Výročná správa Priateľov Zeme-CEPA
za rok 2012
Správa o činnosti

Organizačný rozvoj a členstvo
Dlhodobé priority: Funkčný a stabilný systém komunikácie a riadenia v rámci organizácie
Kvalitná komunikácia s verejnosťou a partnermi
Finančná stabilita organizácie
Kvalitná spolupráca s členmi a dobrovoľníkmi
Krátkodobé priority

Úspechy

Upevnená pozícia správnej rady
v rozhodovaní o strategických
otázkach

 Napriek malým možnostiam a veľkej konkurencii sa nám
podarilo zabezpečiť granty na financovanie chodu
organizácie v roku 2013.

 Nezorganizovali sme žiadnu väčšiu akciu pre
členov

 Našli sme kapacity a zabehli sme office manažment vo
všetkých kanceláriách

 Málo sme komunikovali s členmi a do
rozhodovania sme dostatočne nezapájali správnu
radu a patrónov

Kvalitné plánovanie,
komunikácia vnútri organizácie
a office manažment
Kvalitné informačné nástroje
CEPY
Finančný manažment
a fundraising

 Pomerne plynulo sme zvládli prechod na
zamestnanecký systém. Aktuálne sú takmer všetci
pracovníci v CEPE riadne zamestnaní.
 Výrazne sme zlepšili komunikáciu prostredníctvom
webu a sociálnych sietí, hlavne facebooku, čo nám
pomohlo pri práci v programoch.

Neúspechy

Dôvod: Nedostatok kapacít

Dôvod: Nedostatok kapacít v CEPE, ale aj
zaneprázdnenosť členov
 Oneskorené refinancovanie grantu z Európskej
komisie nám spôsobil problémy v priebežnom
financovaní našej činnosti.

Rozšírenie spolupráce s
dobrovoľníkmi

 Darilo sa nám pravidelne aktualizovať web a napĺňať
ho kvalitným obsahom.

Pravidelná a kvalitná
komunikácia s členmi a
dobrovoľníkmi

Dôvod: Chyby hlavného partnera projektu pri
reportovaní a zdĺhavý proces schvaľovania
priebežných správ.

Program Udržateľný rozvoj a verejné financie
Medzinárodné finančné inštitúcie
Dlhodobé priority: Systematická zmena v tom, ako EIB financuje projekty – vylúčenie environmentálne škodlivých projektov a vyššie investície do
udržateľnej dopravy, OZE a EE.
Krátkodobé priority

Úspechy

Revízia dokumentu "Clean
 Naša práca na prípade kogeneračnej elektrárne
Energy for Europe: A Reinforced
Cogen v Považskom Chlmci mala dobré mediálne
EIB Contribution"
pokrytie a upozornili sme na prípad zástupcov EIB
Ovplyvnenie povinností EIB,
ktoré vyplývajú z jej externého
mandátu
Osveta v téme surovinového a
energetického hospodárstva
(„energy grab“)
Zastavenie financovania a
výstavby kogeneračnej
elektrárne v Považskom Chlmci

 Rozbehli sme dobrú spoluprácu s festivalom
Ekofest

Neúspechy
 V druhej polovici roka sme nezabezpečili žiadne
kapacity na činnosť v tomto programe a chýbal
follow-up k našim rozbehnutým aktivitám (prípad
Cogen, komunikácia so slovenskými
ministerstvami)
Dôvod: Úsporné opatrenia v rámci CEE Bankwatch
Network.

Fondy EÚ
Dlhodobé priority:
Lepšie nastavenie fondov EÚ pre programovacie obdobie 2014 – 2020
Zlepšenie pozície MVO v programovaní a riadení fondov EÚ a prístupu k finančným zdrojom v novom programovom období
Krátkodobé priority

Úspechy

Vytváranie pozícií MVO v
programovaní fondov EÚ

 Sme formálne etablovaní ako partner
v programovaní. V rámci Rady vlády pre mimovládne
neziskové organizácie je vytvorená pracovná skupina
s mandátom zastupovať MVO v programovaní, ktorú
koordinujeme. CEPA alebo členovia watchdogu sú
členmi vo všetkých dôležitých pracovných skupinách
pracujúcich na programovaní.

