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Nadace Partnerství
Výzva k podávání žádostí o výsadbu Aleje svobody'20
Hledáme obec, se kterou společně vysadíme tradiční Alej svobody'20 u příležitosti Dne
boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Podívejte se na video
z loňské výsadby Aleje svobody ve Vestci u Prahy k oslavě třiceti let demokracie v naší zemi a
z jubilejní výsadby Aleje svobody pod Řípem ke stému výročí Československa.

Výzva je určena pro obce, které mají

1.




zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů
zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů
zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu

Nadace Partnerství zajistí

2.










kvalitní sadební materiál
dopravu sazenic
materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky)
odborný dohled při výsadbě
organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií
zapůjčení nářadí
zpracování grafických materiálů
zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce
medializaci výsadbové akce

Vybraná obec zajistí

3.









kvalitní následnou péči o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let, která spočívá
především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů a je-li
třeba zajištění výchovných řezů (je třeba doložit zpracovaným plánem zajištění
následné péče)
geodetické zaměření prostoru pro výsadbu
aktivní spolupráci s Nadací Partnerství při plánování výsadby
propagaci akce prostřednictvím svých informačních prostředků, vč. webu, týdeníků,
novin, časopisů, obecního rozhlasu (dle možností obce)
zázemí pro realizaci jednodenní akce, s účastí až 500 dobrovolníků
vyhloubení výsadbových jam před akcí a rozvoz stromů v den výsadby před jámy
catering v den akce
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Hlavní kritéria pro výběr

4.





5.








6.

podium a zvukovou techniku po dobu akce
seznámení vlastníků a uživatelů sousedních pozemků se záměrem výsadby

přínos výsadby pro ekologickou stabilitu území a společenský přínos pro místní
obyvatele
vhodnost pozemků a kvalita předloženého záměru
dostupnost místa výsadby (autobusová zastávka, vlak, místo pro parkování aut v den
akce)
schopnost zapojit místní občany a spolky (skauti, hasiči apod.)

Povinnými přílohami žádosti jsou
přehledné zaznačení výsadby v mapě (nejlépe v katastrální mapě nebo ortofotomapě
s popisy, číslem parcely a hranicí pozemku), uveďte měřítko a orientaci
informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stačí printscreen z prohlížeče)
podepsaný souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu (v případě, že vlastník není
shodný s žadatelem). V případě výsadby u hranice pozemku (méně než 3 metry) je
obvykle nutný i souhlas vlastníka sousedního pozemku
fotografie současného stavu lokality
zpracovaný záměr výsadby
zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu

Jak podat žádost

Žádost se zadává přímo do formuláře na webových stránkách www.nap.grantys.cz, kde si
vyberete grantovou výzvu Alej svobody'20. Manuál s návodem, jak pracovat s webovým
rozhraním Grantys, si můžete stáhnout na www.nadacepartnerstvi.cz.
Povinné přílohy je potřeba připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických
souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata.

7.

Harmonogram grantové výzvy v roce 2020

Příjem žádostí: do 31. 5. 2020
Vyhlášení vybrané obce: 15. 6. 2020
Plánování výsadby: 1. 7. 2020 – 13. 11. 2020
Realizace výsadby: 14. 11. 2020

8.

Bližší informace poskytne a dotazy zodpoví

Lucie Olišarová, lucie.olisarova@nap.cz, tel.: 515 903 132, mob.: 604 423 771
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