Nadace Partnerství
Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2022 Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč
1. Cíl grantu
Zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů,
která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke
zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do
následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný
prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby
členů místí komunity. Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných1 druhů
listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň.

2. Podmínky výzvy2
O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem3 k místu
realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění, a organizačních
složek státu.
Jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního
území.
Stromy musí být vysazeny pouze na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených
vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to
kdekoliv na území České republiky. Za veřejně přístupné místo je považováno takové místo,
které je přístupné každému, tedy sloužící obecnému užívání4. Pro účely tohoto programu se
za veřejně přístupné místo nepovažuje oplocená nebo částečně oplocená plocha ve
vlastnictví fyzické osoby, a to ani v případě, že je na tuto plochu umožněn volný vstup.
Žadatel musí mít písemný souhlas vlastníka pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu pozor, vlastník sousedního pozemku může v případech stanovených zákonem5 odmítnout
1 Tam,

kde je to možné, musí být v rámci projektu preferována výsadba geograficky původních druhů dřevin. Na místech s
výrazně změněnými podmínkami (např. v městském prostředí) se připouští i možnost výsadby geograficky nepůvodních
druhů či kultivarů s vyšší odolností, které zajistí dlouhou délku života stromu bez nutnosti trvalé intenzivní péče a zálivky v
těchto – pro geograficky původní druhy dřeviny nevhodných – podmínkách.
2 V případě nejasností se postupuje podle podmínek výzvy NPŽP č. 4/2021
3 Za prokazatelný vztah k místu realizace projektu se považuje zejména: pro fyzickou osobu trvalé bydliště, nájemní
smlouva, nebo vlastnictví pozemku, pro právnické osoby sídlo provozovny nebo vlastnictví pozemku.
4 Omezení dané provozní dobou není vyloučeno.
5 viz zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 1017 a násl.

výsadbu stromů dorůstajících obvykle výšky přesahující 3 m ve vzdálenosti menší, než 3 m
od společné hranice pozemků - v takovém případě doporučujeme mít také souhlas souseda
s výsadbou před podáním žádosti.
Příjemce grantu musí zajistit a doložit odborný dozor s relevantním vzděláním v oboru
zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví při výsadbě a péči o výsadby; při
výsadbě, ochraně, ošetření stromů a péče o ně zavazuje řídit manuálem sázení stromů
dostupným na www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.
Příjemce grantu zajistí následnou dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň 3 let
od ukončení realizace projektu (tj. od ukončení výsadby) - zálivka, výchovný řez, kontrola a
odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a
škůdcům, ochrana před vlivem mrazu, doplňování mulče, náhrada stromku v případě jeho
úhynu apod. Déle musí zajistit udržitelnost projektu a jeho výstupů po dobu 10 let od
ukončení realizace projektu.
Příjemce grantu je povinen poskytovatele informovat o datu výsadby min. 30 dní předem,
zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, video, závěrečnou zprávu) a
umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům poskytovatele a partnerů.
Příjemce grantu zaregistruje provedenou výsadbu na portále www.sazimebudoucnost.cz
Příjemce grantu je povinen informovat veřejnost o výsadbě a její podpoře za spoluúčasti
Státního fondu životního prostředí a partnerů iniciativy Sázíme budoucnost, a to
prostřednictvím:
●
●
●

svých stávajících webových stránek (pokud je relevantní),
informačních materiálů vydávaných v souvislosti s výsadbou, elektronických i
papírových (pozvánky, tiskové zprávy, informace ve zpravodaji apod.),
informační tabulka podle dodaného vzoru na místě výsadby.

Příjemce grantu je povinen umožnit provedení kontroly realizovaných výsadeb na místě,
včetně kontroly souvisejících dokumentů.
Nebude podpořena výsadba stromů sloužící k podnikatelským účelům (plantáže rychle
rostoucích dřevin, intenzivní ovocné sady apod.), výsadba na pozemcích plnících funkci lesa,
výsadba plnící funkci živého plotu, herních prvků či živých staveb a náhradní výsadba ve
smyslu § 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

3. Výběr projektů
Všechny podané žádosti projdou hodnocením úplnosti a formální správnosti. V případě
nedostatků, které je možné odstranit doplněním žádosti a příloh, bude žadatel vyzván
k doplnění žádosti ve lhůtě 10 kalendářních dnů. Závažné nedostatky, které není možné
odstranit doplněním, nebo které nebudou odstraněny ve lhůtě, povedou k vyřazení žádosti
z dalšího hodnocení.
Pokud z alokovaných prostředků nebude možné podpořit všechny hodnocené žádosti,
vybere projekty k podpoře odborná komise podle těchto kritérií:
●
●
●
●

význam výsadby pro adaptaci na klimatickou změnu a zadržení vody (vsakování)
v dané lokalitě,
vhodnost záměru z hlediska přírody, krajiny, významu pro obyvatele (vhodné původní
druhy, estetický a rekreační význam),
zapojení veřejnosti a dalších partnerů (spolků, samosprávy, školy apod.) do přípravy
a realizace projektu,
kvalita zpracování žádosti, přiměřenost a hospodárnost záměru (počet, velikost a
cena sazenic), kvalita plánu zajištění následné péče o výsadbu.