Získanie podpory partnerov a
verejnosti a presadenie
požiadaviek PZ-CEPA a koalície
MVO do Spoločného
strategického rámca, Zmulvy o
Partnerstve a do Operačných
programov
Monitoring implementácie
fondov v období 2007-2013
Presadzovanie efektívnej účasti
MVO na programovaní 2014 –
2020

 V spolupráci so Splnomocnencom vlády pre rozvoj
občianskej spoločnosti sme úspešne zvládli rozporové
konanie k pozičnému materiálu SR k príprave
programového obdobia 2014-20 a podarilo sa nám
presadiť pripomienky k nastaveniu indikátorov,
udržateľnej doprave, biodiverzite, klíme a emisiám.
 V rámci rokovaní s EK sme prispeli k tomu, aby sa
do nariadení EK pre budúce programovacie obdobie
nedostali fosílne palivá.
 Zorganizovali sme úspešnú súťaž „Lepšie nápady
pre fondy EÚ“. Vďaka súťaži sme otestovali nové
spôsoby komunikácie s verejnosťou a nadviazali sme
kontakt s aktívnymi ľuďmi z rôznych oblastí Slovenska,
s ktorými je potenciál pre ďalšiu spoluprácu.

Neúspechy
 Slabá podpora a málo iniciatívy zo strany
ostatných mimovládok, vrátane členov watchdogu.
Dôvod: Neprehľadný proces programovania, malé
kapacity mimovládok.
 Nenadviazali sme intenzívnejšiu komunikáciu so
samosprávami.
Dôvod: Nedostatok kapacít, nezáujem zástupcov
samospráv, ktorí sa zúčastňujú programovania.
 Nedarilo sa nám získavať kvalitné a podrobné
informácie o príprave strategických dokumentov
na jednotlivých ministerstvách.
Dôvod: Snaha ministerstiev udržať komunikáciu
s partnermi len na formálnej úrovni.

Alternatívy k rastu
Dlhodobá priorita: Budovanie kapacít v CEPE a otvorenie verejnej diskusie o alternatívach k súčasnému ekonomického modelu
Krátkodobé priority

Úspechy

Otestovanie metodiky lokálneho
multiplikátoru

 Vytvorili sme základné materiály na naštartovanie
programu. Spracovali sme kritériá udržateľnosti
projektov, ktoré môžeme používať aj v ostatných
programoch a vytvorili sme (zatiaľ internú) databázu
„alternatívnych iniciatív“ na Slovensku.

Databáza projektov a iniciatív
posilňujúcich miestnu
ekonomiku
Osveta

 Zabezpečili sme financie na rozvoj programu a jeho
prepojenie s fondmi EÚ.

Neúspechy
 Nestihli sme otestovať LM3.
Dôvod: Nedostatok kapacít.
 Nezorganizovali sme ani jednu osvetovú akciu
priamo k téme alternatív.
Dôvod: Nedostatok kapacít.

Program Udržateľný rozvoj regiónu Poľana
Energetika a klíma
Dlhodobé priority: Vytvorenie regionálnej energetickej agentúry a smerovanie k energetickej autonómii Poľany.
Krátkodobé priority

Úspechy

Neúspechy

Vytvorenie pracovnej skupiny
pre regionálnu energetiku

 Rozšírili sme okruh vyškolených osôb v regióne –
ukončili sme 4. turnus vzdelávacieho kurzu
o inteligentnej energetike (Poniky - 16 absolventov):
turnus trval 6 týždňov, obsahoval 4 moduly s 11
prednáškami, individuálne štúdium prostredníctvom
internetovej platformy, 2 exkurzie, testy a vyhodnotenie
testov. Certifikát získalo 16 absolventov.

 Nedokázali sme zabezpečiť kompletné
spolufinancovanie podporených projektov.

Informačný systém
Vzdelávanie a osveta

 Nedostatočne sme využívali naše technických
vybavenie a pomôcky (termokamera, infostánok,
výstavy).
Dôvod: Slabé vlastné kapacity, technické poruchy.

