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Agenda: 

09:00 – 09:30 Registrácia – privítanie / ranná káva

09:30 – 09:40 Príhovory

Zástupca správcu programu, J.E. Terje Theodor Nervik, J.E. František Kašický a predstavitelia donorských programových 

partnerov 

09:40 – 09:50 Program SK-Climate / SK-Klíma a Bilaterálny fond v rámci program SK-Climate

Ing. Denis Knotka – správca programu

09:50 – 10:00 „Ako vzdelávať v oblasti zmeny klímy?“ 

Boglárka Ivanegová, 

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, EU a medzinárodných vzťahov, MŽP SR

10:00 – 12:00
Prezentácia účastníkov podujatia zo základných a stredných škôl SR

12:00 – 12:30 Prestávka na obed

12:30 – 13:30 Prezentácia účastníkov podujatia zo stredných škôl z Nórska

13:30 – 14:30 Matchmaking – hľadanie partnera/-ov pre budúci projekt a prestávka na kávu 

15:00 – 16.30 Prezentácia a spoločná návšteva Modrej školy, ZŠ Maximilliana Hella - Štiavnické Bane

16:30 Ukončenie podujatia



1. Zástupca správcu programu, J.E. Terje Theodor Nervik, J.E. František Kašický 

a Donorskí programoví partneri



2. Programme SK-Climate and Bilateral fund within the SK-Climate

by Programme Operator 



Názov programu Climate Change Mitigation and Adaptation (SK-Climate)

Prioritná oblasť Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy

Programme grant

Celkom:                   € 18, 823, 530

Granty EHP:         € 5, 000, 000

Granty Nórska:   € 11, 000, 000

Spolufinancovanie ŠR SR:  € 2, 823, 530

Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR

Donorksí Programoví partneri: Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku 

Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie 
Nórska agentúra životného prostredia

SK-Climate Program: Základne informácie



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

Výsledok 1.1:   Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 

implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach

Indikátor
 Počet dokončených akčných plánov 7
 Počet zrealizovaných opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 112

Spôsob a podmienky implementácie: - Otvorená výzva (Granty EHP alebo NFM/Nórska ) 
- Maximálna výška grantu za projekt:        1 400 000 EUR
- Minimálna výška grantu za projekt:            500 000 EUR

- Oprávnení žiadatelia  (mestá/ mestské časti nad n 15 000 obyvateľov)

Výsledkový rámec Programu SK-Climate/ SK-Klíma



Výsledok 1.2

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

Možnosti projektov

Konkrétne opatrenia implementované školami (mäkké a tvrdé opatrenia)

Indikátory
 Počet fyzických opatrení reflektujúcich  zmenu klímy zrealizovaných v školách 80
 Počet škôl realizujúcich  kampane na zvyšovanie povedomia 29
 Počet študentov zúčastňujúcich sa na kampaniach na zvyšovanie povedomia 7300

Podmienky a spôsob implementácie: 

- Schéma malých grantov (85% Nórske granty a 15% štátny rozpočet SR)

- Celková alokácia pre výzvu 1 000 000 EUR
- Maximálna výška grantu pre projekt 50 000 EUR
- Minimálna výška grantu pre projekt 20 000 EUR
- Oprávnení žiadatelia – Základné a Stredné školy
- Oprávnení partneri (akýkoľvek subjekt)

Výstup programu 1:



Názov výzvy: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na 
školách (ClimaEdu)

Číslo výzvy: ACC03

Predpokladaný termín vyhlásenia: 20.12.-31.12.2019

Predpokladaný termín uzatvorenia: 28.02.2020

Bilaterálne partnerstvo (nepovinné):      so subjektmi z Nórska

Cieľ výzvy : podporiť základné a stredné školy vo vzdelávaní študentov o zmierňovaní a 
prispôsobovaní sa zmene klímy



Povinné projektové aktivity

Edukačné opatrenia, ktoré pozostávajú z:

 „mäkkého opatrenia“ zameraného na tvorbu alebo

aktualizáciu vzdelávacích materiálov na tému zmierňovanie

a prispôsobovanie sa zmene klímy;

 „tvrdé“ technické opatrenia realizované v budove školy

resp. v školských areáloch s cieľom sprostredkovať zážitkové

učenie o zmierňovaní a/alebo prispôsobovaní sa zmene

klímy.

Osvetové aktivity:

 minimálne vo forme verejnosti voľne dostupných vzdelávacích 
materiálov zverejnených na web stránke/podstránke školy

Mäkké opatrenia

Tvrdé 
technické 
opatrenia

Osvetové 
aktivity



Zníženie emisií skleníkových plynov (pridaná hodnota projektu)

Zvýšenie počtu osôb, ktoré majú šetrnejšie správanie voči klíme (žiaci, 

verejnosť – rodičia, priatelia, miestne komunity)

Zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene 

klímy v rámci učebných osnov/školského vzdelávacieho programu

Realizácia fyzických opatrení reflektujúcich  zmenu klímy v školách 

s prepojením na vzdelávacie aktivity (mäkké opatrenia)

Očakávané výstupy projektu v rámci výzvy :



Výsledok 1.3

Aktivity realizované na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Indikátor 

