
                          Trenčiansky samosprávny kraj 

                            Tlačová správa            

 

 
 
 

Trenčín, 6. apríl 2018 

Zelené oči zveľaďovali kraj aj v uplynulom roku, na realizáciu enviroprojektov putovalo viac 

ako 40 tis. eur 

 

Vďaka grantovému systému Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Zelené oči sa aj v roku 

2017 podarilo zrealizovať zaujímavé projekty environmentálneho zamerania. Napriek sprísneným 

podmienkam poskytovania grantu bolo v uplynulom roku schválených 27 žiadostí a Zelená župa sa 

stala opäť o niečo zelenšou.  

 

Skrátenie obdobia na predkladanie žiadostí a vytvorenie štyroch hodnotiacich kôl 

Na základe skúseností s poskytovaním grantov v roku 2016 a prvom hodnotiacom kole v roku 2017 

sa ukázalo, že niektoré oblasti programu neboli v pôvodnom Všeobecne záväznom nariadení (VZN) 

č. 27/2016 dostatočne riešené a vhodne nastavené. S cieľom zefektívniť nielen priebeh 

hodnotenia, ale aj realizácie projektov kraj pristúpil k jeho aktualizácii. Nové VZN č. 34/2017 

schválilo Zastupiteľstvo TSK  začiatkom mája uplynulého roka, účinnosť nadobudlo 1. júna 2017. 

„Medzi najzásadnejšie zmeny patrilo skrátenie oprávneného obdobia na predkladanie žiadostí 

o grant do 31. augusta príslušného roku a vytvorenie štyroch hodnotiacich kôl. Februárový termín 

bol posunutý na január, pribudol ďalší termín v marci a septembrový termín z pôvodného VZN bol 

vypustený. V rámci oblasti podpory priame aktivity bola ako ďalšia podmienka oprávnenosti 

projektov stanovená aj environmentálna osveta, čím projekty získali vyššiu pridanú hodnotu,“ 

vysvetlila koordinátorka grantového programu Zelené oči Dana Gavalierová.  

 

O schválených projektoch rozhodli 3 hodnotiace kolá 

Za rok 2017 bolo predložených 58 žiadostí, z toho 14 v prvom, 20 v druhom a 24 v treťom 

hodnotiacom kole. Z celkového počtu 39 oprávnených žiadostí bolo schválených 27 vo výške 

presahujúcej 40 300 eur. „Takmer polovica zo schválených žiadostí nepožadovala maximálnu 

možnú výšku grantu, ktorá predstavuje sumu 2 tis. eur a približne tretine schválených žiadostí bol 

krátený projektový rozpočet,“ prezradila koordinátorka grantového programu Zelené oči s tým, že 

skutočný záujem značne prekročil odhadovaný počet predložených žiadostí a len vďaka vysokému 

počtu neoprávnených žiadostí nebola rozpočtovaná suma 46 tis. eur plne vyčerpaná.   
 

Odborné semináre a osobné konzultácie 

V snahe zlepšiť informovanosť o podmienkach programu a predísť predkladaniu neoprávnených 

žiadostí zrealizovala župa začiatkom roka 2017 aj semináre pre potenciálnych žiadateľov 

o financie z grantového programu Zelené oči. Zabrániť prípadným nedostatkom v predkladaných 

žiadostiach a predĺženiu procesu posudzovania žiadostí mali aj poskytované osobné konzultácie 

pri samotnej príprave žiadostí. Záverečné správy z projektov je možné nájsť na webovom sídle 

kraja v sekcii Zelená župa/Zelené oči/Schválené žiadosti o grant.  

 



Zelené oči v roku 2017 

Počet predložených žiadostí  58 

Počet schválených žiadostí  27 

Hodnotiace kolá 

 1. hodnotiace kolo  

uzávierka žiadostí: 28. február 2017 

počet schválených žiadostí: 10 

 2. hodnotiace kolo 

uzávierka žiadostí: 31. máj 2017 

počet schválených žiadostí: 7 

 3. hodnotiace kolo 

uzávierka žiadostí: 31. august 2017 

počet schválených žiadostí: 10 

Poskytnutá výška grantu podľa okresov 

 Bánovce nad Bebravou  

900 eur 

 Ilava 

7 966,10 eur 

 Myjava 

3 161 eur 

 Nové Mesto nad Váhom 

8 883 eur 

 Prievidza 

11 022 eur 

 Púchov 

4 900 eur 

 Trenčín 

9 882 eur 

Poskytnutie grantu podľa právnej formy 

 mestá a obce 

16 590,10 eur 

 rozpočtové organizácie 

14 780 eur 

 občianske združenia 

6 112 eur 

 neziskové organizácie 

2 910 eur 
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