
 
 

                                                         Nadácia Ekopolis, 
Komenského 21, 97401 Banská Bystrica, tel.: 048/4145259, ekopolis@ekopolis.sk 

                                                             www.eeango.sk/aoi 

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

 

 
 

Výsledky hodnotenia Žiadostí o NFP v oblasti podpory Ochrana životného 
prostredia    a klimatické zmeny 

 
 
Prioritná oblasť 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-2-007 ZMOS 
Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na 
procese EIA 

38 007 € 38 007 € 

Cieľom projektu je presadzovanie nových mechanizmov účasti verejnosti na procese EIA (Environmental Impact 
Assessment) v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni miestnej územnej samosprávy. V rámci 
projektu budú vytvorené metodické materiály pre samosprávy, koordinátorov ZMOS a zainteresovanú verejnosť. 
Konkrétne procesy EIA budú riadené v troch vybraných obciach a pripravená bude nová legislatívna iniciatíva pre 
zlepšenie prostredia v predmetnej oblasti. Do verejnej participácie sa zapojí najmenej 250 osôb z radov verejnosti. 
 
Partner projektu: Communesektorens organiosasjon    ̶ The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 

ZP-2-008 VIA IURIS Zelená pre enviro participáciu 29 925 €  29 925 € 

Cieľom projektu je zapojiť čo najviac ľudí do rozhodovania o otázkach ŽP, aktívneho používania právnych nástrojov 
participácie a vytvorenia tlaku na prijatie vytvorenej legislatívy umožňujúcej prístup občanov k súdom. V rámci projektu 
podpora minimálne 35 občanov zúčastnených na konaniach, poskytnutie konzultácií najmenej 30 ľuďom a priebežné 
informovanie aspoň 60 aktivistov. 

Spolu  67 932 €  67 932 €  
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Neúspešné Žiadosti o NFP zoradené podľa výsledkov hodnotenia: 
 

Kód 
Žiadosti 
o NFP Názov žiadateľa Názov projektu 

Žiadaná 
výška NFP 

ZP-2-018 
Slovenská ornitologická 
spoločnosť/Bird Life Slovensko 

Silnejší hlas pre prírodu v EÚ a na Slovensku 27 279  € 

ZP-2-017 
OZ Pre Prírodu 
priaznivci::verejnosť::profesionáli 

Zapojenie dobrovoľníkov a širokej verejnosti do 
revitalizácie nábrežia poškodeného výstavbou 
železničného mosta v rámci modernizácie železnice SR 

29 865,91 € 

Spolu 57 144,51 € 

 
 
 
 

Prioritná oblasť 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-2-001 Spoločnosť pre karpatskú zver 
Podpora biodiverzity zlepšením 
manažmentu konfliktných situácií 
medzi veľkými šelmami a človekom 

70 197 € 67 528 € 

Vypracovaním manažmentového plánu pre vlka, demonštrovaním účinných metód ochrany hospodárskych zvierat proti 
šelmám na 5 modelových farmách: 4 na Slovensku a 1 v Nórsku a zvýšením povedomia cieľových skupín prispieť k 
ochrane veľkých predátorov (vrátane uskutočnenia 2 seminárov v Nórsku). 
 
Partneri: 
1. Naturvernforbundet i Hedmark (provinčná pobočka FoE Norway v kraji Hedmark)  
2. IMSA Knowledge Company AS, s.r.o., zameraná na ovplyvňovanie vzťahov a riešenie konfliktov vznikajúcich kvôli 
odlišným záujmom rôznych skupín pri využívaní prírodných zdrojov (Norway) 
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ZP-2-003 

OZ ŽITO 
Reštitúcia losa európskeho - pilotný 
projekt 

70 198 € 67 598  € 

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu a ochrane biodiverzity krajiny reštitúciou losa európskeho, ktorý je dôležitým 
článkom fungovania mokraďných ekosystémov. V rámci projektu bude vytvorená koncepcia starostlivosti o tento druh, 
zriadené 2 zvernice, prevoz z Nórska a starostlivosť o 6 jedincov, vypustenie 4 jedincov do voľnej prírody a šírenie 
informácií odbornej aj laickej verejnosti. 
 
Partneri: 
1. Stiftelsen Norsk Hjortesenter - Norwegian Red Deer Center, nadácia  
2. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, štátna príspevková organizácia  

ZP-2-004 OCI BB 

Nechajme auto doma - národná 
kampaň pre podporu 
enviromentálnych druhov dopravy v 
našich mestách 

59 671 € 57 071  € 

Podporiť rozvoj nemotorovej dopravy, ako trvalé opatrenie pre skvalitnenie ovzdušia v mestách a ako príspevok ku 
zníženiu produkcie CO2 pochádzajúceho z dopravy.  Súčasťou projektu je organizovanie súťaží v zapojených mestách a 
organizovanie Európskeho týždňa mobility 2014, ako aj záväzok dosiahnuť úspory minimálne 15 ton CO2. 
 
Partneri: 
1. Turčianska bicyklová skupina JUS 
2. Prešovská bicyklová skupina Kostitras 

Spolu 200 066 € 192 197 € 
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Neúspešné Žiadosti o NFP zoradené podľa výsledkov hodnotenia: 
 

Kód 
Žiadosti 
o NFP Názov žiadateľa Názov projektu 

Žiadaná 
výška NFP 

ZP-2-005 OZ Campanula Tvoríme rukami, cítime srdcom 57 285 € 

ZP-2-015 
Spoločnosť pre ochranu 
netopierov na Slovensku 

S netopiermi v pohode 52 830 € 

ZP-2-013 Saola - ochrana prírody Dolu hlavou 59 680 € 

ZP-2-020 Ochrana dravcov na Slovensku Aj my chceme poznávať prírodu 53 840 € 

ZP-2-011 Turistický štvorček Aktívne a spoločne pre biodiveritu 54 000 € 

ZP-2-010 OZ Mulica Kreatívna mobilita 52 763 € 

ZP-2-021 Cyklokoalícia Zvyšovanie kvality ekologickej dopravy v Bratislave 42 864 € 

ZP-2-016 
OZ Rodičovské združenie pri ZŠ 
Kvačany 

Eko sa to dá  56 175,08 € 

ZP-2-014 Informačný a vzdelávací inštitút Byť EKO je IN! 20 610 € 

ZP-2-009 Stopka n.o. 
RK APIS - podpora biodiverzity Dolného Liptova 
oživením kočovného včelárstva 

50 326 € 

ZP-2-002 
Asociácia pre využitie 
obnoviteľných a alternatívnych 
zdrojov 

Ekologické  mosty nórsko-slovenskej spolupráce EEE 
Váhy SR - základ nízkouhlíkového hospodárstva 
Slovenka - Ostrovy "zelenej ekonomiky" Slovenska 

53 127 € 

ZP-2-019 
Regionálna rozvojová agentúra 
Skalica 

Záchranou krajových odrôd k ochrane biodiverzity v 
regióne Horného Záhoria 

49 136 € 

ZP-2-012 OZ Pronatur Miesto, kde žijem 60 000 € 

Spolu 559 172,25 € 



 

 

 

 


