Aktívne občianstvo a inklúzia
Program podpory mimovládnych organizácií
Oblasť podpory: Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny

Zoznam doručených žiadostí v 1. výzve programu Aktívne občianstvo a inklúzia
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2013

Oblasť podpory: Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny
Prioritná oblasť 1: Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo
Prioritná oblasť 2: Podpora udržateľného rozvoja
Číslo
žiadosti
ZP-1-001
ZP-1-002
ZP-1-003

Žiadateľ

Názov projektu
danubeStory
Skanzen Tradícií
Vzdelávaním k aktívnej ochrane biodiverzity

ZP-1-005

Danubestory, občianske združenie
Občianske združenie Skanzen Tradícií
Horská služba Čergov
Slovenské združenie pre trvalo udržateľné
poľnohospodárstvo "SASA"
SOSNA

ZP-1-006

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá

ZP-1-007

Nadácia Zelená Nádej

ZP-1-008

Tatranský okrášľovací spolok

ZP-1-009

VOKA - Vidiecka organizácia pre
komunitné aktivity

ZP-1-010

Devilwork racing

ZP-1-011

REC Slovensko

ZP-1-012

OZ Za trvalo udržateľný rozvoj

ZP-1-013

Špirála

ZP-1-014

Centrum environmentálej a etickej
výchovy Živica

ZP-1-015

Slovenský spolok študentov farmácie

ZP-1-016

Priatelia Zeme - CEPA

ZP-1-017

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

ZP-1-004

Prior.
oblasť
2
2
2

Zmenu klímy máme v rukách i my

2

Zelená stopa
Záchranná stanica - podpora populácií voľne
žijúcich vybraných druhov
Nadácia ako nový finančný mechanizmus
ochrany divokej prírody
Ochrana životného prostredia na území
TANAPu prostredníctvom aktívnej účasti
verejnosti
Vzdelávaním a informovaním k
zodpovednejšiemu prístupu k životnému
prostrediu
Obnova znevýhodneného regiónu Podpoľanie
a jej následné využitie pre environmentálnu
výchovu a vzdelávanie
Ochrana biodiverzity na miestnej úrovni a
mobilizovanie verejnosti
Medzinárodný festival filmov o trvalo
udržateľnom rozvoji Ekotopfilm
Koncepcia environmentálnej výchovy a
vzdelávania v Slovenskej republike - kroky
vpred

2

Záhrada, ktorá učí

2

Spoločne a vzájomne k ochrane a trvalo
udržateľnému rozvoju životného prostredia a
biodiverzity
Energia v rukách ľudí: podpora komunitnej
energetiky na Slovensku
Zelená koalícia - Koordinácia

2
2
2

2

2
2
2
1

2
2
1

Číslo
žiadosti

Žiadateľ

ZP-1-018
ZP-1-019

Terra Voice
SOS/Birdlife Slovensko

ZP-1-020

Združenie miest a obcí Slovenska

ZP-1-021

Združenie na podporu turizmu v
Novohrade

ZP-1-022

Gemerský mládežnícky spolok

ZP-1-025
ZP-1-026

Aqua vita – Živá voda, Spoločnosť pre
spoznávanie a záchranu mokradí
EKOTREND Slovakia - Zväz ekologického
poľnohospodárstva
Priatelia Zeme - SPZ
OZ Campanula SLOVAKIA

ZP-1-027

Envirosvet

ZP-1-023
ZP-1-024

Názov projektu
environmentálnych MVO
vypniTo
Bezpečné hniezda pre bociany biele
Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese
EIA
Zemoloď - horské environmentálne a
vzdelávacie centrum pri Medveďom prameni
Rozvoj environmentálnej výchovy na ZŠ v
územnej pôsobnosti NP Slovenský kras

Prior.
oblasť
2
2
1
2
2

Posolstvo pre Gaiu

2

Predaj z dvora - šanca pre slovenský vidiek

2

Povedzme si všetko o kompostovaní!
Remeslá - cesta k radosti a tvorivosti
Zmiernenie konfliktu veľké šelmy a
hospodárske zvieratá výmenou skúseností a
budovaním vzájomného porozumenia
zainteresovaných skupín obyvateľstva

2
2
2

