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Základné informácie o výzve kód ACC05 - ClimaInfo 

Cieľ výzvy:  Cieľom otvorenej výzvy je podpora systematických  

  a kompaktných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia  
  o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizovaných  
  so zohľadnením princípov informálneho učenia sa  a určených pre 
  široké spektrum cieľových skupín.  

Výstup:  Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať               

  na zmenu klímy v rámci cieľových území  

Výsledok:  Aktivity realizované na zvyšovanie povedomia  

  o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy 



Výzva na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC05 (ClimaInfo) 

Zdroje podpory:  Nórske granty a štátny rozpočet SR  

Výška alokácie: 876 838,- EUR   

 

Alokácia výzvy kód ACC05-  ClimaInfo 



Výška žiadaného grantu výzvy kód ACC05 - ClimaInfo 

Maximálna výška žiadaného grantu: 500 000 EUR 

 

Minimálna výška žiadaného grantu:  200 000 EUR 

 

Spolufinancovanie:  - 0% verejný sektor – štátne rozpočtové a príspevkové 

    organizácie, 

-  5% ostatné subjekty verejného sektora – iné subjekty 
 ústrednej správy a subjekty územnej samosprávy,  

- 10% pre mimovládne organizácie, sociálnych    
partnerov, a iné neziskové organizácie, subjekty 
súkromného sektora. 



Časový harmonogram výzvy kód ACC05 -  ClimaInfo 

Vyhlasovateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR  

Dátum vyhlásenia:  15.12.2020*  

Dátum uzatvorenia:  26.02.2021 

 

*Dátum vyhlásenia výzvy je stanovený v súlade s  indikatívnym časovým plánom 



Oprávnenosť žiadateľa / partnerov v rámci výzvy kód ACC05 -  ClimaInfo 

Oprávnení žiadatelia: akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný 

a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby v príslušnom prijímateľskom** štáte. 

Oprávnení partneri: akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, 

ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v Nórsku, v prijímateľských štátoch alebo  
v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným 
prijímateľským štátom a všetky medzinárodné organizácie alebo subjekty alebo ich agentúry, aktívne 
zapojené a účinne prispievajúce k implementácii projektu Úplný zoznam prijímateľských štátov je uvedený 
v dokumente Dohoda o Nórskom finančnom mechanizme 2014 – 2021. 

**Úplný zoznam prijímateľských štátov je uvedený v dokumente Dohoda o Nórskom finančnom mechanizme 2014 – 

2021 https://eeagrants.org/resources/agreement-norway-grants-2014-2021  
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Základné informácie o výzve kód ACC05 - Výsledkový rámec 

Očakávané výsledky 
programu 

Indikátor 

Výstup 1 

Zvýšená odolnosť voči 

zmene klímy 

a schopnosť reagovať 

na zmenu klímy 

v rámci cieľových 

území 

Počet osôb, ktoré uviedli, že ich správanie je šetrnejšie  

voči klíme 

Výsledok 1.3  

Aktivity realizované na 

zvyšovanie povedomia 

o zmierňovaní 

a prispôsobovaní sa 

zmene klímy 

Počet účastníkov, ktorých kampane oslovili  

Počet zrealizovaných kampaní na zvyšovanie povedomia 



1. Realizácia kampaní na zvyšovanie 
povedomia o zmene klímy s vecným 
zameraním na zmierňovanie zmeny 

klímy – mäkké opatrenia 

2. Realizácia kampaní na zvyšovanie 
povedomia o zmene klímy s vecným 

zameraním na zmierňovanie zmeny klímy 
– tvrdé opatrenia 

3. Povinná 
publicita 
projektu  

Základné informácie o výzve kód ACC05 – Povinné aktivity 

         . 



Žiadateľ predkladá → žiadosť o projekt a povinné prílohy,  

a to prostredníctvom e-schránky  

v listinnej podobe na doručovaciu adresu;  

(Dokumentácia predkladaná v listinnej forme sa predkladá v 1 origináli 
a 1 kópii.)  

Bližšie informácie ohľadom doručenia sú špecifikované  
vo výzve. (Ukončené výzvy pozri: https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/) 

Žiadosť o projekt sa vypracúva v anglickom jazyku  
na predpísanom formulári. 

 

 

Základné informácie o výzve kód ACC05 – Žiadosť o projekt 

https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/
https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/


Aktuálne informácie nájdete: 

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

 

Dôležité linky:  

 Programová dohoda: https://minzp.sk/files/sekcia-enviromentalnych-projektov-programov/programova-dohoda-

financovani-programu-zmiernovanie-prisposobovanie-zmene-klimy-oficialny-slovensky-preklad-text.pdf 

 Nariadenie: https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-norway-grants-2014-2021 

 FAQ: https://www.minzp.sk/eea/faq/ 
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