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Aktívne občianstvo a inklúzia 

Program podpory mimovládnych organizácií 

Oblasť podpory: Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny 

 

 
 
 

Výsledky hodnotenia Žiadostí o NFP v Prioritnej oblasti 1 − Účasť verejnosti, 
zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo: 

 
Úspešné Žiadosti o NFP zoradené podľa výsledkov hodnotenia: 
 

Kód 
Žiadosti 
o NFP Názov žiadateľa Názov projektu 

Žiadaná 
výška NFP 

Schválená 
výška NFP 

ZP-1-013 Špirála 
Koncepcia environmentálnej výchovy  
a vzdelávania v Slovenskej republike - 
kroky vpred 

26 815  € 26 815  € 

Participatívne vypracovanie novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR do r. 2030, s účasťou 
zástupcov štátnych inštitúcií, škôl a MVO. Tiež posilnenie siete ekopedagógov pôsobiacich v SR a vytvorenie rozvojovej 
stratégie siete Špirála. 

ZP-1-017 
Daphne - Inštitút aplikovanej 
ekológie 

Zelená koalícia - Koordinácia 
environmentálnych MVO 

32 327,86 €  30 000  € 

Vytvorenie a etablovanie funkčnej siete aktívnych environmentálnych MVO na národnej úrovni ako partnera pre štátne 
inštitúcie a zvýšenie úrovne účasti MVO na rozhodovaní o politike životného prostredia. Sieť v počiatočnej fáze vytvorí 7 
relatívne dobre rozvinutých EMVO: BROZ, CEEV Živica, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Greenpeace Slovensko, 
Ochrana dravcov na Slovensku, Priatelia Zeme – SPZ a SOS-Birdlife Slovensko. 

Spolu  59 142,86 €  56 815 €  

 
 
Neúspešná Žiadosť o NFP: 
 

Kód 
Žiadosti 
o NFP Názov žiadateľa Názov projektu 

Žiadaná 
výška NFP 

ZP-1-020 
Združenie miest a obcí 
Slovenska 

Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na 
procese EIA 

29 970,00 

 
 



 

 
 

Výsledky hodnotenia Žiadostí o NFP v Prioritnej oblasti 2 − Podpora 
udržateľného rozvoja: 
 
Úspešné Žiadosti o NFP zoradené podľa výsledkov hodnotenia: 
 

Kód 
Žiadosti 
o NFP Názov žiadateľa Názov projektu 

Žiadaná 
výška NFP 

Schválená 
výška NFP 

ZP-1-005 SOSNA Zelená stopa 78 000 € 78 000 € 

Posilnenie energetickej a potravinovej sebestačnosti vidieckych a mestských komunít pomocou realizácie energeticky 
efektívnych príkladov, ktoré prispejú k znižovaniu produkcie skleníkových plynov. V rámci projektu SOSNA umiestni 100 
splyňovacích piecok do Rómskych rodín, sprostredkuje verejnosti ukážky ekologicky a ekonomicky vhodných 
stavebných postupov a tiež podporí potravinovú sebestačnosť na miestnej úrovni, okrem iného aj vybudovaním 3 
komunitných mestských a 17 vidieckych záhrad. 

 
ZP-1-014 
 

Centrum environmentálej a 
etickej výchovy Živica 

Záhrada, ktorá učí 66 713  € 66 713  € 

Cieľom je naučiť pedagógov a žiakov inovatívne a holisticky využívať školské pozemky a ukázať tak praktické príklady 
pre trvalo udržateľný život. Motivovať a oceniť školy, ktoré hľadajú efektívne cesty envirovýchovy. Živica okrem iného 
vybuduje záhrady na 8 pilotných školách so zapojením 80 učiteľova  900 žiakov a prepojí projekt s konceptom Zelená 
škola. 

