Zelené oázy 2019-2020
Informace o grantové výzvě

1. Cíl výzvy
Podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné
blízkosti, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst a které přispějí ke
zmírnění projevů změn klimatu na lokální úrovni. Nedílnou součástí projektů je aktivní
zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektů.

2. Témata podporovaných projektů
Tvorba a úprava:


veřejných prostranství se zastoupením zeleně (parky, náměstí, návsi, ulice)



přírodních zahrad (např. u škol, školek a veřejných budov)



produkčních komunitních zahrad, políček nebo školních zahrad (veřejně přístupných)



přírodně hodnotných lokalit (remízky, meze, trvalé travní porosty, květnaté louky)



zeleně s cílem zmírnění dopadu vln veder ve městech



přitažlivých nebo zajímavých přírodně hodnotných nebo krajinářsky zajímavých lokalit



starých sadů a krajových odrůd se zachováním nebo rozšiřováním genofondu

Hospodaření s vodou v obci:


čištění vodních lokalit



náhrada povrchů nepropustných za povrchy s lepší vsakovací schopností



sběr a využití dešťové vody, např. pro potřeby obecní zeleně



přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů

3. Hlavní kritéria pro výběr projektů


míra a způsob zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu a následné péče



velký podíl dobrovolnické práce na projektu



vhodně zvolené druhy rostlin pro dané stanoviště a prostor



přínos opatření pro snížení teploty na přehřátých místech v obci



kvalitní zpracování žádosti a příloh s konkrétními a konstruktivními výstupy, které povedou
k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a posílení místní komunity i ekonomiky
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realizační plán s jasnými cíli a výsledky, jednotlivými kroky a časovým harmonogramem



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



písemný souhlas majitele pozemku určeného pro realizaci projektu



zajištění následné péče



tvůrčí i finanční účast dalších partnerů - místních sdružení, spolků, samosprávy, školy,
podnikatelů apod.



udržitelnost projektu po realizaci



upřednostněny budou projekty na místech přístupných veřejnosti (včetně školních zahrad)
a žadatelé, kteří již místo určené pro realizaci zlepšili nebo zviditelnili (např. brigádou s
úklidem, kulturní akcí)

4. Na co lze žádat


zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro
dané místo (pokud možno, upřednostněte druhy původní nebo zdomácnělé; maximální
cena jedné sazenice stromu je 2 500 Kč včetně DPH)



zakoupení potřebného materiálu (kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky,
mulčovací štěpka z listnatých dřevin, kamenné drtivo, kačírek atd.)



doprava sazenic a materiálu na místo realizace – je nutné uvést vzdálenost a způsob
přepravy (pokud možno, upřednostněte lokální dodavatele)



zakoupení/zapůjčení nářadí (max. do 10 % z žádané částky)



odborné poradenství (max. 10 % z žádané částky, max. však 8 000 Kč) – je nutné uvést
(v žádosti pole „Spolupracující osoby a organizace“, stručnou informaci o konkrétním
odborníkovi (např. odkaz na web, doklad o vzdělání apod.)



tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací
(pracovní listy, výukové prvky z různých materiálů, jako je dřevo, kámen, papír, atd.)



propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů



mzdové náklady – je třeba uvést název pracovní pozice (v rozpočtu žádosti) a základní
popis práce (buď v samostatné příloze, nebo do pole „Komentář k rozpočtu“, zaměstnanci
škol mohou mzdové náklady uplatnit, pouze pokud je projekt realizován nad rámec úvazku



zakoupení mobiliáře (max. do 10 % z žádané částky, max. však 10 000 Kč)



ostatní činnosti nezbytné k dosažení cílů projektu
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5. Na co nelze žádat


externí zpracování žádosti



výkupy pozemků



náhradní výsadby (viz § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)



pravidelná údržba/management stávajících ploch



výsadby jehličnanů, stříhaných živých plotů, letničky, které nejsou schopny přesévání,
plnokvětých kultivarů se sterilními květy



použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, umělých hnojiv, rašeliny
a substrátu s jejím obsahem, barevná mulčovací kůra

6. Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu


žádost je možné podat do 31. 10. 2019 (včetně)



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



minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč



projekty mohou být realizovány na celém území ČR



není stanoven poměr mezi grantem a spoluúčastí příjemce



žádost musí být kompletní a musí obsahovat všechny povinné přílohy



realizace projektu je možná od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2020



příjemce grantu je povinen informovat o datu výsadby (min. 14 dní před plánovanou
realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, zpracovat
závěrečnou zprávu, atd.)