Odborná komise může na základě kritérií nebo při nedostatku prostředků rozhodnout o
částečné podpoře žádosti.

4. Způsobilé výdaje
Způsobilé jsou pouze výdaje neinvestičního charakteru do maximální výše 150 000 Kč na
jeden projekt, musí být skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a
musí být vzniklé a uhrazené nejdříve ode dne vyhlášení této výzvy.
Veškeré způsobilé výdaje musí být uhrazeny bezhotovostně a prokázány příslušným
výpisem z účtu.
Za způsobilé jsou ve výzvě považovány pouze tyto výdaje:
1) Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo souvisejícího s výsadbou, ochranou,
ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti
okusu, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného
místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu) a dále výdaje spojené se zajištěním
následné péče o vysázené stromy dle podmínek výzvy, z podpory jsou vyloučeny chemické
postřiky k hubení škůdců a plevelů, rašelina a substráty s jejím obsahem;
2) Výdaje na zajištění zálivky;

3) Výdaje na publicitu projektu;
Ostatní výše neuvedené výdaje jsou považovány za nezpůsobilé, jedná se zejména o: práci
spojenou s výsadbou (předpokládá se např. o dobrovolnické zapojení místní komunity bez
nároku na odměnu), kácení stromů, pořízení nebo pronájem nástrojů či nářadí.
Maximální výše podpory se stanoví jako součet:
●
●
●

podpory na pořízení příslušného počtu jednotlivých vysazovaných stromů dle tabulky
č. 1,
podpory na zajištění závlahy dle celkového počtu vysazovaných stromů dle tabulky
č. 1,
podpory na zajištění publicity projektu podle podmínek grantu do maximální výše
500 Kč.

Tabulka č. 1 - Výše dílčích podpor na jeden vysazený strom

Kategorie stromu

Pořízení stromu*

Listnatý/ovocný špičák

1 050 Kč/ks

Ovocný strom, prostokořenný

1 700 Kč/ks

Pořízení závlahy

Listnatý strom, odrostek (121-250 cm)
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm

1 000 Kč/ks

Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12
cm

3 300 Kč/ks

Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a
více

5 000 Kč/ks

* včetně nezbytného materiálu podle odstavce 1)

V každé z dílčích položek (stromy vč. materiálu, zálivka, propagace) samostatně platí, že
podpora nesmí přesáhnout 100 % doložených způsobilých výdajů příjemce grantu.
Cca 85 % schváleného grantu bude příjemci poskytnuto formou zálohy po podepsání
smlouvy. Na základě schválené závěrečné zprávy a vyúčtování bude podle výše doložených
způsobilých výdajů provedeno finanční vyrovnání - doplatek max. do výše schváleného
grantu, nebo výzva k vrácení nevyúčtované části zálohové platby.

5. Podání žádosti
Žádost se zadává přímo do formuláře na webových stránkách www.nap.grantys.cz, kde si
žadatel zvolí grantovou výzvu Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč. Manuál s
návodem, jak pracovat s webovým rozhraním Grantys, si můžete stáhnout na
www.nadacepartnerstvi.cz.
Povinné přílohy je nutné připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických
souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata.
●
●
●

●

přehledné vyznačení 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 včetně informace o vlastníkovi
pozemku6 (stačí printscreen z prohlížeče);
podepsaný souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu a jeho nejméně
desetiletou udržitelností (v případě, že vlastník není shodný s žadatelem, příspěvkové
organizace mohou doložit zřizovací listinu v případě, že jsou v ní uvedena čísla
parcel, se kterými mohou hospodařit),
nejméně 3 fotografie současného stavu lokality.

K žádosti je možné připojit soubory nahrazující informace ve formuláři žádosti (tam, kde je
tato možnost ve formuláři uvedena), případně další soubory vhodné pro hodnocení projektu
podle úvahy žadatele.

6. Alokace a termíny
Bude rozděleno nejméně: 2 800 000 Kč

6

●

do 31. 7. 2022 (23:59 h) příjem žádostí,

●

do 7. 9. 2022 zveřejnění výsledků hodnocení žádostí,

●

do 30. 9. 2022 uzavření smluv s úspěšnými žadateli, na základě podpisu smlouvy
bude žadateli uhrazena zálohová platba (cca 85 % grantu),

●

od 1. 10. do 15. 12. 2022 realizace výsadeb,

●

do 10. 1. 2023 odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování,

●

do 31. 12. 2025 odevzdání zprávy o realizaci následné péče a stavu výsadby po
třech letech udržitelnosti

Pro zobrazení údajů o vlastníkovi opište kód z obrázku (captcha) na stránce s informacemi o pozemku

7. Další informace
Bližší informace poskytne a dotazy zodpoví:
Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115

