
PROCEDÚRA POSÚDENIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV REZORTU MŽP SR  PRE FINANČNÝ 

NÁSTROJ LIFE+ PRE VÝZVU NA ROK 2008. 

 

1. Zaslanie žiadosti všetkým rezortným organizáciám a sekciám MŽP SR, aby 

predložili projektové zámery pre LIFE +, (projektové zámery so stručným popisom 

cieľov, výstupov a celkovým rozpočtom projektu, a s požiadavkami na 

spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu), aj v prípade, že rezortná organizácia 

a alebo príslušná sekcia nie je žiadateľom, ale iba partnerom plánovaného projektu. 

Z: Sekcia environmentálnych programov a projektov (SEPP), Odbor 

programov, Termín: do 18.4.2008 

2. Rezortné organizácie predrokujú projektový zámer s vecne príslušnou sekciou a so 

sekciou ekonomiky  a vnútornej správy. Vecne príslušné sekcie a sekcia ekonomiky 

a vnútornej správy vydá k projektu stanovisko príslušnej rezortnej organizácii, ktorá 

projektový zámer predkladá. Z: všetky rezortné organizácie a  sekcie, Termín: do 

1.6.2008. 

3. Rezortné organizácie a vecne príslušné sekcie zašlú projektové zámery spolu so 

stanoviskami vecne príslušnej sekcie a sekcie ekonomiky a vnútornej správy na 

SEPP, Odbor programov. Z: všetky rezortné organizácie a  sekcie, Termín: do 

13.6.2008. 

4. Zaslanie projektových zámerov, stanovísk sekcií k nim, spolu s vyjadrením 

predbežnej oprávnenosti pre financovanie z LIFE+ na Odbor administrácie 

a prípravy projektov (OAPP). Z: OP, termín: do 20.6.2008 

5. Predloženie zoznamu projektových zámerov na odsúhlasenie do REP.  

Z: OAPP, termín: na najbližšom zasadnutí REP, najneskôr do 15.7.2008 

6. Vyjadrenie REP, ktoré projektové zámery sa budú pripravovať ako projekty LIFE +, 

najmä z hľadiska potrieb a priorít pre rezort a nárokov na spolufinancovanie. 

7. Zaslanie výsledku rokovania REP Odboru programov.  

Z: OAPP, termín: do troch dní od rozhodnutia REP 

8. Zaslanie výsledku rokovania REP príslušným sekciám a príslušným rezortným 

organizáciám s upozornením, že v prípade zásadných zmien v projektovej žiadosti 

oproti projektovým zámerom, je potrebné opätovné prerokovanie projektového 

námetu v REP.  

Z: OP, termín: do 31.7.2008 

9. Príslušné zložky MŽP SR alebo rezortné organizácie pripravia na základe 

odsúhlaseného projektového zámeru projektové žiadosti  o grant pre LIFE + na 

základe výzvy EK, ktorá podľa zaslaného predbežného harmonogramu bude 

vyhlásená 15.7.2008  v  a predložia ich  na uvedenú adresu  

Sekcia environmentálnych programov a projektov,  

Odbor administrácie a prípravy projektov (OAPP) 

MŽP SR 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

Predpokladaný termín predloženia projektov LIFE+  je: 21. 11. 2008. 

  


