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GRANTOVÝ PROGRAM
OBNOVA ZELENĚ ZNIČENÉ TORNÁDEM: PROGRAM OBNOVY ZAHRAD
s finanční podporou organizace Člověk v tísni
1. Cíle výzvy
Klimatická změna s sebou přináší kalamity, na které se nelze připravit. Jednou z nich je také
červnové tornádo na jižní Moravě, které kromě majetku a technické infrastruktury zničilo v
kritickém pásu také veškerou zeleň v obcích i v okolní krajině, včetně ovocných sadů a zahrad.
Tento grantový program se zaměřuje na včasnou obnovu krajinných struktur právě po této
kalamitě. Zeleň je strategickým nástrojem a obranou před vlny veder: v intravilánu zmírňuje tepelný
ostrov měst, zlepšuje mikroklima, zvlhčuje a ochlazuje své okolí. Důležitá je koncepční péče o
zeleň, a to při výsadbě stromů nových, stejně jako při péči o stromy stávající. Neméně podstatná je
také následná péče, bez které stromy mají jen malou šanci přežít.
Právě z těchto důvodů se spojily neziskové i další organizace k vyhlášení této výzvy, a ve
spolupráci s Nadací Partnerství se rozhodly podpořit zasažené regiony právě obnovou chybějící
zeleně a péčí o ni. Výzva podporuje zejména obnovu poškozených soukromých zahrad, ale také
zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivců, rodin i obcí v postiženém regionu, se snažíme
nastavovat administraci projektů co nejjednodušší od jejich zpracování po dokladování výsledků.
Příjemcům podpory (fyzickým osobám) nabídnou pomoc s vyplněním žádostí Nadace Partnerství a
organizace Člověk v tísni. Odbornou podporu zaštítí Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu.
S žádostí o radu s vypracováním projektu i dalších kroků po obdržení finančních prostředků se
obraťte na garanta výzvy, Nadaci Partnerství se sídlem Údolní 33, Brno 602 00, kontaktní osoba:
Andrea Ondrůjová, andrea.ondrujova@nap.cz, tel. 733114192
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2. Program obnovy zahrad
Program je financován humanitární organizací Člověk v tísni.
2.1 Zaměření
● program podporuje obnovu soukromých zahrad jihomoravských obcí zasažených
tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín)
●
●

žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů
celkově bude rozděleno 3.000.000 Kč

2.2 Podmínky
● oprávněnými žadateli jsou pouze fyzické osoby, jejichž zahrada byla zasažena
tornádem
● je možno žádat o celkovou částku 5.000 – 50.000 Kč
●

●
●

finanční podpora se vztahuje na:
o stromy menší - prostokořenné ovocné stromy, odrostky – 300 Kč/ks
o kotvící a ochranný materiál pro menší stromy (kůly, příčky, úvazky, substrát, mulč,
ochrana kmene/nátěr) – 500 Kč/ks
o stromy větší - s kořenovým balem, v kontejnerech, vysokokmeny, solitéry – 1500
Kč/ks
o kotvící a ochranný materiál pro větší stromy (kůly, příčky, úvazky, substrát, mulč,
ochrana kmene/nátěr) – 700 Kč/ks
o keře menší - ovocné keře (rybízy, angrešty, aj.) a drobné okrasné keře prostokořenné, nebo v květináči do 2 litrů včetně – 250 Kč/ks
o keře větší - převážně okrasné, prodávané v květináčích větších než 2 litry – 500
Kč/ks
o vinná réva – lze žádat nejvýše 20 sazenic pro zahradu – 300 Kč/ks. Na obnovu
rozsáhlejších vinohradů je určen grant od Nadace Via.
o kotvení pro vinnou révu (sloupky, drátěnka, roxory, chráničky aj.) – 100 Kč/1 hlavu
vinné révy
o květinové záhony, květnatá louka (nákup sazenic, cibulí, osiva a podobně) – v
součtu 5000 Kč
o dražší sazenice je možné dofinancovat z vlastních zdrojů
o doprava sazenic a materiálu – do 6 Kč/km osobní auto, do 12 Kč/km dodávka
o terénní úpravy (orba, srovnání terénu, dovoz zeminy, doplnění kompostu/hnoje,
odstranění pařezů, vytrhání kořenů, frézování aj.) – 35 Kč/m2
podpora bude vyplacena po schválení žádosti, tedy před realizací
provedení výsadeb bude kontrolováno pomocí leteckého snímkování a namátkovou
kontrolou na místě
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2.3 Hlavní kritéria pro výběr projektů
●
●
●
●

