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Grantový program Nadácie ZSE „Mením na zeleň“ 

Zodpovednosť za životné prostredie patrí dlhodobo k našim prioritám. Na vytvorení harmónie medzi 
krajinou a priemyselnou činnosťou sa energetici podieľajú už viac ako 20 rokov. Od vzniku Nadácie ZSE 
je životné prostredie jednou zo strategických oblastí našej podpory. V minulom roku sme k podpore 
tejto témy prostredníctvom dlhodobých partnerstiev pridali grantový program Mením na zeleň. V 
Nadácii ZSE sme totiž presvedčení, že v tejto téme je potrebné konať aj regionálne a s jasným 
dosahom na komunitu. Tieto kritériá vedia naplniť len ľudia, ktorí sú experti a prirodzení lídri s vášňou 
– poznajú lokálne potreby a vedia nadchnúť ostatných. Elektrické kolobežky, fotovoltika, cyklotrasy, 
hmyzie hotely a bylinkové špirály sú bezpochyby výborným prostriedkov smerujúcim k naplneniu cieľa, 
ktorým je záchrana planéty. Všetko toto sú však len prostriedky a príležitosti, ktoré sú v rukách ľudí, 
ktorí ich svojím uvedomelým využívaním aplikujú vo svojich životoch. Súčasnosť charakterizuje prudký 
vývoj a naliehavosť konať. Konať tu a teraz. Kým pár rokov dozadu sme spolu s našimi partnermi učili  
deti na školách separovať odpad, dnes sa musíme zaoberať náročnejšími témami ako karbónová 
neutralita či cirkulárna ekonomika. Veríme v ľudí, v ich schopnosť konať dobro a inšpirovať pre dobro 
ostatných. Aj preto sme sa rozhodli vyhlásiť aj druhý ročník grantového programu Mením na zeleň, 
prostredníctvom ktorého chceme prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy, ktorú 
zažívame.   

V tomto ročníku grantového programu Nadácia ZSE prerozdelí v programe sumu 70 000 €. Maximálna 
výška podpory na jeden projekt je 2 000 €. Jeden subjekt môže do programu predložiť jeden projekt.  

Cieľom programu je podporiť projekty zamerané na: 

 environmentálne vzdelávanie  
 využívanie obnoviteľných zdrojov 
 vedu a výskum v oblasti environmentálnych tém 
 ochranu krajinných prvkov a ekotypov 
 cirkulárnu ekonomiku 
 udržateľný spôsob života ľudí 
 znižovanie uhlíkovej stopy 

 
O podporu z programu sa môžu uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE: 

 mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...); 
 centrá voľného času, komunitné centrá; 
 obce a mestá; 
 školy a školské zariadenia; 

 
Program podporí: 

 vzdelávacie a edukatívne projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o zodpovednom 
prístupe k životnému prostrediu a spôsoboch, ako ich aplikovať v každodennom živote (v 
prípade projektov realizovaných na školách musí ísť o projekty nad rámec štandardného 
vzdelávacieho systému a učebných osnov) 

 projekty rozvíjajúce zručnosti a kompetencie potrebné pre udržateľnú budúcnosť 
(predchádzanie vzniku odpadu, osvojenie zásad udržateľnosti, porozumenie a osvojenie si 
princípov obehového hospodárstva, uvedomovanie si súvislostí našich každodenných 
rozhodnutí s klimatickou krízou) 
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 environmentálne projekty prepájajúce komunity na rôznych úrovniach 
 projekty prispievajúce k ochrane krajinných prvkov a ekotypov – záchrana a obnova 

pôvodných druhov, udržiavanie a obnova biodiverzity 
 projekty podporujúce sebestačnosť – budovanie komunitných záhrad na verejných plochách, 

opätovné využívanie dažďovej vody 
 podpora cirkulárnej ekonomiky – podpora efektívneho využívania zdrojov prostredníctvom 

zdieľania, prenájmu, požičiavania, dlhodobého využívania produktov s dlhou životnosťou 
  

Program nepodporí:  

 rekonštrukcie, opravy a obnovy budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena okien, 
podlahy, sociálnych zariadení a pod.)  

 budovanie infraštruktúry  
 aktivity realizované mimo územia distribučnej oblasti ZSE  
 aktivity realizované pred termínom vyhlásenia výsledkov programu, refundácia nákladov nie 

je možná  
 projekty realizované dodávateľsky, nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných aktivít  
 projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; projekty ideologicky alebo extrémisticky 

zamerané;  
 projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním  
 zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch 

fyzických osôb  
 projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru 

 
Časový harmonogram: 
 

