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Trenčín, 13. júl 2017
Už len do konca augusta môžu žiadatelia využiť možnost'získat'financie z grantového programu
TSK „Zelené oči“

Obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ale aj podnikatelia s projektom
s verejnoprospešným účelom môžu poslednýkrát v tomto roku využiť možnost' získať grant v maximálnej
výške 2 tisíc eúr zgrantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Urobiť tak však musia
v termíne do konca augusta.

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy, ktorý ponúka
environadšencom získať finančné prostriedky na svoje projekty. Granty sú poskytované na základe
Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 27/2016 schváleného Zastupitel'stvom TSK 11. júla 2016.
„Účelom vzniku grantu Zelené oči bola snaha TSK podporiť aktivity a činnosti obyvateľov kraja, ktoré sú
zamerané na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia, “ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Zenvironmentálneho grantového programu Zelené oči bolo v tomto roku podporených už 10 projektov
v celkovej hodnote 15 292 eur. V rámci druhého tohtoročného kola prišlo na Úrad TSK ďalších 20 žiadostí.
Najväčší záujem zo strany žiadateľov je o projekty zoblasti podpory „priame aktivity“, ato konkrétne
ovýsadbu zelene arealizáciu záhrad, ktoré zahŕňajú prírodné prvky ako napr. jazierka, hmyzie hotely,
pocitové chodníky, komposty abylinkové špirály. Zo zazmluvnených projektov vtejto oblasti už boli
ukončené projekty Spojenej školy internátnej v Trenčíne, ktorá si zgrantu dobudovala svoju prírodnú
záhradu, alebo mesta Myjava, ktoré zo získaných financií vybudovalo ekoučebňu v školskom areáli ||. ZS na
Štúrovej ulici. Základná škola v Oslanoch zas využila grant na vytvorenie Babičkinej záhrady v areáli školy.

Ooblasť podpory „osveta“ je zatiaľ o niečo menší záujem. Zgrantového programu bolo podporené

divadelné predstavenie venované téme separácie odpadu s názvom Dr. Zembolí alebo projekt CVČ

Včielka v Púchove s názvom „Cestou vedy bližsie k prírode", ktorý zahŕňa exkurziu do čističky odpadových

vôd, návštevu včelnice, prednášku o znečistení ovzdušia a veľa ďalších osvetových aktivít. Prostredníctvom

nich žiaci základnej školy získavajú cenné praktické skúsenosti. V rámci aktuálne ukončeného hodnotiaceho

kola bol napr. schválený projekt OZ Spolu pre Prievidza, ktoré plánuje vydať brožúrku pod názvom Jožko

Zberčík ajeho družina. Jej zámerom je žiakom prvého stupňa základnej školy priblížiť problematiku

separovaného zberu druhotných surovín jednoduchou formou vo forme veršov. Databáza úspešných

projektov je pravidelne aktualizovaná na webovej stránke TSK v sekcii Zelená župa.

„Celkovo bolo v rozpočte na rok 2017 na grantový program Zelené oči vyčlenených 45 000 eur, pričom

doteraz z neho bolo vyčerpaných spolu s ešte nezazmlúvnenými projektami 25 634 eur. Pre

potencionálnych žiadateľov tak zostáva nevyčerpaná alokácia vo výške 19 366 eur,“ doplnila koordinátorka

projektu Zelené oči Dana Gavalierová. Hodnotiaca komisia očakáva najvyšší počet predložených žiadostí

práve v posledom kole, šancu uspieť preto majú len tie najlepšie projekty. Z tohto dôvodu TSK odporúča

využiť možnost' konzultácie a vyhnúť sa tak vylúčeniu projektu na podmienkach oprávnenosti.
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