Propozície grantového programu Fondu Živá energia na rok 2011
Nadačný fond Živá Energia pri Nadácii Ekopolis bol vytvorený ako mechanizmus ZSE
Energia, a.s. pre získavanie a poskytovanie finančných prostriedkov, ktorý umožňuje
spotrebiteľom elektrickej energie prejaviť zodpovednosť k životnému prostrediu.
Fond podporuje verejnoprospešné projekty, ktoré prispievajú k rozvoju využívania
obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju opatrení smerujúcich k zvýšeniu energetickej
efektívnosti a racionálneho využitia energie.
V roku 2011 podporí Fond projekty celkovou sumou 31 000 €.

Programové oblasti Fondu pre rok 2011
1. Investičná podpora projektov - výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich
obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukcia a zvýšenie výkonu, rekonštrukcia
zariadení využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné zdroje a zavádzanie opatrení
pre úspory energie. Investičná podpora môže byť poskytnutá na projekty na
školách a iných budovách/zariadeniach využívaných na verejnoprospešné účely.
2. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách a obnoviteľných zdrojoch
energie. Osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier, odborné
kurzy a semináre.
1. Investičná podpora projektov
Výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich
rekonštrukcia a zvýšenie výkonu. Rekonštrukcia zariadení využívajúcich fosílne palivá na
obnoviteľné zdroje a zdroje. Podporiteľnou aktivitou je aj zavádzanie opatrení pre úspory
energie, v spojení so zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie. Investičná podpora
môže byť poskytnutá na len projekty v budovách/zariadeniach využívaných na
verejnoprospešné účely (školy, zariadenia sociálnych služieb, materské centrá a pod.)
Hlavné charakteristiky:
- cieľová skupina – mimovládne neziskové organizácie, školy, zdravotnícke
zariadenia a zariadenia sociálnych služieb, budovy pre športové a voľnočasové
činnosti, komunitné centrá. Podmienkou je preukázateľný verejnoprospešný
charakter využívania budovy/zariadenia
- možné typy podporiteľných projektov: inštalácia solárnych kolektorov za
účelom ohrevu vody, inštalácia tepelných čerpadiel, využitie fotovoltaickych
článkov a ďalších technológií založených na obnoviteľných zdrojoch, pri
možnom prepojení s opatreniami pre energetické úspory
- predpokladaná suma vyčlenená na túto oblasť: 21 000 €
- výška podpory jednotlivých projektov je max. 7 000 €
- predpokladaný počet podporených projektov 2-3
- doba realizácie jednotlivých projektov max. 2 roky

2. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie.
Osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier, odborné kurzy
a semináre
Pre podporu rozvoja využívania OZE je nevyhnutné mať k dispozícii a poskytovať
odbornej i širokej verejnosti objektívne informácie o spotrebe energie, nákladoch na jej
obstaranie, o možnostiach jej výroby, možnostiach energeticky úsporných opatrení ako aj
o štandardoch energetickej účinnosti spotrebičov. Fond preto podporí konanie odborných
konferencií a seminárov za účelom výmeny skúseností, vzdelávania odborníkov,
zamestnancov verejných inštitúcií ako aj organizovanie vzdelávacích a osvetových
kampaní zameraných na šírenie informácií smerom k širokej verejnosti.
Hlavné charakteristiky:
- cieľová skupina – mimovládne neziskové organizácie, odborné združenia
- možné typy podporiteľných projektov: organizácia seminárov, konferencií
a realizácia osvetovo-vzdelávacích kampaní
- program vyhlási ročne 1 výzvu na predkladanie žiadostí a bude otvorený aj
priebežnému prijímaniu žiadostí
- predpokladaná suma vyčlenená na túto oblasť: 10 000 €
- výška podpory jednotlivých projektov max 1 500 €
- predpokladaný počet podporených projektov 5-6 projektov
- doba realizácie jednotlivých projektov max. 1 rok

Hodnotenie žiadostí a výber projektov
Hodnotenie žiadostí a výber projektov prebehne v troch krokoch:
1. Programový manažér kontroluje administratívnu úplnosť a technické kritériá,
ktoré je potrebné splniť, aby žiadosť bola oprávnená (vyplnený formulár žiadosti,
poskytnutie všetkých požadovaných informácií, atď.)
2. Poradný výbor zložený z 5 členov (zástupcov odborných inštitúcií, mimovládnych
organizácií, donorov Fondu) posúdi obsahovú stránku, uskutočniteľnosť a efektívnosť
predložených žiadostí o podporu a navrhne odporúčania o udelení podpory.
Kompetenciou Poradného výboru je okrem vydávania odporúčaní ohľadom grantov aj
dohľad nad celkovým smerovaním Fondu a navrhovanie prípadných úprav stratégie
a prístupu programu.
3. Správna rada Nadácie Ekopolis vydáva konečné rozhodnutie o udelení grantov.
Proces posudzovania projektov trvá približne 4-5 týždňov od uzávierky prijímania
projektov. Výber projektov bude ukončený do 30.11.2011.

