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GRANTOVÝ PROGRAM

OBNOVA ZELENĚ ZNIČENÉ TORNÁDEM: PROGRAM OBNOVY
ZELENĚ V KRAJINĚ I OBCI
s finanční podporou organizací ŠKODA AUTO, Odbory KOVO MB, Dedoles, Novartis
a Nadace Partnerství
1. Cíle výzvy
Klimatická změna s sebou přináší kalamity, na které se nelze připravit. K těm se řadí i červnové
tornádo na jižní Moravě a na Lounsku. Mimo majetku a technické infrastruktury byla v kritickém
pásu zničena také veškerá zeleň v obcích a v okolní krajině.
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 následná péče, bez které mají stromy jen malou šanci přežít.
Neziskové a další organizace se proto spojily k vyhlášení této výzvy, a ve spolupráci s Nadací
Partnerství se rozhodly zasažené regiony podpořit obnovou chybějící zeleně a péčí o ni. Výzva
podporuje obnovu zeleně v intravilánu i extravilánu se zapojením širší veřejnosti do sázení
stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Reflektujeme omezenou kapacitu
žadatelů v postiženém regionu a nastavujeme jednoduchou administraci projektů od jejich
zpracování až po dokládání výsledků.
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, tel. 776 251
058, jana.drochytkova@nap.cz.
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2. Zaměření
● program podporuje výsadbu a následnou péči o dřeviny na veřejně přístupných
pozemcích v intravilánu a extravilánu jihomoravských obcí zasažených tornádem
(Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín)
● finanční podpora se vztahuje na:
o stromy prostokořenné, kontejnerované nebo s balem pro extravilán
do maximální ceny 2 000 Kč/ks (včetně DPH)
o stromy s balem pro intravilán do maximální ceny 5 000 Kč/ks (včetně DPH)
o keře prostokořenné i v kontejneru – podporovány jsou pouze jako doplněk
k výsadbě stromů, není možné žádat pouze na výsadbu keřů
o kotvící a ochranný materiál (kůly, příčky, úvazky, substrát, mulč, ochrana
kmene/nátěr) do 800 Kč/strom (včetně DPH)
o terénní úpravy (orba, srovnání terénu, dovoz a doplnění zeminy, odstranění
pařezů aj.) do 30 % z celkových nákladů na realizaci
o mobiliář (materiálově vhodný na dané místo), prvky pro zvěř („berličky“
pro dravce, ptačí budky aj.)
o doprava sazenic a materiálu na místo realizace
o uhrazení následné péče (řez, zálivka aj.) do 30 % z celkových nákladů
na realizaci
o uhrazení do 10 % z celkových nákladů na realizaci (dohromady):
o odborný dozor při výsadbě
o odborné poradenství při výběru dřevin a vytvoření plánu výsadeb
● celkově bude rozděleno 900 000 Kč
3. Podmínky udělení grantu
● oprávněnými žadateli jsou pouze právnické osoby (spolky, ústavy, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace,
společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí,
honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace)
● je možné žádat o částku 10 000 – 70 000 Kč, při obnově významnějších struktur je
možno žádat i částku do 200 000 Kč
● součástí projektu bude popis zajištění následné péče o výsadbu po dobu 3 let,
včetně jména zodpovědné osoby
● pro příjemce grantu je povinností:
o informovat o datu výsadby (min. 14 dní před plánovanou realizací)
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zaslat závěrečnou zprávu a fotodokumentaci z realizace projektu
prostřednictvím systému Grantys do 2 měsíců od realizace výsadby
o umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům Nadace Partnerství a společnosti
ŠKODA AUTO, Odbory KOVO MB, Dedoles nebo Novartis
o informovat při jakékoli propagaci a komunikaci projektu o jeho realizaci
za finanční podpory ŠKODA AUTO, Odbory KOVO MB, Dedoles a Novartis
podle pravidel prezentace, která jsou přílohou smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku (tzn. zmínit tuto informaci v textových i grafických materiálech, včetně
výroční zprávy, periodik a webu organizace)
o zaregistrovat vysazené stromy do databáze Hlas lesa (všechny výsadby)
o zaregistrovat vysazené stromy do databáze Sázíme budoucnost. Registrace je
bezplatná a slouží k budování jednotné databáze výsadeb na území ČR.
finanční podpora bude vyplacena:
o u projektů do 70 000 Kč ve výši 100 % po schválení žádosti
o u projektů nad 70 000 Kč ve výši nejméně 90 % po schválení žádosti a až 10 %
do 2 měsíců po odevzdání závěrečné zprávy
udržitelnost projektu jsou 3 roky od data realizace
o

