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Zelené oáZy 2012

6. ročník otvoreného grantového programu

Informácie o grantovom programe

„Krajina je obraz ľudí, ktorí ju obývajú...“ 
(Václav Cílek)

Úvod
Máte nápad, ktorý pomôže životnému prostrediu vo vašej obci alebo meste a ste pripravení ho realizovať 
pomocou dobrovoľnej práce vás, vašich priateľov, susedov a známych? 
Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí, postarať sa o 
ekologicky cennú lokalitu, vyčistiť divokú skládku alebo vodný tok, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo trasu 
pre nemotorovú dopravu, zveľadiť školskú záhradu, zriadiť učebňu v prírode? Možno sa aj vo vašom okolí nachádza 
miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby priťahoval viac 
miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti. 

Ak áno, prihláste svoj projekt do 6. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s 
názvom Zelené oázy a uchádzajte sa o finančnú podporu pre realizáciu projektu. Celkový objem finančnej podpory, 
ktorú spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu, predstavuje sumu 68 000 eur. 

Cieľ programu
Vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych 
samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť 
o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej 
udržateľnosti. 

novinka tohto ročníka
Zeleň a voda spolu neoddeliteľne súvisia, voda je najdôležitejším predpokladom vzniku a života každej oázy. Je 
jedným z najdôležitejších krajinotvorných prvkov, je atraktívna v mnohých podobách. Slovensko je krajina bohatá na 
vodu, o čom svedčí aj množstvo slov v našom jazyku, ktorými môžeme vodu pomenovať: „studnička, prameň, jarok, 
potok, rieka, rybník, jazero, tajch, priehrada, kanál, rameno, mláka, močiar“ a mnohé iné. Zdroje vody, a osobitne 
pitnej vody, boli vždy predmetom ochrany, starostlivosti a aj úcty. Aj preto by sme chceli v tomto ročníku venovať 
okrem starostlivosti o zeleň aj zvýšenú pozornosť projektom zameraným na vodu v krajine.  
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Cieľové územia
Jasne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, 
oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy a toky, mokrade a biokoridory, trasy  pre 
nemotorovú dopravu, environmentálne zamerané náučné chodníky a pod.). Ako novinka pribudli medzi cieľové 
územia rôzne formy vody v krajine, pričom cieľom bude ich vyčistenie, úpravy alebo obnova existujúcich, 
pôvodných ale aj vytvorenie nových vodných prvkov. 

Podporované aktivity
• výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety)
• čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
• starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách 
• úprava terénu zveľaďovaných lokalít a trás
• projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode 
• environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej 

architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, 
prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať 
prírodné a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, 
kde tento zber dobre funguje) 

• sprístupnenie, úprava a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak 
krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre 
danú oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť 

• starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska

oprávnení žiadatelia
• registrované mimovládne neziskové organizácie
• základné a stredné školy a učilištia
• centrá voľného času a komunitné centrá
• mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Podmienky pridelenia grantu 
Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky:

• v prípade projektov realizovaných pri vodných tokoch a plochách, je potrebné tieto konzultovať s ich  správcami 
• územie, ktoré je predmetom projektu musí byť po ukončení projektu úplne dokončené 
• musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne mesta/obce alebo v jej bezprostrednej blízkosti
• územie musí byť vo verejnom vlastníctve a širokej verejnosti prístupné bez obmedzení
• pri realizácii projektov je nutné používať ekologicky akceptovateľné postupy, nástroje a materiály
• do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce 
• žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20% z celkového rozpočtu alebo materiálna podpora 

v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca
• premyslená a efektívna následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektov
• pokiaľ v projekte rátate s výsadbou stromov a kríkov, pri výbere druhov na výsadbu odporúčame uprednostniť 

rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a tradičné. Výber druhov ako aj termín ich výsadby odporúčame  
konzultovať vopred s odborníkmi, napríklad s pracovníkmi štatnej ochrany prírody vo vašom  regióne a pod..

• projekty sa nemôžu realizovať priamo pri ČS a na zelených plochách k nim patriacich. 
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Realizácia podporených projektov 
Projekt musí byť zrealizovaný do 6 mesiacov od schválenia, najneskôr do konca augusta 2012, pričom podstatná 
časť prác súvisiacich s výsadbou by sa mala zrealizovať v jarnom vegetačnom období. 

na aký účel je možné použiť grant:
• materiál na výsadbu a úpravy terénu
• náradie a iné potreby 
• predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, v súlade s environmentálnym zámerom projektu, resp. 

ich oprava – nákup/výroba prvkov, materiál, doprava
• bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné k realizácii projektu.  

Výška grantu
Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 500 – 8500 eur. Pri zostavovaní rozpočtu vychádzajte, prosím, z reálnych 
potrieb. 

Spôsob podávania a hodnotenia projektov

1. kolo
V prvom kole záujemca predloží základnú ideu projektu vo forme predbežnej žiadosti, ktorá bude obsahovať stručné 
zhrnutie projektu, základné údaje o žiadateľovi, o oblasti, ktorej sa projekt týka, časový plán aktivít a rámcový 
rozpočet. Žiadosť je potrebné predložiť na vyplnenom predpísanom formulári s názvom PReDBeŽná ŽIADoSŤ 
o UDelenIe GRAnTU. Formulár nájdete na www.oazy.sk ako aj na www.slovnaft.sk a www.ekopolis.sk. 
Predbežnú žiadosť je potrebné doručiť v štyroch identických papierových kópiách do nadácie ekopolis do 
30. novembra 2011. 

2. kolo
Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie vykonáva  Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.) 
budú na dopracovanie žiadosti o grant a projektu do komplexnej podoby vyzvaní len tí žiadatelia, ktorí v rámci 
hodnotenia v 1. kole získali najvyšší počet bodov.  Hodnotenie sa vykoná na základe vyššie uvedených kritérií.  
Formuláre a podmienky pre úplné žiadosti o grant (druhé kolo) budú k dispozícii v januári 2012.
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Dôležité termíny programu Zelené oázy 2012

•	 Uzávierka	prijímania	predbežných	žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu  „Zelené oázy“ je 
30.	november	2011	o	16:00	hod., 

•	 Vyhodnotenie	predbežných	žiadostí	(v	1.	kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie výzvy na 
predloženie komplexných žiadostí je 16.	január	2012

•	 Uzávierka	prijímania	komplexných	žiadostí	(v	druhom	kole)	je
20.	február	2012	o	16,00	hod.	

•	 Vyhlásenie	víťazných	projektov	a	začiatok	realizácie	podporených	projektov:
1.	polovica	marca	2012

Žiadosti	je	potrebné	doručiť	na	adresu:	

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21 
974 01 Banská Bystrica 

Žiadosti musia byť doručené v papierovej podobe. Prosím, neposielajte elektronické kópie ani nevyžiadané 
prílohy. Obálky označte nápisom Zelené oázy. Žiadosti o grant prijímame len na tlačivách určených pre 
program Zelené oázy 2012.

Kontaktná	osoba:
	
Milan Hronec, email: hronec@ekopolis.sk, tel. 048 / 41 45 478 alebo 0905 266 043, 0911 452 457

Pri príprave projektov vám ponúkame možnosť konzultácií zo strany pracovníkov Nadácie Ekopolis (je 
potrebné dohodnúť sa telefonicky alebo emailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou).

Radi by sme Vás ešte požiadali, aby ste projekty posielali neviazané, bez plastových obalov. Tešíme sa 
na vaše projekty a našu budúcu spoluprácu.

Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.