kvalita plánu výsadby
vhodnost dřevin pro zvolené stanoviště (doporučujeme využít odborné podpory: viz níže
bod 2.8)
budou upřednostňovány výsadby prostokořenných ovocných dřevin, doplňkově je možno
volit i větší
vyvážený a realistický rozpočet (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých položek)

2.4 Na co nelze žádat
● sazenice pro obnovu lesa (s výjimkou větrolamů)
● dřeviny nevhodné pro dané stanoviště (doporučujeme využít odborné podpory: viz níže bod
2.6)
● použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, rašeliny a substrátu s jejím
obsahem, barevná mulčovací kůra
● zakoupení/zapůjčení nářadí
2.5 Jak podat žádost
Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových
stránkách https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Obnova zeleně zničená
tornádem. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, si žadatelé mohou po
přihlášení stáhnout v sekci “Ke stažení” na výše uvedené adrese (manuál označený "pro všechny
výzvy").
Povinné přílohy je potřeba připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických
souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata.
Povinnými přílohami žádosti jsou:
●
●
●

plán výsadby/návrhu zahrady (přehledný plánek zamýšlených úprav či výsadeb, ze kterého
bude patrné, kde budou vysázeny jaké druhy)
pokud není shodný vlastník pozemku s žadatelem, požadujeme podepsaný písemný
souhlas vlastníka
fotografie současného stavu lokality (min. 1 foto)

2.6 Harmonogram výzvy
● otevření výzvy: 6.12 2021
● příjem žádostí do: 28. 2. 2022
● cca v polovině ledna 2022 budou pro žadatele dostupné odborné konzultace zahradních
architektů k výsadbám (viz kontakty a informace níže), velice je doporučujeme využít
● zveřejnění podpořených projektů: 18. 3. 2022
● výsadba možná na jaře 2022 a podzim 2022
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2.7 Obecná doporučení
●
●

●

doporučená doba výsadeb je obecně říjen-listopad a březen-květen dle počasí. Obecně se
považuje podzimní výsadba za vhodnější.
nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro
stromy dorůstající výšky přes 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků
3 m, pro keře 1,5 m (to neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad).
odborná podpora:
o k výběru vhodných druhů dřevin, k provedení kvalitní výsadby a následné péči
doporučujeme manuály zveřejněné na našem webu a příručku Sázíme a pečujeme
o zeleň v obcích či publikaci ke stažení Jak se sází strom
o pro výběr vhodných druhů pro venkov se můžete inspirovat také v tomto
dokumentu
o využijte nabízené pomoci s návrhem Vaší zahrady přímo na místě. Odborná
podpora pro návrhy zahrad a výsadeb bude zajištěna Společností pro zahradní a
krajinářskou tvorbu. Pokud máte zájem o konzultaci se zahradním architektem,
dejte nám o tom vědět v tomto formuláři. Budeme Vás dostatečně předem
kontaktovat.
o žádat je možné v rámci všech kol grantové výzvy, získat finanční podporu je však
možné pouze jednou.

2.8 Způsob výběru projektů
Projekty projdou nejprve kontrolou formálních náležitostí. Neúplné žádosti a žádosti, které
neodpovídají zaměření výzvy, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. Projekty splňující formální
náležitosti budou následně hodnoceny odbornou grantovou komisí. Komise může rozhodnout o
podpoře projektu nižší částkou, než je požadována. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu
předčasně ukončit nebo změnit termíny.

2.9 Další informace
●

●

pro bližší informace týkající se grantové výzvy a v případě problémů s vyplněním
elektronické žádosti se obracejte na Andreu Ondrůjovou, andrea.ondrujova@nap.cz, tel:
733114192
s prací v systému Grantys vám pomůže Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.:
515 903 115
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