Metodické usmernenie k predkladaniu žiadosti o financovanie rozvojového projektu
ENVIROPROJEKT 2022
1. Cieľ výzvy
Cieľom výzvy je podpora realizácie rozvojových projektov zameraných na rozvoj
environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách. Rozvojový projekt
školy musí vychádzať z cieľov vzdelávacích oblastí a prierezových tém štátneho vzdelávacieho
programu s dôrazom na prierezovú tému environmentálna výchova a z vlastného školského
vzdelávacieho programu.
2. Prioritné témy rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2022
Oblasťou podpory v roku 2022 sú aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre témy
tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si realizátor vyberie s prihliadnutím
na miestne a regionálne podmienky školy:
1. Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy - prevencia povodní a sucha, dažďové
záhrady, zelené steny
2. Prechod na obehové hospodárstvo - predchádzanie vzniku odpadu, udržateľná
spotreba
3. Zdravý vzduch, zdravá mobilita - do školy bezpečne a ekologicky
4. Prírodné a kultúrne dedičstvo v okolí školy
Rozvojový projekt školy zamerať na:
• tvorbu vlastného environmentálneho programu školy s dôrazom na trvalo udržateľný
rozvoj;
• implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na vedenie žiakov
k zodpovednému správaniu k životnému prostrediu a k zlepšovaniu životného prostredia;
• metodické a učebné materiály a pomôcky k téme na zabezpečenie realizácie
environmentálneho programu školy s ohľadom na environmentálnu výchovu ako
prierezovú tému;
• konkrétne praktické aktivity so žiakmi s dôrazom na podmienky školy (napr. realizácia
projektu v školských záhradách, pestovanie rôznych druhov kvetov, byliniek, zeleniny,
výsadba našich pôvodných drevín, výsadba ovocných stromov, bio kompostoviská,
renovácia a recyklácia použitých produktov, po stopách našich prírodných krás a po
stopách našich predkov a iné).
3. Pridelenie účelových finančných prostriedkov
Účelové finančné prostriedky je možné prideliť:
✓ žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu najmenej 5 % z výšky
finančných prostriedkov požadovaných od ministerstva (následne pridelených

ministerstvom) zabezpečených spoluúčasťou zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo
právnickej osoby (napr. požadované finančné prostriedky od ministerstva na projekt 2000
€; spoluúčasť najmenej 5% = 100 €; celkové náklady 2100 €).
Pridelené finančné prostriedky nemôžu byť použité na:
✓ na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
✓ na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
✓ na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
✓ žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
✓ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania; odmeny; poistné
a príspevok do poisťovní (podľa Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č.
MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
v znení neskorších predpisov),
✓ na úhradu kapitálových výdavkov,
✓ na zakúpenie hardvéru (notebook, PC zostava, dataprojektor, interaktívna tabuľa),
✓ na zakúpenie licencií na ekonomický softvér,
✓ na úhradu výdavkov súvisiacich s nákladmi budúcich období (napr. vopred platené
predplatné – noviny, zbierka zákonov, odborná literatúra a pod.),
✓ letné tábory, víkendové pobyty, študijné pobyty a projekty s vedeckým zameraním,
nákup zariadení informačno-komunikačných technológií, nákup zberných nádob
na odpad, stavebné budovanie školských areálov.
Z účelových finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu rozvojových
projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných
a stredných školách je možné čerpať:
✓

maximálne 10 % na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné a
nájom, ak nejde o priestory školy alebo školského zariadenia),
✓ maximálne 10 % na dohody o vykonaní práce pre koordinátorov rozvojového projektu,
✓ náklady súvisiace s odvodmi do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní sa
hradia zo spoluúčasti alebo z vlastných zdrojov zriaďovateľa.
Odporúčame realizátorovi projektu uvádzať informáciu o pridelení finančných
prostriedkov ministerstvom na všetkých produktoch, ktoré vzniknú v súvislosti
s projektom. Ministerstvo si vyhradzuje právo zdieľať výsledky a výstupy úspešných
projektov, ktorým budú finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytnuté.
4. Výber projektov
Výber projektov odporučených na poskytnutie finančných prostriedkov vykoná Medzirezortná
komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva
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školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „výberová komisia“), ktorej
zloženie a činnosť upravuje štatút podpísaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Projekty bude výberová komisia posudzovať a hodnotiť podľa nasledovných kritérií:
✓ využiteľnosť environmentálneho projektu vo výchovno-vzdelávacej činnosti v školách alebo
pre metodickú činnosť učiteľov,
✓ využiteľnosť environmentálneho projektu v mieste sídla školy, príp. v územnej pôsobnosti
kraja,
✓ aktívna účasť a zapojenie žiakov, rodičov, miestneho obyvateľstva a odborníkov
v predmetnej oblasti pri riešení a podpore environmentálneho projektu,
✓ preukázateľné výsledky environmentálneho projektu, environmentálna efektívnosť,
nápaditosť, originalita a inovatívne prvky projektu,
✓ ekonomická efektívnosť, výška spoluúčasti na realizácii rozvojového environmentálneho
projektu.
Pri rovnakom bodovom ohodnotení projektov rozhoduje o poradí výberová komisia hlasovaním.
Predkladané projekty musia obsahovať všetky požadované náležitosti uvedené v žiadosti
a v prílohách. V prípade nesplnenia stanovených podmienok bude projekt vyradený
z posudzovania.
Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky a výšku
pridelených finančných prostriedkov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle
www.minedu.sk najneskôr do 31. mája 2022 po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.

5. Požiadavky výzvy
Každá prijatá žiadosť musí splniť požiadavky výzvy, ktorými sú formálne požiadavky (uvedenie
požadovaných údajov) a deklarovanie zámeru realizovať cieľ výzvy, čo sa realizuje podaním
žiadosti.

6. Termín a obsah podania žiadosti
Žiadosť s náležitosťami podľa podmienok výzvy vypĺňa základná škola alebo stredná škola
po súhlase svojho zriaďovateľa prostredníctvom vyplnenia online formulára na stránke
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do 10. mája 2022. Kompletnú žiadosť tvorí:
-

žiadosť, ktorej súčasťou je opis projektu (vyplnený online formulár na stránke MŠVVaŠ
SR)
finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti (akceptovateľný s pečiatkou
a podpisom, formát PDF) – príloha č. 1
rozpis rozpočtu podľa Metodického usmernenia Ministerstva financií SR
k č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej
klasifikácie v znení neskorších predpisov (akceptovateľný s pečiatkou a podpisom
realizátora projektu, formát PDF) – príloha č. 2
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7. Ďalšie informácie
Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového
prostredníctvom regionálneho úradu školskej správy.

projektu

sa

poskytujú

žiadateľovi

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je regionálny úrad školskej správy povinný skontrolovať vyúčtovanie
použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom.
Realizátor je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa
projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa rozvojového projektu odsúhlaseného
výberovou komisiou.

8. Záverečná správa.
Účelné a primerané využitie finančných prostriedkov bude realizátor preukazovať v rámci
záverečnej správy stručným popisom.
Súčasťou záverečnej správy bude aj analýza
ekonomického zabezpečenia podľa ekonomickej klasifikácie.
9. Diseminácia výsledkov projektu
Realizátor projektu je povinný prezentovať výsledky projektu a využitie účelových finančných
prostriedkov na vyhodnocovacom seminári a na medzirezortnom portáli environmentálnej
výchovy: https://www.ewobox.sk .
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