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HLAVNÉ ZÁSADY A ODPORÚČANIA PRE SPRÁVNU PRÍPRAVU ŽIADOSTI O PROJEKT 

Prvý krok: 

Pred samotnou prípravou žiadosti o projekt je potrebné oboznámiť sa s podmienkami výzvy a 

skontrolovať, či žiadateľ a prípadný partner projektu spĺňajú podmienky poskytnutia grantu, ktorými sú 

najmä:  

- oprávnenosť žiadateľa a partnera,  

- oprávnenosť aktivít projektu,  

- oprávnenosť výdavkov projektu,  

- časová oprávnenosť realizácie projektu,  

- výberové kritériá aplikované v jednotlivých etapách výberového procesu,  

- spôsob financovania,  

- ďalšie podmienky poskytnutia grantu. 

 

Relevantné informácie uvádza Správca programu v „Texte výzvy“.  

(link na dokument https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/) 

 

Forma žiadosti o projekt 

Žiadosť o projekt sa povinne predkladá na predpísanom formulári vo formáte xls/xlsx. Formulár žiadosti 

o projekt tvorí Prílohu 1-2 výzvy. 

(link na dokument https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/) 

 

Jazyk žiadosti o projekt 

Žiadosť o projekt sa predkladá v anglickom jazyku.  

Povinné prílohy žiadosti o projekt sa štandardne predkladajú v slovenskom jazyku. V anglickom jazyku 

sa predkladajú prílohy podľa relevancie, napr. Vyhlásenie o partnerstve. 

  

 

 

https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/
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Obsah žiadosti o projekt 

Formulár žiadosti o projekt obsahuje 3 hárky: 

1. Hárok „Applicant“ (Žiadateľ) – žiadateľ vypĺňa údaje o projekte, 

2. Hárok „Budget“ (Rozpočet) – žiadateľ vypĺňa údaje o rozpočte projektu, 

3. Hárok „Overview“ (Prehľad) – žiadateľ nevypĺňa, slúži len na kontrolu správnosti vyplnenia 

rozpočtu a na lepší prehľad o finančnom pláne projektu. 

 

Formulár žiadosti o projekt je predpísaný a nie je možné ho meniť a upravovať. 

 

Povinné prílohy žiadosti o projekt 

Informácie o povinných prílohách k žiadosti o projekt uvádza Správca programu v „Texte výzvy“. 

(link na dokument https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/) 

 

Postup vyplnenia formulára žiadosti o projekt  

Podrobné informácie a postupy na vyplnenie jednotlivých častí formulára žiadosti o projekt uvádza 

Správca programu v „Príručke pre žiadateľa“: 

Časť A: Pokyny na vyplnenie formulára žiadosti o projekt (hárok „Applicant“ formulára žiadosti 

o projekt),  

Časť B: Pokyny na vyplnenie rozpočtu projektu (hárok „Budget“ formulára žiadosti o projekt) 

(link na dokument https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/) 

 

Informácie k  hodnoteniu a výberu žiadostí o projekt 

Základné informácie k hodnoteniu a výberu žiadostí o projekt uvádza Správca programu v nasledovných 

dokumentoch: 

- „Text výzvy“ (kapitola 3 Výberové kritériá a projekty s prioritou, kapitola 9. Výberový proces), 

- „Výberové kritériá“ (príloha 4 výzvy), 

- „Príručka pre žiadateľa“ (časť C: Hodnotenie a výber žiadostí o projekt) 

(link na dokumenty https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/) 

 

 

https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/
https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/
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„Mám ďalšie otázky“ 

Najčastejšie kladené otázky a odpovede zverejňuje Správca programu priebežne na svojom webovom 

sídle https://www.minzp.sk/eea/faq/ . 

„Nenašiel som odpoveď na svoju otázku“ 

Žiadatelia môžu so svojimi otázkami priamo kontaktovať Správcu programu. Preferovaná forma 

komunikácie je prostredníctvom e-mailu. Správca programu má za týmto účelom zriadený osobitný e-

mail vyzvyeeagrants@enviro.gov.sk.  

https://www.minzp.sk/eea/faq/
mailto:vyzvyeeagrants@enviro.gov.sk

