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1. Úvod a privítanie



2. Prezentácia informácií k výzve kód ACC03 - ClimaEdu



Výzva na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 (ClimaEdu)

Zdroje podpory: Nórske granty a štátny rozpočet SR 

Výška alokácie: 1 000 000 EUR 

Základné informácie o výzve kód ACC03 - ClimaEdu



Základné informácie o výzve kód ACC03 - ClimaEdu

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Dátum vyhlásenia: 31.12.2019

Dátum uzatvorenia: 28.02.2020, 15:00 SEČ

Oprávnení žiadatelia: základné a stredné školy

Oprávnení partneri: akýkoľvek subjekt podľa čl. 7.2, ods. 2 
Nariadenia o implementácii Nórskeho 
finančného mechanizmu 2014 – 2020 



Základné informácie o výzve kód ACC03 - ClimaEdu

Cieľ výziev: podporiť edukačné projekty základných a stredných škôl,
ktoré sú zamerané na prepojenie vedomostí o zmierňovaní (mitigácii) a
prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy, ich začlenenie do
environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov formou teoretickej výučby,
ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických (technických) opatrení v
priestoroch škôl a v školských areáloch.

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

Výsledok: aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a
prispôsobovaní sa zmene klímy realizované školami



Základné informácie o výzve kód ACC03 - ClimaEdu

Maximálna výška žiadaného grantu: 50 000 EUR

Minimálna výška žiadaného grantu: 20 000 EUR

Spolufinancovanie: najmenej 5 % 



Základné informácie o výzve kód ACC03 - Výsledkový rámec
Očakávané výsledky 

programu
Indikátor

Minimálne požiadavky pre 
oprávnený projekt

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

Nestanovené, avšak projekty 
s vyššou cieľovou hodnotou 
budú mať prioritu.

Výsledok 1.2

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

Počet fyzických opatrení reflektujúcich zmenu 
klímy zrealizovaných v školách.

Odporúčaná minimálna 
cieľová hodnota je 3.

Počet škôl realizujúcich kampane na zvyšovanie 
povedomia

Minimálna cieľová hodnota je 
1.

Počet študentov zúčastňujúcich sa na 
kampaniach na zvyšovanie povedomia

Nestanovené, avšak projekty 
s vyššou cieľovou hodnotou 
budú bodovo priaznivejšie 
hodnotené.

Špecifický indikátor
Minimálne požiadavky pre oprávnený 

projekt
Počet voľne dostupných výchovno-vzdelávacích 
materiálov (učebné osnovy, pracovné listy, 
prezentácie a pod.).

Minimálna cieľová hodnota je 1.



Mäkké opatrenia

Tvrdé technické opatrenia v 
škole/školskom areáli

Osvetové aktivity

Základné informácie o výzve kód ACC03 – Povinné aktivity

1.

2.

3.



Podporované budú tie tvrdé technické opatrenia, ktoré budú v synergii s mäkkými opatreniami dlhodobo

plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu.

Tvrdé opatrenia musia jednoznačne tematicky nadväzovať na navrhované mäkké opatrenia, aby sa dosiahla

ich vzájomná synergia a pozitívny dopad na zvyšovanie povedomia o zmene klímy na školách v súlade s cieľom,

výstupom a výsledkom programu.

Limitácia oprávnenosti tvrdých opatrení:

Realizácia technických opatrení, ktoré neumožňujú žiakom priamy kontakt a zážitkové učenie, je podmienená

realizáciou doplnkového opatrenia formou budovania ekoučební, či ekopedagogických plôch, ktoré zabezpečia

žiakom praktické vzdelávanie o typoch, vhodnosti a účinnosti realizovaného technického opatrenia na

zmierňovanie a/alebo prispôsobovanie sa zmene klímy

Základné informácie o výzve kód ACC03 – Oprávnené aktivity



Žiadosť o projekt predkladá len oprávnený žiadateľ, t. j. základná alebo
stredná škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky, t. j. ktorá má oprávnenie uskutočňovať výchovu a
vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (v súlade s §29 a 32 zákona č. 245/2008)

Základné informácie o výzve kód ACC03 – Žiadosť o projekt



Žiadateľ predkladá → žiadosť o projekt a povinné prílohy, a to:

- prostredníctvom e-schránky a v prípade príloh, ktoré z technických  
príčin nie je možné predložiť prostredníctvom e-schránky v listinnej 
podobe;

- v listinnej podobe. 

Dokumentácia predkladaná v listinnej forme sa predkladá v 1 origináli a

1 kópii. 