 Počet účastníkov, ktorých kampane oslovili 4500

 Počet zrealizovaných kampaní na zvyšovanie povedomia 18

Spôsob a podmienky implementácie:  - Otvorená výzva (Granty NFM/Nórska) 
- Maximálna výška grantu za projekt       500 000 EUR
- Minimálna výška grantu za projekt    200 000 EUR
- Oprávnení žiadatelia v súlade s čl. 7.2.1 všeob. nariadenia

Výstup programu 1:



Výsledok 1.4

Stredisko pre zmenu klímy  a environmentálnu výchovu v Dropie podporené za účelom dodatočných ukážkových opatrení 
a vzdelávacích programov

Indikátor:

 Počet dokončených nových exteriérových opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 7

 Odhadovaná ročná znížená spotreba energie / elektrickej energie (v kWh)

 Počet študentov, ktorí ukončili vzdelávacie aktivity/kurzy 1200

 Počet miestnych aktérov s rozhodovacími právomocami a riadiacich pracovníkov, ktorí ukončili semináre / kurzy 360

Predefinovaný projekt 

Maximálna výška grantu pre projekt : 1 200 000 EUR (Granty EHP)

Výstup programu 1:



Výstup programu 2: Zvýšená schopnosť cieľových ekosystémov prispôsobiť sa zmene klímy

Výsledok 2.1: 

Odhadovaný počet ľudí, ktorí majú prospech

z opatrení na zlepšenie ekosystému

Indikátor: 

 Odhadovaná plocha obnovených ekosystémov mokradí (v m2) 600 000

 Počet realizovaných kampaní na zvyšovanie povedomia 6

 Počet podporených ekosystémov mokradí 6

Spôsob a podmienky implementácie: 
- Otvorená výzva (Granty NFM/Nórska ) 
- Maximálna výška grantu za projekt    1 000 000 EUR
- Minimálna výška grantu za projekt    200 000 EUR
- Oprávnení žiadatelia v súlade s čl. 7.2.1 všeob. nariadenia



Bilaterálna spolupráca

Bilaterálny Výstup:

Zlepšená spolupráca medzi prispievateľským a prijímateľským štátom zapojeným do programu

Bilaterálny výsledok1    

Podporená spolupráca medzi subjektmi v prispievateľských štátoch a prijímateľským štátom

Aktivity

Aktivity v rámci Bilaterálnej spolupráce sú realizovaná v úzkej spolupráci s donorskými programovými partnermi ako aj projektovými 
partnermi z prispievateľských krajín a podporujú programové výstupy 1 a 2.  

Indikátor na úrovni výstupu:

 Úroveň spokojnosti s partnerstvom 

 Úroveň dôvery medzi spolupracujúcimi subjektmi v prijímateľských štátoch a prispievateľských štátoch (rozdelené podľa typu štátu)

Indikátor na úrovni výsledku

 Podiel spolupracujúcich subjektov, ktoré uplatňujú znalosti získané z bilaterálneho partnerstva (rozdelené podľa typu štátu)

 Počet školení spoluorganizovaných inštitúciami z prispievateľských štátov a prijímateľského štátu 

Podmienky: - Schválené preddefinované aktivity o prerozdelení finančných prostriedkov z BF.

- Schcálene pravidla financovania tzv.: “Financing rules of the BA“ 

o paušalných náhradách 



3. Ako vzdelávať v oblasti zmeny klímy?
Boglárka Ivanegová, 

Sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, 

EU a medzinárodných vzťahov, MŽP SR



4. Prezentácia účastníkov podujatia 

zo základných a stredných škôl SR



Prezentácia škôl zo Slovenskej republiky:

1. ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
2. Gymnázium L. Stöckela

/Bardejov
3. Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej 

/Krupina
4. Základná škola, Moskovská 2                 

/Banská Bystrica
5. Gymnázium, Komenského 13 

/Lipany
6. Základná škola, Mládežnícka 16 

/Púchov

7. Súkromná stredná odborná škola 
/Rimavská Sobota

8. Základná škola, Komenského 22 
/Svidník

9. Základná škola Krosnianska 2 
/Košice

9. Základná škola, Viliama Paulínyho-Tótha 32 
/Senica



5. Prestávka na obed



6. Prezentácia účastníkov podujatia 

zo stredných škôl z Nórska



Prezentácia účastníkov podujatia 
zo stredných škôl z Nórska

1. Stredné škola Malakoff videregående skole (High school, age 16-19)/ MOSS
2. Stredná škola Odda videregående skole (High school, age 16-19)/ ODDA
3. Stredná škola St. Olav videregående skole       (High school, age 16-19)/ STAVANGER
4. Stredná škola Kalnes videregående skole (High school, age 16-19)/ GRÅLUM



7. Matchmaking – hľadanie partnerov 

pre budúci projekt a prestávka na kávu 



Prezentácia a spoločná návšteva Modrej školy, 
ZŠ Maximilliana Hella - Štiavnické Bane



Ďakujeme za spoluprácu!



Web: http://www.minzp.sk/eea/

http://www.minzp.sk/en/eeagrants/eea-norway-grants/

Social Media: https://www.facebook.com/eeagrants.SKCLIMATE/

E-mail: eeagrants@enviro.gov.sk

bilateralnyfond@enviro.gov.sk

vyzvy.eeagrants@enviro.gov.sk

http://www.minzp.sk/eea/
http://www.minzp.sk/en/eeagrants/eea-norway-grants/
https://www.facebook.com/eeagrants.SKCLIMATE/
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