SÁZÍME BUDOUCNOST S KB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ
Informace o grantové výzvě

1. Cíle výzvy
Aleje jsou nesmírně důležitým prvkem v krajině. Tvoří přirozenou oporu ekologické stability území,
dotváří jedinečný ráz krajiny, dělají ji přístupnější a člení rozsáhlé zemědělské plochy na menší.
Zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a v parných dnech krajinu ochlazují svým výparem.
Aleje také výrazně zvyšují druhovou rozmanitost a umožňují návrat drobných živočichů důležitých pro
obnovu okolní zemědělské půdy. Zapojení místních obyvatel do výsadby a péče o aleje buduje jejich
vztah k okolí, přírodě i k sobě navzájem.
Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních
úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních
obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i
následné péče.
Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů
v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační
panely.
Udržitelná budoucnost a dlouhodobá pomoc v boji proti klimatickým změnám jsou jedním z nosných
pilířů strategie KB Penzijní společnosti. Myslí nejen na finanční budoucnost svých klientů, ale i na
společnou budoucnost nás všech pod korunami stromů. Zapojení veřejnosti do aktivit zlepšujících
životní prostředí je důležité, stejně jako je potřeba pro kvalitní penzi zasadit semínko již v mládí.

2. Témata podpory
Hlavní téma
o

výsadba nových alejí nebo obnova existujících alejí, a to zejména v zemědělské krajině.

Doplňková témata (není možné podpořit samostatně)
o

výsadba nebo obnova remízů,

o

obnova polních cest přírodě blízkým způsobem,

o

doprovodná, přírodě blízká opatření pro zasakování vody a úprava drobných vodních toků,
studánek a pramenů v okolí alejí,

o

doplňková infrastruktura (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné
krajinné prvky, prvky pro zvěř - „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.) materiálově vhodné pro
dané místo,

o

oprava drobných sakrálních staveb v sousedství alejí (kapličky, křížky, boží muka…).

3. Podmínky pro podání žádosti
o

je možné žádat o částku 50 000 – 400 000 Kč,

o

celkem bude rozděleno cca 1,7 mil. Kč,
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o

oprávněnými žadateli jsou pouze následující právnické osoby: spolky, ústavy, obecně
prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství
vlastníků jednotek, družstva, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, obce a svazky
obcí (dle právní formy ve veřejném rejstříku),

o

projekty mohou být realizovány na celém území ČR,

o

výsadby musí být provedeny pouze na veřejně přístupných místech,

o

není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce,

o

žádost musí být kompletní a musí obsahovat všechny povinné přílohy,

o

jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního území,

o

součástí projektu je popis zajištění následné péče o výsadbu po dobu 3 let, včetně jména
zodpovědné osoby.

4. Hlavní podmínky pro realizaci projektů
O datu výsadby musí příjemce grantu informovat poskytovatele min. 14 dní předem. Příjemce také
zajistí kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, video, závěrečnou zprávu) a umožní účast
na výsadbě stromů zástupcům poskytovatele a partnerů.
V systému Grantys vyplní příjemce grantu závěrečnou zprávu o realizaci projektu (do 30 dnů po
realizaci) a dvě zprávy o následné péči (1 a 3 roky po realizaci). Příjemce také umožní provedení
kontroly realizovaných výsadeb na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů.
Při jakékoli propagaci a komunikaci projektu musí příjemce grantu postupovat 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).
Vysazené stromy je nutné zaregistrovat do databáze Sázíme budoucnost. Registrace je bezplatná a
slouží k budování jednotné databáze výsadeb na území ČR.
Následnou péči musí příjemce grantu zajistit 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. Náklady na tuto následnou péči mohou být hrazeny
z uděleného grantu. Dále musí příjemce zajistit udržitelnost projektu a jeho výstupů po dobu 3 let od
ukončení realizace projektu.

5. Hodnocení projektů
Všechny podané žádosti projdou nejdříve kontrolou úplnosti a formální správnosti. V případě
drobnějších nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě 10 kalendářních dnů. Žádosti
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obsahující závažné nedostatky, nebo žádosti, které nebudou ve stanovené lhůtě opraveny, budou
vyřazeny z dalšího hodnocení.
Po této kontrole budou projekty hodnoceny odbornou komisí podle následujících kritérií:
o

přínos výsadby a řešení hospodaření s vodou pro zvýšení ekologické stability území a kvalita
plánu výsadby, předloženého záměru,

o

vhodnost dřevin pro zvolené stanoviště a vhodnost stanoviště v rámci krajiny a obce
(doporučujeme využít odborné podpory: viz níže bod 8),

o

dostupnost, zpřístupnění místa výsadby,

o

společenský přínos pro místní obyvatele - zapojení veřejnosti do plánování, přípravy, realizace
projektu a následné péče, způsob komunikace projektu v rámci obce i vůči médiím a širší
veřejnosti,

o

zajištění kvalitní následné péče o vysazené stromy na dobu minimálně 3 let – je nutné
důvěryhodně doložit popisem zajištění následné péče, tj. dostatečný rozpis a popis pracovních
operací na 3 roky,

o

vyvážený a realistický rozpočet (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých položek),

o

spolufinancování následné péče je výhodou při hodnocení,

o

realizace navrhovaných prvků a výsadeb vlastními silami je výhodou při hodnocení,

o

kvalitní zpracování žádosti a příloh.

