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Zahradníkův (k)rok

Základní škola
a Mateřská škola
Lužnice p. o.

Projekt Zahradníkův (k)rok zahrnuje návrh úprav stávající zahrady, respektive veřejně přístupného pozemku u místní školy a hřiště mateřské
školy, která bude doplněna novými prvky v přírodním stylu tak, aby
mohla být lépe využívaná ve vzdělávacím procesu, ale i jako funkční
veřejný prostor – úpravy zahrnují přípravné práce (odstranění stávajících
nevyhovujících prvků a příprava záhonů), ošetření zeleně v řešeném
území, návrh a popis nových terénních úprav, herních, vegetačních
i společenských prvků, s maximálním využitím přírodních materiálů.

Lužnice

Jihočeský

80 000 Kč

Vodní hřiště u Sýpky

Centrum kultury
a vzdělávání Blatná

U objektu Kontribuční sýpky, která je v současnosti letním Land Artovým
a workshopovým centrem, bude vybudováno vodní hřiště. Vodní hřiště
bude tvořeno různými prvky, které navazují na studnu a umožní kreativní
manipulaci s ní i edukační procesy. Využívána bude jednak dešťová, ale i
voda z nově vybudované studny. Na hřišti budou svépomocí v rámci Land
Artové dílny 2018 vytvořena korýtka, mlýnky, stavidélka, přehrádky, brouzdaliště, blátová, písková zóna a mělká retenční nádrž.

Blatná

Jihočeský

128 000 Kč

Magická zahrada Centra BAZALKA

Centrum BAZALKA,
o. p. s.

V projektu Magická zahrada Centra BAZALKA jde o revitalizaci a osazení
zahrady stacionáře pro děti s kombinovaným postižením a poruchami
autistického spektra. Chceme vytvořit prostředí, ve kterém mohou naši
klienti plnohodnotně trávit čas. Celkem plánujeme zahradu osadit cca 300
sazenicemi původních keřů (klokoč, střemcha, zimolez, dřín a další), zasadit
popínavky podél protihlukové zdi, zasadit ovocné stromy (jabloň, meruňka),
do trávníku zasadit jarní cibuloviny (ladoňka, modřenec, krokus), vytvořit
z části zahrady přírodní louku, vytvořit bylinkový záhon a vybudovat
vyvýšené záhony.

České
Budějovice

Jihočeský

53 422 Kč

Zahrada je naší třídou

Frank Bold Kids, z. s.

Projekt Zahrada je naší třídou vychází z aktuální potřeby nově vznikající
Lesní mateřské školky Medlánka. V rámci projektu zrenovujeme pozemek,
který jsme získali od městské části do dlouhodobého pronájmu. Z doposud
zanedbávaného svahu vytvoříme pestrou zahradu plnou nejrůznějších
zahradních prvků. Výběr rostlin bude respektovat specifika místa – přírodní
památky Medlánecké kopce – a zároveň bude reagovat na potřeby dětí. Ze
zahrady tak vznikne prostor pro přirozené učení se soužití s přírodou a respektu k ní. Do projektu budou do velké míry zapojeni rodiče dětí a další
příznivci školky.

Brno-Medlánky

Jihomoravský

34 382 Kč

Vodní prvky v parku Dubínek v
Doubravníku

Městys Doubravník

Tento projekt přináší do parku Dubínek vodní prvky. Proběhla I. etapa
realizace parku s vysázením stromů, keřů a květinových záhonů – všechny
rostliny místních druhů. Realizace I. etapy byla podpořena MMR. V rámci
vody v parku je ustoupeno od prvotního návrhu čerpání vody z vodovodního řádu. Projekt nyní počítá s možností použít nevyužívanou vodu
z přepadu studní pro vodní prvky v podobě potoka a přírodního jezírka za
pomoci samospádu. Na místo se tak navrátí voda, tak jak zde dříve tekla,
která nyní teče v hluboce zatrubněném potoku.