Energetické služby
Rekonštrukcia centra na Hute
Energetické koncepcie
Pilotné projekty

 Zásadne sme zvýšili legitimitu energetického
programu – vytvorili sme regionálnu skupinu na
podporu inteligentnej energetiky (18 absolventov
kurzov).
 Zabezpečili sme financovanie programu na ďalšie 2
roky (program švajčiarsko-slovenskej spolupráce,
Višegrádsky fond, EuropeAid).
 Rozšírili sme praktické služby v regióne –odovzdali
sme 13 termovíznych správ a 12 energetických
certifikátov pre vybrané verejné budovy obciam.
 Intenzívne sme vtiahli 5 samospráv do našich aktivít
na Poľane – vytvorili sme miesta prvého kontaktu v 5
samosprávach a zaškolili sme personál obcí.
 Vytvorili sme predpoklady pre poskytovanie nových
energetických služieb pre domácnosti. Spracovali
sme metodiku pre poskytovanie poradenstva, vytvorili
tím poradcov, zabezpečili propagáciu atď.
 Vytvorili sme regionálny informačný systém, ktorý
tvorí aktualizovaný energoportál pre samosprávy (s
novou rubrikou o Poľane), adresár komunikačných
nástrojov obcí a kontaktných osôb. Darilo sa nám
priebežne komunikovať s kontaktnými osobami
a využívať obecné komunikačné nástroje.
 Rozšírili sme naše osvetové materiály (pripravená,
vytlačená a inštalovaná zmenšená výstava o klimatickej
zodpovednosti - 44 panelov).

Kompostovanie, Poznávacia turistika, Ochrana prírody
Z kapacitných dôvodov sme v týchto témach nevykonali žiadne aktivity.

 Nevyhodnotili sme využívanie a užitočnosť nami
poskytovaných služieb obciam (napr. stav
pripravovaných zámerov v Očovej ani Ľubietovej, pre
ktoré sme v roku 2010 nechali vypracovať štúdie
uskutočniteľnosti; plnenie záväzkov obcí, ktorým sme
bezplatne pripravili termovízne správy a energetické
certifikáty pre vybrané objekty).
Dôvod: Nedostatok kapacít.
 Nerealizovali sme aktualizácie energetických
koncepcií.
Dôvod: naplánované v schválenom projekte na roky
2013 a 2014.

Finančná správa Priateľov Zeme-CEPA za rok 2012
Príjmy v roku 2012
Grantové príjmy

75 778 EUR

59,59%

Príjmy zo živnosti

27 825 EUR

21,88%

185 EUR

0,14%

59 EUR

0,05%

15 000 EUR

11,79%

733 EUR

0,58%

7 590 EUR

5,97%

Príjmy z 2%
Dary, úroky, členské
Pôžičky
Iné príjmy
Zostatok z roku 2011
Príjmy spolu

127 170 EUR

Grantové príjmy v roku 2012
Stefan Batory Foundation

15 000 EUR

Európska komisia - DG Communication

7 624 EUR

CEE Bankwatch Network

8 664 EUR

C.S. MOTT Foundation

7 010 EUR

Švajčiarsky finančný mechanizmus

33 493 EUR

Heinrich Boell Stiftung

3 987 EUR

Významné grantové príjmy spolu

75 778 EUR

Výdavky v roku 2012
Personálne náklady – administratívny tím

25 636 EUR

25,67%

Personálne náklady – projektový tím

32 347 EUR

32,39%

6 667 EUR

6,68%

Režijné náklady

15 095 EUR

15,12%

Služby

12 418 EUR

12,44%

Cestovné náklady

2 391 EUR

2,4%

Náklady na podujatia

1 379 EUR

1,38%

Náklady na publikácie

2 698 EUR

2,70%

Členské príspevky

939 EUR

0,94%

Materiálne vybavenie a technika

283 EUR

0,28%

Personálne náklady – externí pracovníci

Výdavky spolu

99 853 EUR