●

●

4. Hlavní kritéria pro výběr projektů
● kvalita plánu výsadby
● vhodnost dřevin pro zvolené stanoviště a vhodnost stanoviště v rámci krajiny a obce
(doporučujeme využít odborné podpory: viz níže bod 8)
● význam výsadby pro zvýšení ekologické stability území
● budou upřednostňovány projekty výsadeb na místě přístupném veřejnosti
● v případě výsadby na veřejně dostupném místě bude hodnocena míra zapojení
veřejnosti do plánování, přípravy i realizace projektu a způsob komunikace projektu
v rámci obce i vůči médiím a širší veřejnosti
● zajištění kvalitní následné péče o vysazené stromy na dobu minimálně 3 let, která
spočívá především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů
a je-li třeba zajištění výchovných řezů (je nutné důvěryhodně doložit popisem zajištění
následné péče), tj. dostatečný rozpis a popis pracovních operací na 3 roky
● vyvážený a realistický rozpočet (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých
položek)
● kvalitní zpracování žádosti a příloh
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5. Na co nelze žádat
● sazenice pro obnovu lesa (s výjimkou větrolamů)
● není možné žádat pouze na výsadbu keřů (jsou podporovány pouze jako doplněk
k výsadbě stromů). Nelze žádat na velmi drobné keře a polokeře.
● zakoupení/zapůjčení nářadí
● tvorba výukových materiálů
● propagace projektu
● mzdové náklady
● výsadby stříhaných živých plotů
● použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, rašeliny
● závlahové roury „husí krky“
● mulčovací plachetky
● realizace zpevněných ploch a cest
6. Jak podat žádost
Žádost se podává pouze elektronicky prostřednictvím online systému Grantys na webových
stránkách nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Obnova zeleně zničené
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 (s podkladem katastrální mapy, s vyznačeným číslem pozemku,
vyznačenou hranicí pozemku, s měřítkem a severkou, s vedením inženýrských sítí
a jejich ochranným pásmem)
● v případě, že vlastník pozemku určeného pro výsadbu není shodný s žadatelem,
požadujeme písemný souhlas majitele pozemku, včetně výpisu z katastru nemovitostí
s uvedením vlastníka pozemku. Příspěvkové organizace mohou doložit zřizovací listinu
v případě, že jsou v ní uvedená čísla parcel, se kterými mohou hospodařit.
● v případě výsadby u hranice pozemku (méně než 3 metry) je nutný souhlas vlastníka
sousedního pozemku
● fotografie současného stavu lokality
● letecká fotografie (ortofoto) se zaznačením řešeného území
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●
●

plán péče – popis zajištění následné péče, tj. dostatečný rozpis a popis pracovních
operací na 3 roky od výsadby
informace o existenci/neexistenci inženýrských sítí oslovených správců sítě
a respektování jejich ochranného pásma (tj. vypište jednotlivé dotčené správce a zadejte
informaci, zda jejich síť vede řešeným územím. V případě, že vede, mějte zakreslenou
síť a její ochranné pásmo v plánu výsadeb).

7. Harmonogram výzvy
● otevření grantové výzvy: 31. 1. 2022
● příjem žádostí a zveřejnění podpořených projektů: výzva je nastavena jako průběžná,
tzn. příjem žádostí není časově omezen. Projekty budou hodnoceny s uzávěrkou
k poslednímu dni každého měsíce až do vyčerpání prostředků programu.
● grantová výzva je určena pro výsadby na jaře 2022 a na podzim 2022
8. Obecné podmínky a doporučení
● doporučená doba výsadeb je 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)
● před zpracováním plánu výsadeb je nutné ověřit vedení inženýrských sítí a jejich
ochranná pásma, která je nutné respektovat
● odborná podpora:
o k výběru vhodných druhů dřevin, k provedení kvalitní výsadby a následné péči
doporučujeme manuály zveřejněné na našem webu, příručku Sázíme
a pečujeme o zeleň v obcích a Standardy péče o přírodu krajinu – Výsadba
stromů a Funkční výsadby ovocných dřevin či publikaci ke stažení Jak se sází
strom
o pro výběr vhodných druhů pro venkov se můžete inspirovat také v tomto
dokumentu
● výsadby budou ke konci doby udržitelnosti (3 roky od data realizace) zkontrolovány
odborným pracovníkem nadace, bude podána zpráva o stavu všem partnerům projektu
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9. 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.
10. Další informace
Bližší informace týkající se grantové výzvy poskytne:
Jana Drochytková, jana.drochytkova@nap.cz, tel.: 776 251 058
S prací v systému Grantys vám pomůže:
Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115