Doubravník

Jihomoravský

138 188 Kč

Líšeňská permakulturní zahrada

Kavyl z. s.

Spolek Kavyl letos zahájil činnost třetího lesního klubu. DLK Kvítek leží
na okraji městské části Brno-Líšeň na dosud nevyužívaném a zanedbaném
pozemku. Po stovkách odpracovaných hodin se podařilo pozemek vyčistit
od náletových dřevin, skládky a upravit tak, že vyhovuje provozu lesní
školky. Díky své rozloze a dobré dostupnosti by chtěl žadatel vybudovat
v areálu klubu permakulturní zahradu, kterou by bylo možné využívat
i pro další aktivity – environmentálně vzdělávací a kulturní akce, nabídnout vyžití i obyvatelům Líšně – část zahrady bude sloužit jako komunitní
zahrada.

Brno-Líšeň

Jihomoravský

93 000 Kč

Obecní sad

Obec Mělčany

Výsadba obecního sadu a úprava prázdného prostranství o centru obce
Mělčany, na neudržovaných pozemcích nově získaných od Jihomoravského
kraje, s vybudováním odpočinkového místa pro občany i projíždějící
cyklisty.

Mělčany

Jihomoravský

31 000 Kč

Scholaris hortum – zahrada poznání,
her a dobrodružství

Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves

Vznikne školní zahrada, která spojí místa pro hru, poznávání, výuku
a zábavu. Budou ji využívat děti ze školky i školy. Pro hru se vytvoří herní
prvky z přírodních materiálů (vrbové domečky, chýše z větví, smyslové,
špalkové a kamenné chodníčky). Pro poznávání se doplní stromy – domácí
druhy rostoucí v okolní krajině (každá vesnice, kde bydlí školáci, bude mít
v zahradě svůj strom). Vysadí se 4 ovocné stromy (staré odrůdy, které se
v okolí pěstovaly). Založí se motýlí loučka, bylinková zahrádka a suchá
zídka pro ještěrky. Pro výuku vzniknou koutky s lavicemi, pro zábavu malé
přírodní divadlo.

Jičíněves

Královéhradecký

56 000 Kč

Rodinný sad plodů a sdílení

Skrojek z. s.

Výsadba sadu starých a krajových odrůd v obci Skotnice za účasti
veřejnosti. Projekt slouží k podpoře občanské společnosti a k návratu
starých a krajových odrůd na území. Sad bude sloužit jako klidová zóna
pro občany i širokou veřejnost, svým umístěním navazuje na dětské hřiště.
Plody dřevin jsou určeny k přímé spotřebě občanům i kolemjdoucím.
Součástí projektu bude přednáška. Nosnou myšlenkou projektu je sdílení.
Každá zapojená rodina bude mít „svůj strom“. Plody budou ovšem patřit
i ostatním. Pokud se někomu úroda nepodaří, nemusí si tak zoufat, příští rok
bude zase moci on hostit ostatní.

Skotnice

Moravskoslezský

27 600 Kč

Zahrada pro všechny

Základní škola
a Mateřská škola
Určice, příspěvková
organizace

Zahrada pro všechny je projekt, který si klade za cíl v areálu základní
školy Určice vytvořit komunitní místo, které bude fungovat v souladu
s přírodou a jejím udržitelným rozvojem. Bude to místo, díky kterému
se jak žáci mateřské školy, I. a II. stupně, tak široká veřejnost bude mít
příležitost dozvědět se něco o zákonitostech přírody, uvidí ukázku hospodaření se srážkovou vodou, kompostování, poznají domácí i zdomácnělé
byliny a dřeviny.

Určice

Olomoucký

64 983 Kč

Ovocná stezka Pastviska

Pro Přerov, z. s.