7.3.2023 Vyhlásenie programu 
11.4.2023 Uzávierka predkladania projektov 
13.4. – 9.5. 2023 Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou a Správnou radou 

Nadácie 
10.5.2023 Zverejnenie výsledkov 
10.5.2023 – 30.11.2023 Realizácia podporených projektov 
  
 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov – priebežne do 30 

dní od ukončenia realizácie projektu 
 
PODMIENKY PREDKLADANIA PROJEKTOV: 
 
Projekty je možné predkladať len prostredníctvom online formuláru, ktorý je prístupný na stránke 
www.nadaciazse.sk. Vyplnenie online formuláru je jednoduché, pri vypĺňaní postupujte podľa 
nasledovných krokov: 

1. Registrácia: Registráciu je potrebné vyplniť len raz, na jej základe bude na zaregistrovanú e-
mailovú adresu odoslaný e-mail, ktorý je potrebné potvrdiť. Ak sa vám e-mail nezobrazil 
v prijatej pošte, skontrolujte si priečinok nevyžiadanej pošty/spam. Registrácia na stránke je 
potrebná aj v prípade, že sa predkladateľ projektu uchádzal o podporu v minulom ročníku 
programu Mením na zeleň. Ak sa predkladateľ uchádzal v o podporu v inom grantovom 
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programe vyhlásenom po 12.5.2022, táto registrácia a uvedené prihlasovacie údaje zostávajú v 
platnosti aj pre všetky nasledujúce programy. 

2. Prihlásenie: Prihlasovacími údajmi, ktoré ste vyplnili pri registrácii sa prihláste na do formulára 
3. Vyplnenie a odoslanie formulára  

 
Na prácu s online formulárom odporúčame používať internetové prehliadače Mozilla Firefox a Google 
Chrome.  
Do online formuláru je možné vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky, resp. 
do odoslania projektu. Aby projekt mohol byť zaradený do hodnotenia, je potrebné žiadosť odoslať. Po 
dátume uzávierky, resp. po odoslaní žiadosti už nie je možné projekt upraviť. 
 
 
K projektu je potrebné doložiť kópie nasledovných príloh:  

1. Štatút, zriaďovaciu listinu alebo stanovy organizácie 
2. Potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu 
3. Doklad o pridelení IČO 
4. Zmluva o vedení bankového účtu alebo hlavička výpisu bankového účtu, na ktorý môže 

predkladateľ/organizácia prijímať finančné dary 
Naskenované dokumenty je potrebné priložiť priamo do online formuláru. Povinné prílohy je potrebné 
predložiť aj v prípade, že ste ich už predkladali v minulosti v niektorom z iných grantových programov 
Nadácie ZSE. 
 
Vo formulári programu požadujeme od predkladateľa projektu a štatutárneho zástupcu tiež osobné údaje 
v rozsahu: dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a štátna príslušnosť. Nadácia ZSE je 
ako združenie majetku povinná v rámci plnenia povinností ustanovených zákonom č. 297/2008 Z. z. o 
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) realizovať identifikáciu osôb, ktorým majú byť 
poskytnuté finančné prostriedky z majetku Nadácie ZSE. Identifikáciou podľa predošlej vety je potrebné 
rozumieť aplikovanie zásady poznaj svoju protistranu a konkrétne,  pri fyzickej osobe, zistenie mena, 
priezviska, rodného čísla, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu 
a čísla dokladu totožnosti štatutárneho orgánu, ktorý koná za právnickú osobu. Bez poskytnutia 
uvedených údajov žiaľ nie je možné sa do programu zapojiť.   

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA PROJEKTOV 
 
Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru na stránke 
www.nadaciazse.sk najneskôr do termínu uzávierky 11.4.2023 do 23:59.  
 
Bližšie informácie a konzultácie k programu poskytne v pracovných dňoch Katarína Fajtáková e-
mailom: nadaciazse@zse.sk alebo telefonicky: 0908 718 085. Oprávnenosť projektového zámeru a jeho 
vypracovanie odporúčame konzultovať ešte pred finálnym odoslaním formuláru.  
 
Predkladateľ projektu si je vedomý a súhlasí s tým, aby Nadácia ZSE vykonala komplexné interné 
posúdenie jeho projektu a Predkladateľa z hľadiska previerky integrity, identity a súladu. Nadácia ZSE pri 
uvedenom posudzovaní prihliada v primeranom rozsahu aj na podmienky a pravidlá jej zakladateľa 
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týkajúce sa skupiny ZSE obsiahnuté v Etickom kódexe, ktorý je dostupný na internetovej stránke 
http://www.skupinazse.sk/sk/O-spolocnosti/Etika-a-transparentnost. 


