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VYHLÁSENIE SÚŤAŽE MALÝCH PROJEKTOV 

“ZELENÝ PROJEKT 2007”  
 

 

Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky (ďalej MŢP SR) oznamuje, ţe z 

rozpočtu kapitoly na rok 2007 vyčlenilo finančné prostriedky pre grantovú súťaţ malých 

projektov ”Zelený projekt 2007”.  

 

 

1. Prioritné témy pre grantovú súťaž „Zelený projekt 2007“: 
 

 Praktická ochrana chránených druhov fauny a flóry 

 Praktická starostlivosť o významné prvky v krajine  

 Revitalizácia znečistených a degradovaných vodných útvarov. 

Projekty by mali byť zamerané na realizáciu konkrétnych  aktivít ochrany ohrozených 

oblastí prírody a krajiny a na realizáciu opatrení schválených programov záchrany alebo 

programov starostlivosti. 

Uvítame tieţ projekty, ktoré môţu prispieť k integrácii handicapovaných občanov do 

realizácie Zelených projektov. 

MŢP SR si vyhradzuje právo posúdenia, či projekt vyhovuje prioritám rezortu. 

 

 

2. Žiadosť 

 

Finančná dotácia v rámci súťaţe „Zelený projekt 2007“ je poskytovaná v súlade s 

Výnosom MŢP SR č. 6/2005 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŢP 

SR (ďalej „výnos“) na základe Ţiadosti do súťaţe malých projektov „Zelený projekt 2007“ 

(ďalej „ţiadosť“), ktorá je záujemcom k dispozícii na internetovej stránke MŢP SR 

www.enviro.gov.sk (Aktuálne informácie → Spolupráca s verejnosťou → Zelený projekt → 

Zelený projekt 2007) ako aj na adrese: Sekcia  environmentálnych  programov a projektov, 

MŢP SR, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, telefón: 02/5956 2664, e–mail: 

zelenyprojekt@enviro.gov.sk.  

Uzávierka prijímania ţiadostí spolu s povinnými prílohami, všetko v jednom origináli 

a dvoch kópiách a v elektronickej podobe, je 31. marca 2007 (rozhoduje dátum poštovej 

pečiatky) na uvedenej adrese. Ţiadosti zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do súťaţe 

a nebudú akceptované. 
 

 

3. Základné kritériá pre poskytnutie dotácie 

 

– Dotácia je v súlade s §1 ods. 2 písm. b), c) a d) výnosu poskytovaná iba občianskym 

zdruţeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné 

sluţby; 

– Ţiadateľ musí mať pôsobnosť dlhšiu ako dva roky (termín registrácie do 31.12.2004); 

– Dotácia nebude poskytnutá ţiadateľom, u ktorých v predchádzajúcich ročníkoch došlo k 

porušeniu podmienok poskytnutia dotácie; 
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– Dotáciu nie je moţné pouţiť na úhradu miezd a odmien zamestnancov príjemcu dotácie; 

 

– Zo súťaţe sa vylučujú projekty zamerané na jednorazové letné tábory, víkendové pobyty, 

jednorazové študijné pobyty a projekty s vedeckým zameraním; 

– V návrhu projektu musí byť uvedené, či uţ bol projekt podporený z iných zdrojov, a ak 

áno, tak z akých; 

– Ţiadateľ musí najmenej 5 % nákladov zabezpečiť z iných zdrojov; 

– Z celkovej poţadovanej dotácie je moţné čerpať maximálne 10 % na reţijné náklady 

(kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné); 

– Pri cestovnom budú uznané paušálne náhrady za pouţitie osobného motorového vozidla, 

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

projektu; 
 

 

4. Výber projektov 
 

Projekty doručené do termínu uzávierky prijímania projektov prejdú formálnou 

kontrolou, ktorá vylúči projekty nespĺňajúce formálne kritériá uvedené v kapitole 5 Pravidiel 

súťaţe a postupu hodnotenia projektov v súťaţi malých projektov „Zelený projekt 2007“. 

Posúdenie projektov odporučených na poskytnutie dotácie vykonajú odborní 

hodnotitelia menovaní ministrom. Projekty budú posudzované podľa výnosu a podľa kritérií 

pre výber projektov, uvedených v kapitole 7 Pravidiel súťaţe a postupu hodnotenia projektov 

v súťaţi malých projektov „Zelený projekt 2007“.  

Základné odborné kritériá sú: rešpektovanie prioritných tém, dopad na ţivotné 

prostredie, preukázateľné výsledky projektu a súlad so Stratégiou, zásadami a prioritami 

štátnej environmentálnej politiky SR a s Národným environmentálnym akčným programom II 

(www.enviro.gov.sk → inštitucionálna časť → strategické dokumenty). Ďalej sa bude 

zohľadňovať nápaditosť a efektívnosť (environmentálna aj ekonomická), prípadná účasť detí, 

mládeţe, miestneho obyvateľstva a handicapovaných občanov na riešení a podpore projektu, 

ako aj vyuţiteľnosť projektu pre iné oblasti a moţné pokračovanie projektu v budúcnosti.  

Všetky projekty budú zároveň hodnotené aj z hľadiska rozpočtu a finančného plánu 

projektu, finančnej situácie ţiadateľa a jeho schopnosti realizovať projekt.  

Správy z hodnotenia projektov vypracované odbornými hodnotiteľmi budú predloţené 

Rade environmentálnych projektov, ktorá predloţené projekty posúdi a odporučí ministrovi 

ţivotného prostredia projekty schváliť alebo zamietnuť.  

Minister rozhodne o schválení alebo zamietnutí projektov. 

 

 

      5. Poskytnutie dotácie  

 

Zoznam schválených projektov bude zverejnený na internetovej stránke ministerstva. 

Vybraní uchádzači budú písomne oboznámení do 30 dní od rozhodnutia. 

MŢP SR uzatvorí s príjemcom dotácie zmluvu, ktorá bude obsahovať účel dotácie,  

podmienky jej vyuţitia, ako aj spôsob a termín jej vyúčtovania. Porušenie podmienok pouţitia 

dotácie bude kvalifikované ako porušenie finančnej disciplíny a sankcionované podľa zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Podľa § 2 výnosu ţiadateľ musí najmenej 5 % nákladov na financovanie účelu dotácie 

zabezpečiť z iných zdrojov. 

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. V prípade, ţe beţné výdavky budú poskytnuté po 1. októbri  

je moţné ich pouţiť v nasledujúcom roku do 31. marca. Nevyčerpaná dotácia musí byť 

vrátená poskytovateľovi v zmysle jeho pokynov.  

MŢP SR si vyhradzuje právo zverejniť údaje o príjemcoch dotácie. 

 

 

6. Kontrola 

 

Príjemcovia dotácie sú povinní predloţiť pre účely kontroly všetky relevantné účtovné 

doklady. Kontrola bude vykonávaná pracovníkmi sekcie environmentálnych programov a 

projektov v termíne určenom k vyúčtovaniu pridelenej dotácie.  