příjemce grantu je povinen umožnit návštěvu realizace projektu zástupcům Nadace
Partnerství a společnosti MOL



při propagaci a komunikaci projektu je příjemce povinen informovat o finanční podpoře
Nadací Partnerství a společnosti MOL a dodržet pravidla prezentace, která jsou přílohou
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (tzn. podporu v textových i grafických
materiálech, včetně výroční zprávy, periodik a webu organizace)



příjemce nadačního příspěvku je povinen zaregistrovat vysazené stromy do databáze
iniciativy Sázíme budoucnost (registrace je bezplatná)
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7. Jak podat žádost
Celá žádost (včetně příloh) se podává pouze elektronicky, prostřednictvím webového
rozhraní Grantys na stránkách www.nap.grantys.cz, kde si vyberete grantovou výzvu Granty
Zelené oázy 2019. Poštou tedy nic neposíláte. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem
Grantys, si můžete stáhnout na www.zelene-oazy.cz
Žádost musí být kompletní, je nutné vyplnit všechna pole žádosti, přiložení přílohy
nenahrazuje vyplnění pole žádosti. Nekompletní žádosti nebudou přijaty k hodnocení
Povinné přílohy je potřeba k žádosti nahrát elektronicky v systému Grantys. Bez přiložených
povinných příloh nebude žádost přijata k dalšímu hodnocení. Každá příloha musí být
pojmenována a měla by být pouze jedním souborem, přílohy o více stranách je třeba spojit do
jednoho souboru.
Povinnými přílohami žádosti jsou:


přehledné zaznačení lokality v mapě (nejlépe v katastrální mapě, kde musí být patrná
čísla parcel, s uvedeným měřítkem a orientací)



informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stačí printscreen z prohlížeče)
nebo výpis z KN (musí být patrné umístění parcely, číslo parcely, informace o majiteli)



podepsaný souhlas majitele pozemku s realizací projektu, v případě školských zařízení
postačí zřizovací listina, kde jsou uvedena čísla parcel a informace, že subjekt může
hospodařit se svěřeným majetkem (v případě, že majitel pozemku je shodný s žadatelem,
souhlas se nemusí dokládat)



fotografie současného stavu lokality (min. 5 fotografií, které umožní udělat si dostatečnou
představu o místě, na kterém má být projekt realizován)



jednoduchý plánek zamýšlených úprav či výsadeb, ze kterého bude patrný aktuální i cílový
stav území, včetně toho, kde budou vysázeny jaké druhy, včetně osazovacího plánu
s konkrétními druhy, jejich počty a velikostmi

V případě podpory projektu je nutné před podpisem smlouvy dodat:


doklad o registraci organizace (zřizovací listina školského zařízení, potvrzené stanovy
spolku, výpis z veřejného rejstříku apod.); pokud je žadatelem obec, není třeba registraci
dokládat
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doklad o vedení účtu (kopie smlouvy o založení účtu nebo doklad o vedení účtu ověřený
bankou)

Nepovinnými přílohami žádosti jsou:


výroční zpráva organizace za uplynulý rok



přílohy dokládající zapojení veřejnosti do přípravy projektu



přílohy prezentující aktivity žadatele na místě projektu



přílohy dokládající odpovídající odbornost zvoleného odborného poradce



další přílohy relevantní pro posouzení projektu

Chcete-li se inspirovat příklady dobré praxe v hospodaření s vodou, přečtěte si publikaci
Než nastanou deště od autorek Kamily Florové a Heleny Králové. K výběru vhodných druhů
dřevin, provedení kvalitní výsadby a následné péči doporučujeme publikaci Jak se sází strom
autorky Miroslavy Drobílkové. Obě publikace je možné zakoupit na
eshop.nadacepartnerstvi.cz.

8. Harmonogram grantové výzvy
Celkově bude rozděleno 1 400 000 Kč
Finanční rozsah grantu 25 000 Kč – 140 000 Kč
Příjem žádostí do 31. 10. 2019 (23:59)
Zveřejnění podpořených projektů 4. 2. 2020
Realizace projektu od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2020
Zaslání průběžné zprávy 20. 6. 2020
Zaslání závěrečné zprávy 10. 12. 2020

9. Další informace
zeleneoazy@nap.cz, mobil: 515 903 115
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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/
MOL Česká republika, s. r. o. vznikla 1. ledna 2016 sloučením společností PAP OIL
a MOL Retail se společností Slovnaft Česká republika. Společnost se k 1. dubnu dále
sloučila se společnosti MOL čerpací stanice (ex-Agip). S 304 čerpacími stanicemi je
MOL dnes druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu.
Silnou pozici zastává MOL také v oblasti velkoobchodu, kde patří k vedoucím
obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv.
Ambicí Skupiny MOL v ČR je stát se první volbou pro zákazníky jak v maloobchodě,
tak v oblasti velkoobchodu. www.molcesko.cz
Grantový program Zelené oázy Nadace Partnerství a společnosti MOL podporuje
projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které
přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením
veřejnosti.
www.zelene-oazy.cz

Zelené oázy 2019
Informace o grantové výzvě
Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
Telefon: +420 515 903 115
www.zelene-oazy.cz

me mb e r o f
ENV IRO NM ENT AL P ART NERSHIP ASSO C I AT IO N

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, www.nadacepartnerstvi.cz

