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Nadace Partnerství 
Výzva k podávání projekt ů na výsadbu strom ů 2018 

 

1. Cíl grantu 
Podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Zapojení širší 

veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora 

společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé 

sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.  

2. Hlavní kritéria pro výb ěr projekt ů 
• míra zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu; 

• počet a výběr stanovištně vhodných původních druhů stromů a keřů; 

• budou upřednostňovány projekty výsadeb na místě přístupném veřejnosti;  

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

položek); 

• zajištění kvalitní následné péče o vysazené stromy na dobu minimálně 5 let, která 

spočívá především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů 

a je-li třeba zajištění výchovných řezů (je třeba důvěryhodně doložit popisem zajištění 

následné péče); 

• tvůrčí i finanční účast dalších partnerů - místních sdružení, spolků, samosprávy, školy, 

podnikatelů apod.; 

• kvalitní zpracování žádosti a příloh; 

• v případě, že je žadatelem obec, budou upřednostněny projekty: 

1. realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi; 

2. předloženy obcemi s malým rozpočtem; 

3. připravené na základě komunitního plánování se zapojením veřejnosti. 

 

3. Na co lze žádat 
• zakoupení sazenic strom ů a keřů  

• do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH); 

• od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů); 

• zakoupení nezbytného materiálu  (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo 

jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky);  
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• dopravu sazenic  a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob 

přepravy; 

• zakoupení/zap ůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do 

výše 10% celkové žádané částky); 

• propagace projektu , tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10% 

celkové žádané částky). 

4. Na co nelze žádat 
• externí zpracování žádosti; 

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

• výsadby jehličnanů a stříhaných živých plotů; 

• použití chemických postřiků k hubení škůdců a plevelů, umělých hnojiv, rašeliny 

a substrátu s jejím obsahem, barevná mulčovací kůra; 

• závlahové roury "husí krky". 

5. Podmínky ud ělení grantu 
• Oprávn ěnými žadateli jsou  spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní 

právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, 

školské právnické osoby, obce a svazky obcí. 

• Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 30 000 Kč. 

• Žadatel odesláním žádosti souhlasí se za řazením projektu do hlasování Stromy místo  

letáků. 

• Písemný souhlas majitele pozemku  určeného pro zamýšlenou výsadbu, včetně výpisu 

z katastru nemovitostí (viz povinné přílohy žádosti). 

• Popis zajišt ění následné pé če o výsadbu , včetně jména zodpovědné osoby. Považujeme 

následnou péči za důležitou a zajímá nás, jak ji zajistíte. 

• Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro 

stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné 

hranice pozemků 3 m (to neplatí, je-li na sousedním pozemku les nebo sad). 

• Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby strom ů, tzn. realizace projektu je 

možná od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018. 

• Příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat o datu výsadby  (min. 14 dní před 

plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci  z realizace projektu (fotografie, 

video, závěrečnou zprávu). 

• Příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit ú čast na výsadb ě stromů zástupcům 

Nadace Partnerství a jejím partnerům.  
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• Povinností příjemce příspěvku je informovat při jakékoli propagaci a komunikaci projektu o 

jeho realizaci za finanční podpory Nadace Partnerství 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). 

• Příjemce nadačního příspěvku je povinen zaregistrovat vysazené stromy do databáze 

Stromy pod kontrolou . Registrace je bezplatná.  

6. Způsob výb ěru projekt ů 
Projekty vybírá odborná grantová komise. Projekty posouzené grantovou komisí jako 

nejkvalitnější budou podpořeny přímo a další část kvalitních projektů dostane šanci ve 

veřejném internetovém hlasování „Stromy místo letáků“, kde podporu získají projekty 

s nejvyšším počtem hlasů. 

 

7. Jak podat žádost 
Žádost se zadává přímo do formuláře na webových stránkách www.nap.grantys.cz, kde si 

vyberete grantovou výzvu Granty na výsadbu strom ů 2018. Manuál s návodem, jak 

pracovat s webovým rozhraním Grantys, si můžete stáhnout na www.nadacepartnerstvi.cz.   

Povinné p řílohy  je potřeba připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických  

souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata. 

Povinnými p řílohami žádosti jsou:  

• přehledné zaznačení výsadby v mapě (nejlépe v katastrální mapě nebo ortofotomapě 

s popisy, číslem parcely a hranicí pozemku) uveďte měřítko a orientaci; 

• informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stačí printscreen z prohlížeče); 

• podepsaný souhlas majitele pozemku s realizací projektu (v případě, že majitel pozemku 

není shodný s žadatelem; příspěvkové organizace mohou doložit zřizovací listinu 

v případě, že jsou v ní uvedena čísla parcel, se kterými mohou hospodařit); 

• fotografie současného stavu lokality. 

Pro obce:  

• písemné doložení partnerství s neziskovou organizací; 

• zápis, fotografie a další relevantní dokumenty z komunitního plánování. 

V případě podpo ření je nutné p řed podpisem smlouvy o nada čním p říspěvku dodat: 

• kopie registrace 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 (vyberte si jednu z těchto dvou možností: kopie smlouvy o založení 

účtu nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou). 

Nepovinnou p řílohou žádosti je:   

• výroční zpráva organizace za uplynulý rok 

K výběru vhodný druhů dřevin, provedení kvalitní výsadby a následné péči doporučujeme 

publikaci Jak se sází strom, autorky Miroslavy Drobílkové. 

 

8. Harmonogram grantové výzvy v roce 2018 
Celkově bude rozděleno minimáln ě 200 000 Kč. 
Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 30 000 Kč 
Příjem žádostí: od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018 

Zveřejnění podpořených projektů a projektů postupujících do internetového hlasování na 

webu nadacepartnerstvi.cz: 30. 6. 2018 

Internetové hlasování Stromy místo letáků: od 1. do 31. 7. 2018 

Zveřejnění výsledků internetového hlasování: 16. 8. 2018 

Realizace projektů: od 1. 10. do 30. 11. 2018 

Zaslání závěrečné zprávy: do 30. 11. 2018 

9. Další informace 
Bližší informace poskytne a dotazy zodpoví: 
Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115 