Na okraji města vznikne více než kilometrová polní stezka lemovaná stromy a keři, které ji budou vytyčovat a v budoucnu dávat ovoce a stín. Díky
svému napojení na stávající přístupové cesty vznikne okruh, který využijí
lidé k procházkám i běhu. Osázení místa mu poskytne vyšší rekreační
hodnotu. Staré ovocné odrůdy nabídnou nejen ovoce, ale i např. možnost
poznávání pro malé výpravy z blízkých MŠ. Vzniklý remízek bude jistě
vítaným úkrytem pro polní zvěř, zlepší mikroklima a schopnost půdy zadržovat vodu. Sníží se náchylnost k erozi půdy a zvýší biodiverzita v místě
samém i nejbližším okolí.

Přerov

Olomoucký

74 176 Kč

Podpora městského komunitního
zahradničení v Plzni

Mezigenerační
a dobrovolnické
centrum TOTEM, z. s.

V rámci projektu podpoříme rozvoj a fungování městské zahrady na terase
našeho centra, která vznikla na jaře 2015, a o kterou se společně starají
děti ze 7. MŠ Kralovická a dobrovolníci senioři z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s. Obě cílové skupiny se na zahradě společně
potkávají, zvyšují kompetence zoblasti zahradničení ve městě a prostřednictvím zahrady rozvíjejí vzájemné mezigenerační vazby. V rámci projektu
podpoříme sídliště v okolí centra v možnostech městského zahradničení,
ať už u nás v centru na městské zahradě, nebo u sebe doma.

Plzeň

Plzeňský

70 000 Kč

Komunitní zahrádka Meduňka

Husitské centrum,
o. p. s.

V lokalitě Žižkova pracujeme na přeměně nevyužívané farní zahrádky
na živý prostor, kde každý může, svým přispěním, ovlivnit fungování
a směřování komunitního prostoru. Veškeré aktivity jsou nehrazené,
neregistrované a účast na nich je dobrovolnická. Zapojit se může kdokoli.
Realizovanými aktivitami jsou práce na zahradě a dvorku, vaření pro větší
počet lidí (pro komunitu), využití bytových prostor pro vlastní akce, práci,
sdílení zkušeností a předávání si kontaktů, aktivizace dětí.

Praha

Praha

60 371 Kč

Přírodní zahrada Na Beránku

Montessori cesta

Projekt Přírodní zahrady Na Beránku je společná aktivita dětí a pedagogů z montessori části školy Na Beránku v Praze Modřanech a rodičů
sdružených ve spolku Montessori cesta. Od roku 2012 měníme zpustlé
tenisové kurty na přírodní zahradu. Návrh vznikl během komunitního
plánování s dětmi. Návrhy jsou realizovány dětmi za pomoci rodičů, místních firem a spřátelených organizací. Zahrada je každodenně využívána
při výuce a odpoledních aktivitách, využívána je i pro akce pro veřejnost.
Zahradu realizujeme v postupných krocích, dle našich finančních možností
a vhodného zapojení dětí v rámci výuky.

Praha

Praha

87 000 Kč

Cesta kapky

Montessori Slaný z. s.

Cesta kapky je projekt, kterým chceme vytvořit na pozemku vedle školy
zahradu jako edukativní, herní a relaxační prostor pro děti předškolního
a školního věku. Bude prostorem pro pracovní a zahradní činnosti dětí,
jejich pozorování a experimentování s přírodním materiálem a vodou. Vybudování zahrady bude společná práce pedagogů, dětí a žáků škol a jejich
rodičů.

Slaný

Středočeský

133 000 Kč

Zahrady Klíček

Rodinný klub Klíček
z. s.