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

6. Způsobilé výdaje
Způsobilé jsou pouze výdaje neinvestičního charakteru do maximální výše 400 000 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. Je možné hradit materiál, služby i mzdy, není-li v konkrétní
položce uvedeno jinak.
Veškeré způsobilé výdaje musí být uhrazeny bezhotovostně a prokázány příslušným výpisem z účtu.
Za způsobilé jsou považovány pouze tyto výdaje:
o

zakoupení sazenic stromů a keřů vhodných pro dané místo (druhy původní nebo
zdomácnělé), maximální podpora na jednu sazenici stromu je 2000 Kč včetně DPH,

o

kotvící, ochranný a podpůrný materiál (kůly, příčky, úvazky, mulč, ochrana kmene/nátěr,
materiál pro vylepšení kvality půdy) do 800 Kč/strom včetně DPH,

o

úprava terénu/místa, včetně potřebného materiálu,

o

strojní hloubení jam pro výsadbu,

o

nákup travního osiva vhodného pro dané místo,
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o

doprava sazenic a materiálu na místo realizace,

o

zakoupení/zapůjčení nářadí,

o

výdaje na následnou péčí po dobu 3 let (výchovný řez, zálivka aj.) ,

o

výdaje na projekční práce a odborné poradenství, max. 10 % z žádané částky,

o

výdaje na dozor při výsadbě a údržbě, max. 5 % z žádané částky,

o

výdaje na doplňkové prvky (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné
krajinné prvky, prvky pro zvěř - „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.) a opravu drobných
sakrálních staveb v sousedství, max. 30 % z žádané částky,

o

výdaje na propagaci výsadby a tvorbu informačních materiálů,

o

výdaje na ostatní činnosti nezbytné k dosažení cílů projektu (například geodetické vytýčení
pozemků aj.).

Ostatní výše neuvedené výdaje jsou považovány za nezpůsobilé, jedná se zejména o:
o

sazenice pro obnovu lesa (s výjimkou větrolamů),

o

tvorba výukových materiálů,

o

výsadby stříhaných živých plotů,

o

použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, rašeliny,

o

závlahové roury „husí krky“,

o

obnova polních cest nevhodným povrchem (např. asfalt, beton, stavební drť, zámková dlažba,
panely),

o

mulčovací plachetky.

7. Jak podat žádost
Žádost se podává pouze elektronicky prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách
nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností.
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:
o

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).

o

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.
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o

V případě výsadby u hranice pozemku (méně než 3 metry) je nutný souhlas vlastníka
sousedního pozemku.

o

Fotografie současného stavu lokality.

o

Letecká fotografie (ortofoto) se zaznačením řešeného území.

o

Plán péče – popis zajištění následné péče, tj. dostatečný rozpis a popis pracovních operací na
3 roky od výsadby.

o

Informace o pozemcích z http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

o

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).

8. Harmonogram výzvy
o

vyhlášení grantové výzvy: 28. 3. 2022

o

uzávěrka příjmu žádostí: 30. 6. 2022

o

zasedání grantové komise: červenec 2022

o

zveřejnění podpořených projektů: 26. 8. 2022

o

realizace projektů: od 1. 9. 2022 do 30. 7. 2023

o

zaslání závěrečné zprávy: 30 dní po realizaci projektu

o

zaslání zpráv o následné péči: 1 rok po realizaci a 3 roky po realizaci

9. 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
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.
Pro výběr vhodných druhů pro venkov se můžete inspirovat také v tomto dokumentu.

10. Kontakty
Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, obsahová část projektu) je:
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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

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty,
odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění,
vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody.
Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu
otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro
environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.
http://www.nadacepartnerstvi.cz/

KB Penzijní společnost
SÁZÍME BUDOUCNOST S KB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ je společným projektem KB Penzijní
společnosti, Nadace Komerční banky – Jistota a Nadace Partnerství. KB Penzijní společnost,
dříve KB Penzijní fond, přináší své služby již od roku 1994. Jejím hlavním cílem je pomoci
klientům zajistit si důstojné příjmy na penzi. V současné době v jejím portfoliu naleznete čtyři
účastnické fondy. Jako součást skupiny Komerční banky, která má ambice stát se digitálním
lídrem trhu, se zaměřuje na bezpapírové sjednávání smluv a komunikaci s klienty v souladu se
zásadami udržitelnosti a ochrany životního prostředí.
https://www.kbps.cz/
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