riešeniu problémov handicapovaných 

osôb, alebo umoţnia ich zapojenie do riešenia daného projektu. 

 

4. Prihláška 

O finančnú dotáciu je moţné sa uchádzať formou prihlášky do súťaţe, ktorá je  

k dispozícii záujemcom na internetovej stránke MŢP SR www.enviro.gov.sk  

(Spolupráca s verejnosťou – Zelený projekt – Vyhlásenie súťaţe) ako aj na adrese: 

Odbor pre styk s verejnosťou, MŢP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, telefón: 

02/ 5956 2222, 5956 2352, e-mail: info@enviro.gov.sk. Vyplnenú prihlášku (tvorí 

prílohu tohto Vyhlásenia) spolu s projektom v troch výtlačkoch (1 originál + 2 

kópie) je potrebné zaslať najneskôr do 1. júna 2004 (rozhoduje dátum poštovej 

pečiatky) na vyššie uvedenú adresu. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú 

zaradené do súťaže a nebudú akceptované. Podrobnejšie informácie k súťaţi je 

moţné získať na uvedenej adrese a telefónnych číslach.  
 

 

 

5. Kritériá pre poskytnutie dotácie:  

 

Dotáciu je moţné udeliť len  

- organizáciám s pôsobnosťou dlhšou ako dva roky (termín registrácie do 1. januára 

2002)  

- dotácia nebude poskytnutá organizáciám, ktorých projekty boli realizované v 

predchádzajúcich ročníkoch a neboli doposiaľ uzatvorené  



  

 

- medzi náklady, ktoré nebudú financované z dotácie sú zahrnuté: mzdy 

pracovníkov občianskych zdruţení  a mimovládnych organizácií, technické 

vybavenie, investičné náklady nad 30 000,-  Sk, kapitálové výdavky, stravné  

- zo súťaţe sa vylučujú jednorazové letné tábory, víkendové pobyty, študijné 

pobyty a projekty s vedeckým zameraním 

- v návrhu projektu musí byť uvedené, či uţ bol projekt podporený z iných zdrojov  

- z celkovej poţadovanej dotácie je moţné čerpať 10% na reţijné náklady 

     ( kancelárske potreby, telefón –  len pevná linka, internet, poštovné) 

- pri cestovnom budú uznané paušálne náhrady za pouţitie osobného motorového 

vozidla, II. trieda vlak a autobus vo výške  20 % z celkovej poţadovanej dotácie 

projektu 
- všetky predkladané projekty musia spĺňať podmienky, uvedené v bode B. 

Prihlášky do súťaže /povinné prílohy).  V prípade nesplnenia stanovených kritérií 
bude projekt vyradený zo súťaže. 

 

 

6. Výber projektov: 

 
 

Výber projektov odporučených na poskytnutie dotácie vykoná komisia - 

poradný orgán ministra, ktorej členov menuje minister ŢP z radov zamestnancov 

MŢP SR a mimovládnych organizácií. Projekty budú posudzované podľa Pokynu 

MŢP SR č. 2/99-6 o poskytovaní dotácií občianskym zdruţeniam, záujmovým 

zdruţeniam právnických osôb, nadáciám, neinvestičným fondom a neziskovým 

organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné sluţby, ďalej podľa Záväzných 

podmienok poskytovania dotácií občianskym zdruţeniam, nadáciám a záujmovým 

zdruţeniam právnických osôb zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom ústredných 

orgánov č. 43/115/1996 vydaných Ministerstvom financií SR a podľa základných 

kritérií pre výber projektov, ktorými sú: rešpektovanie prioritných tém, súlad so 

stratégiou štátnej environmentálnej politiky SR (www.enviro.gov.sk - strategické 

dokumenty – národný environmentálny akčný program), dopad na ţivotné prostredie, 

preukázateľné výsledky projektu. Ďalej sa bude zohľadňovať nápaditosť a efektívnosť 

(environmentálna a ekonomická), prípadná účasť detí, mládeţe a miestneho 

obyvateľstva na riešení a podpore projektu, vyuţiteľnosť projektu pre iné oblasti a 

moţné pokračovanie projektu v budúcnosti.  

 

7. Poskytnutie dotácie  

  

Zloţenie výberovej komisie a ministrom schválené projekty budú zverejnené  

na internetovej stránke ministerstva. Vybraní uchádzači budú písomne oboznámení do 

30 dní od rozhodnutia ministra, najneskôr do konca marca 2004.  

MŢP SR oznámi príjemcovi pridelenie dotácie, účel, podmienky vyuţitia ako 

aj spôsob a termín jej vyúčtovania osobitným listom. Porušenie podmienok pouţitia 

dotácie bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované 

podľa zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov.  

Dotácia môţe byť poskytnutá iba do výšky nákladov nepokrytých príjmami z 

činností, ktoré sú súčasťou projektu. Poskytnutú dotáciu je moţné čerpať iba do konca 

kalendárneho roka, v ktorom bola poskytnutá. Nevyčerpaná dotácia musí byť vrátená 

poskytovateľovi v zmysle jeho pokynov.  

MŢP SR si vyhradzuje právo zverejniť údaje o organizáciách, ktorým bude 

dotácia poskytnutá. 

 

http://www.enviro.gov.sk/