Základné informácie o výzve kód ACC03 – Žiadosť o projekt



Povinné prílohy žiadosti o projekt:

1. Rozpočet podľa predlohy v Prílohe 2 výzvy;

2. Plán vzdelávania v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene 
klímy podľa vzoru v Prílohe 3 výzvy;

3. Vyhlásenie o partnerstve, ak je projekt realizovaný v partnerstve so 
slovenským (podľa predlohy v Prílohe 6a výzvy), resp. zahraničným 
partnerom (podľa predlohy v Prílohe 6b výzvy);

Základné informácie o výzve kód ACC03 – Žiadosť o projekt



Povinné prílohy žiadosti o projekt:

4. Čestné vyhlásenie, že aktivity realizované podľa projektu sa budú 
využívať výlučne na nehospodársku činnosť podľa vzoru v Prílohe 7
výzvy;

5. Súhlas zriaďovateľa, vlastníka, príp. správcu budovy školy/školského 
areálu s realizáciou technických opatrení;

6. Energetický audit/energetický certifikát, príp. iný dôveryhodný zdroj 
(relevantné pre projekt, ktorý plánuje realizovať technické opatrenie 
zamerané na úsporu energií a zníženie emisií skleníkových plynov)

Základné informácie o výzve kód ACC03 – Žiadosť o projekt



V anglickom jazyku sa predkladá:

- Žiadosť o projekt (podľa predlohy v Prílohe 1 výzvy)

- Rozpočet projektu (podľa predlohy v Prílohe 2 výzvy)

- Vyhlásenie o partnerstve v prípade zahraničného partnera – v prípade 
relevancie (podľa predlohy v Prílohe 6b výzvy)

Základné informácie o výzve kód ACC03 – Žiadosť o projekt



Ostatné prílohy sa štandardne predkladajú v slovenskom jazyku. 

Niektoré prílohy je možné vypracovať aj dvojjazyčne (slovenskom i anglickom 
jazyku), najmä ak je projekt plánované realizovať s partnermi z 
prispievateľských štátov.

Napríklad: Plán vzdelávania je možné vypracovať v slovenskom jazyku alebo
v anglickom jazyku, príp. dvojjazyčne.

Základné informácie o výzve ACC03 - Žiadosť o projekt



Formulár žiadosti o projekt



Formulár žiadosti o projekt

- postup na vypĺňanie žiadosti o projekt je popísaný v Časti A Príručky 
pre žiadateľa;

- formulár žiadosti o projekt nie je možné meniť a upravovať;

- žiadateľ vypĺňa len hárky Applicant (Žiadateľ) a Budget (Rozpočet);

- vo formulári žiadateľ vypĺňa len farebné (modré, červené) polia;

- rozsah polí je fixný - pri prekročení rozsahu textového poľa časť textu 
nemusí byť viditeľná ← nedodržanie tohto pravidla môže mať preto 
negatívny dopad na bodové hodnotenie žiadosti o projekt.



Hlavné časti žiadosti o projekt

1. Zhrnutie (Summary): názov, cieľ, miesto realizácie projektu

2. Žiadateľ (Applicant): názov, kontaktné údaje, právna forma žiadateľa

3. Projekt (Project): zhrnutie projektu, popis projektových aktivít, 
stanovenie cieľových hodnôt pre indikátory projektu, definovanie 
cieľových skupín



4. Riadenie projektu (Project Management): organizačná štruktúra, 
pracovné pozície, partnerstvo a úloha partnerov v projekte (ak 
relevantné)

5. Plán projektu (Project Plan): financovanie (priame/nepriame výdavky, 
požadovaný grant, spolufinancovanie), definovanie míľnikov

6. Právne otázky (Legal Issues): súlad projektu s relevantnou legislatívou 
a strategickými dokumentmi EÚ a SR, vlastnícke vzťahy, potrebné 
povolenia pre implementáciu projektu

Hlavné časti žiadosti o projekt



7. Komunikačný plán (Communication Plan): v súlade s požiadavkami na 
informovanosť a komunikáciu v súlade s čl. 3 a Prílohou 3 Nariadenia

8. Riziká a riadenie rizík (Risks and Risks Management): opis a 
charakteristika rizík implementácie projektu a ich dopadov

9. Prierezové otázky (Cross-Cutting Issues): príspevok projektu k 
relevantným prierezovým otázkam v zmysle Príručky k vykazovaniu 
výsledkov (Results Reporting Guide)

Hlavné časti žiadosti o projekt



10. Príjmy a udržateľnosť projektu (Project Revenues and Sustainability): 
predpokladané náklady a príjmy projektu počas celej doby udržateľnosti 
projektu, zdroje financovania udržateľnosti výsledkov projektu

11. Prílohy k žiadosti o projekt (Application Annexes): povinné, nepovinné

12. Zoznam konzultantov (List of Consultants): zoznam všetkých interných aj
externých konzultantov, ktorí boli zapojení do prípravy žiadosti o projekt

Hlavné časti žiadosti o projekt



13. Čestné vyhlásenie (Statutory Declaration): potvrdenie pravdivosti
údajov uvedených v žiadosti; vyhlásenie žiadateľa a partnerom vo
vzťahu k nedoplatkom na daniach, zdravotnom poistení, sociálnom
poistení, exekúciám, nelegálnemu zamestnávaniu, ochrana osobných
údajov atď.

Žiadosť podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa.