ZP-1-025 Priatelia Zeme - SPZ Povedzme si všetko o kompostovaní! 53 976  € 53 976  € 

Zvýšenie environmentálneho povedomia širokej i odbornej verejnosti o správnych spôsoboch kompostovania a 
využívania kompostu a podpora SR pri napĺňaní záväzkov voči EÚ stanovených Smernicou o skládkovaní odpadov. Tiež 
zavedenie pilotného kompostovania v obci Choholná-Velčice (1730 obyvateľov): na úrovni domácností (v minimálne v 
80 % domácnostiach), komunít a obecného kompostovania. 

Spolu 198 689 € 198 689 € 

 
 
Neúspešné Žiadosti o NFP zoradené podľa výsledkov hodnotenia: 
 

Kód 
Žiadosti 
o NFP Názov žiadateľa Názov projektu 

Žiadaná 
výška NFP 

ZP-1-006 
Záchranná stanica a 
Ekocentrum Zázrivá 

Záchranná stanica - podpora populácií 
voľne žijúcich vybraných druhov 

57 285,00 € 

ZP-1-019 SOS/Birdlife Slovensko Bezpečné hniezda pre bociany biele 52 830,00 € 

ZP-1-026 OZ Campanula SLOVAKIA Remeslá - cesta k radosti a tvorivosti 59 680,00 € 

ZP-1-016 Priatelia Zeme - CEPA 
Energia v rukách ľudí: podpora 
komunitnej energetiky na Slovensku 

53 840,00 € 



 

 
 

ZP-1-008 Tatranský okrášľovací spolok 
Ochrana životného prostredia na 
území TANAPu prostredníctvom 
aktívnej účasti verejnosti 

54 000,00 € 

ZP-1-011 REC Slovensko 
Ochrana biodiverzity na miestnej 
úrovni a mobilizovanie verejnosti 

52 763,00 € 

ZP-1-018 Terra Voice vypniTo 42 864,00 € 

ZP-1-022 Gemerský mládežnícky spolok 
Rozvoj environmentálnej výchovy na 
ZŠ v územnej pôsobnosti NP 
Slovenský kras 

56 175,08 € 

ZP-1-001 
Danubestory, občianske 
združenie 

danubeStory 20 610,00 € 

ZP-1-024 
EKOTREND Slovakia - Zväz 
ekologického 
poľnohospodárstva 

Predaj z dvora - šanca pre slovenský 
vidiek 

50 326,00 € 

ZP-1-004 
Slovenské združenie pre trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo 
"SASA" 

Zmenu klímy máme v rukách i my 53 127,00 € 

ZP-1-023 
Aqua vita – Živá voda, 
Spoločnosť pre spoznávanie a 
záchranu mokradí 

Posolstvo pre Gaiu 49 136,00 € 

ZP-1-021 
Združenie na podporu turizmu 
v Novohrade 

Zemoloď - horské environmentálne a 
vzdelávacie centrum pri Medveďom 
prameni 

60 000,00 € 

ZP-1-007 Nadácia Zelená nádej 
Nadácia ako nový finančný 
mechanizmus ochrany divokej prírody 

44 685,00 € 

ZP-1-009 
VOKA - Vidiecka organizácia pre 
komunitné aktivity 

Vzdelávaním a informovaním k 
zodpovednejšiemu prístupu k 
životnému prostrediu 

22 627,80 € 

ZP-1-015 
Slovenský spolok študentov 
farmácie 

Spoločne a vzájomne k ochrane a 
trvalo udržateľnému rozvoju životného 
prostredia a biodiverzity 

51 101,00 € 

ZP-1-003 Horská služba Čergov 
Vzdelávaním k aktívnej ochrane 
biodiverzity 

53 929,00 € 

ZP-1-002 
Občianske združenie Skanzen 
Tradícií 

Skanzen Tradícií 21 485,00 € 

ZP-1-010 Devilwork racing 

Obnova znevýhodneného regiónu 
Podpoľanie a jej následné využitie pre 
environmentálnu výchovu a 
vzdelávanie 

47 295,00 € 

Spolu 903 758,88 € 

 