Cílem projektu je vytvoření přírodní zahrady udržované a využívané
komunitou, dětským klubem, přírodní družinou a příměstskými tábory.
Zahrada bude přístupná široké veřejnosti a bude také využívána pro
účely environmentálních programů a výuky. Rodinný klub Klíček je
spolek, který vznikl v roce 2012 za účelem aktivního a plnohodnotného
naplňování volného času dětí a podpory rodin ve zdravém životním stylu,
a především v souladu s přírodou. Klíček klade důraz na vytváření a rozvoj
komunity, udržitelný rozvoj, trávení volného času dětí v přírodě a s tím
spojené získávání zážitků a zkušeností.Cílem projektu je vytvoření přírodní
zahrady udržované a využívané komunitou, dětským klubem, přírodní
družinou a příměstskými tábory. Zahrada bude přístupná široké veřejnosti
a bude také využívána pro účely environmentálních programů a výuky.
Rodinný klub Klíček je spolek, který vznikl v roce 2012 za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin
ve zdravém životním stylu, a především v souladu s přírodou. Klíček klade
důraz na vytváření a rozvoj komunity, udržitelný rozvoj, trávení volného
času dětí v přírodě a s tím spojené získávání zážitků a zkušeností.

Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav

Středočeský

116 520 Kč

Zahrada jako učebna

Husova základní škola
a mateřská škola
SMĚROVKA

Cílem projektu je vytvořit přírodě blízkou členitou zahradu jako vzdělávací
prostor podněcující vlastní iniciativu k pozorování, experimentování,
tvoření a k činnostem prohlubujícím sounáležitost s přírodou, na kterém
se podílí děti, žáci, učitelé a rodiče, svést dešťovou vodu do retenční nádrže
s mokřadem a vytvořit dešťovou zahradu k ozelenění nádvoří, vysadit motýlí
louku, jedlé keře a stromy. Postavit venkovní dílnu pro práci se dřevem,
vyvýšené pěstební záhony, venkovní učebnu s akátovým nábytkem a herní
prvky. Vytvořit smyslový chodník, bylinkovou spirálu a labyrint z vrbových
prutů.

Hostivice

Středočeský

55 000 Kč

Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Nová Ves u
Nového Města na Moravě

Obec Nová Ves
u Nového Města na
Moravě

Vybudování přírodní zahrady na pozemku stávajícího školního hřiště. Na
části hřiště jsou umístěny herní prvky, které budou doplněny jednotlivými
záhony – vyvýšené zeleninové, trvalkové, bylinkové, motýlí a divoký
s domečkem pro ježky a hmyzí hotel. Podél hranice pozemku se vysází
jedlé keře a čtyři ovocné stromy.

Nová Ves u Nového Města
na Moravě

Vysočina

25 000 Kč

Květinové ostrovy – studna poznání

Základní škola, Staré
Město, okres Uherské
Hradiště, příspěvková
organizace

Chceme zkvalitnit a zatraktivnit prostředí školy pomocí druhově bohatých
celoročně atraktivních dynamických záhonů, pozitivně formovat vztah
dětí k přírodě. Klíčové aktivity projektu se zaměří na výsadbu extenzivních
trvalek a travin do štěrkového podkladu ve třech „bazénech“ u školy, které
budou sloužit pro environmentální výuku, současně zpříjemní prostředí
občanům okolního sídliště, kteří využívají posezení u školy k odpočinku.
Stávající rostliny nařízkujeme a zasadíme na vhodná stanoviště v městě
(po konzultaci s MěÚ), staré porosty zužitkujeme na výrobu hmyzích hotelů.

Staré Město

Zlínský

55 000 Kč

Park „Na staré škole“

Stonožka Valašská
Polanka z. s.

Předmětem projektu je úprava veřejného prostoru v centru obce – s pracovním názvem „Na staré škole“. Tento prostor byl řadu let nevyužívaný
a v územním plánu obce je rezervován pro jinou funkci, než je veřejná
zeleň. Snahou spolku je prostor oživit a využívat ho až do doby, než se najdou prostředky na realizaci plánů, které s tímto pozemkem má obec.

Valašská Polanka

Zlínský

42 500 Kč

Celkem

1 425 142 Kč