Hlavné časti žiadosti o projekt



Vybrané aspekty výzvy kód ACC03 - ClimaEdu



Energetický audit/certifikát (kapitola 1 výzvy)

Predkladá sa povinne len v prípade, ak žiadateľ plánuje v rámci projektu
realizovať technické mitigačné opatrenie, zamerané na úsporu energií a
zníženie emisií skleníkových plynov.

Žiadateľ energetickým auditom /certifikátom dokladuje:

1) na začiatku realizácie projektu aktuálny stav spotreby energií a emisií
skleníkových plynov (t.j. pre pôvodný zdroj/objekt) a

2) na konci projektu po realizácii príslušného mitigačného opatrenia
dosiahnutý stav spotreby energií a zníženia emisií skleníkových plynov.



Plán vzdelávania (kapitola 4 výzvy)

- Žiadateľ vypracováva 1 plán vzdelávania v oblasti zmierňovania a
prispôsobovania sa zmene klímy pre projekt;

- V pláne vzdelávania definuje vzájomnú tematickú prepojenosť medzi
navrhovanými mäkkými a tvrdými opatreniami, prostredníctvom
ktorých plánuje zvýšiť povedomie žiakov vlastnej školy, príp. aj
partnerskej školy/spolupracujúcej školy o zmierňovaní a prispôsobovaní
sa zmene klímy, či už ako výsledok iba vlastných aktivít, alebo aj aktivít
partnera a/alebo spolupracujúceho subjektu.



Časová oprávnenosť výdavkov (kapitola 5 výzvy)

- Výdavky, ktoré vznikli pred schválením projektu a dátumom
rozhodnutia o pridelení grantu (ak projektová zmluva nestanoví
neskorší dátum), nie sú oprávnené.

- Príklady neoprávnených výdavkov: vypracovanie žiadosti o projekt,
projektová dokumentácia, stavebné povolenie, energetický
audit/certifikát do žiadosti o projekt a pod. vyhotovené pred
schválením projektu.



Partnerstvo (kapitola 7 výzvy)

Definovanie partnera a spolupracujúceho subjektu

- partner by mal mať svoj vlastný rozpočet a aktivity, za realizáciu ktorých
je zodpovedný.

- odporúča sa ako partnerov uvádzať len tých partnerov, ktorí majú
zásadný podiel na realizácii projektu (t.j. podiel na spolufinancovaní a
/alebo podiel na čerpaní projektového grantu)

- Ostatné subjekty – je možné uviesť ako spolupracujúce inštitúcie v
Zhrnutí projektu (časť 3.1 formulár žiadosti o projekt)



Partnerstvo (kapitola 7 výzvy)

- možnosť, nie povinnosť;

- v etape žiadosti o projekt sa preukazuje Vyhlásením o partnerstve 
(Príloha 6a, 6b výzvy) ← v prípade schválenia žiadosti o projekt sa 
transformuje do partnerskej dohody;

- v žiadosti o projekt sa popíšu úlohy partnerov a prislúchajúca časť 
rozpočtu; 

- spolufinancovanie zo strany partnera nie je povinné;



Partnerstvo (kapitola 7 výzvy)

- súhrnný počet projektových partnerov max. 4;  

- partnerstvo so subjektmi z Nórska je v rámci odborného hodnotenia 
bodovo zvýhodnené podľa miery ich zapojenia do projektových aktivít.



- Je na rozhodnutí a vzájomnej dohode žiadateľa a partnera akú úlohu
v projekte bude partner plniť.

- Príklady oprávnených aktivít v rámci bilaterálnej spolupráce:
mobilita učiteľov a žiakov z prijímateľskej školy/partnerskej školy
(výmenné návštevy), účasť na podujatiach organizovaných v rámci
projektu, výmena skúseností formou školení, spolupráca na
implementácii konkrétnych mäkkých/tvrdých opatrení (napr. tvorba
vzdelávacích materiálov).

Partnerstvo (kapitola 7 výzvy) – Oprávnenosť aktivít



Financovanie a reportovanie (kapitola 10 výzvy)

Systém financovania → bude stanovený v projektovej zmluve:
- zálohové platby (priebežné platby);
- refundácia (záverečná platba).  

Trvanie implementácie 
projektu

Zálohová platba
Prvá priebežná 

platba
Druhá priebežná 

platba
Záverečná platba

Menej ako 12 mesiacov 35% 55% - 10%

12-24 mesiacov 25% 45% 20% 10%



Financovanie a reportovanie (kapitola 10 výzvy)

Platby v rámci projektov majú formu: 

- zálohovej platby, 

- priebežných platieb a 

- záverečnej platby. 

- výška zálohovej platby na projekt sa určí v projektovej zmluve;

- prvá zálohová platba bude vyplatená po podpise projektovej zmluvy;

- následné (priebežné) platby budú vyplatené po schválení priebežných 
správ o projekte;

- záverečná platba bude vyplatená po schválení záverečnej správy o 
projekte.



3. Otázky a odpovede



4. Zhrnutie a záver



Ďakujeme za pozornosť!
Web:     http://www.minzp.sk/eea/

E-mail:  vyzvy.eeagrants@enviro.gov.sk

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

