
                                             
 
 
 

 
1 

       

 

 

Nadace Partnerství a Spole čnost pro zahradní a 
krajiná řskou tvorbu, o. s.  
 
Výzva k p ředkládání žádostí o bezplatné ošet ření stromu 
Projekt Zdravé stromy pro zít řek (3. ročník) 

 
1. Cíl projektu 

Podpora kvalitního odborného ošetřování vzrostlých stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této 
činnosti. Certifikace European Tree Worker  jako jediná v České republice poskytuje záruku, že 
arborista prošel komplexní zkouškou, která prokazuje náležitou úroveň jeho odborných znalostí. Nadace 
Partnerství ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. poskytne žadatelům 
vybraným odbornou komisí poukaz na bezplatné ošet ření jednoho vzrostlého stromu . 
 
2. Harmonogram 3. ro čníku projektu 

• Rozsah poskytované práce: ošetření jednoho vzrostlého stromu (bez ohledu na jeho věk či 
velikost). 

• Předpokládá se poskytnutí minimálně 10 poukazů na ošetření stromu. 

• Uzávěrka pro příjem žádostí: 11. 11. 2011. 

• Zveřejnění výsledků: 14. 2. 2012. 

• Zaslání závěrečné zprávy: 25. 6. 2012. 
 
3. Hlavní kritéria pro výb ěr žádostí 

• Historie  stromu, jeho velikost a význam  pro místní obyvatele. 

• Zdravotní stav stromu  a potřebnost zásahu.  

• Zpracování žádosti a příloh žádosti. 

• Předpokládané způsoby prezentace  ošetření stromu certifikovanými arboristy (například 
oslovení médií, výroba plakátků, zařazení exkurze na ošetření do školní výuky apod.).  

 
4. Podmínky ud ělení poukazu na bezplatné ošet ření stromu 

• Oprávněnými žadateli jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, obce, školy, 
příspěvkové organizace, církevní právnické osoby, sdružení a spolky obcí. Fyzické osoby mohou 
navrhnout ošetření stromu pouze prostřednictvím výše vyjmenovaných žadatelů. 

• Uhrazení případných nákladů na materiál nutný k ošetření (např. vazby) žadatelem. 

• Zajištění následného úklidu větví žadatelem. 

• V případě, že se jedná o památný strom, je potřeba zajistit souhlas orgánu ochrany přírody s jeho 
ošetřením. Souhlas na základě informací od arboristy zajistí žadatel. 

• Poskytnutí informace o předpokládaném datu ošetření (min. 14 dní před plánovanou realizací) a 
kvalitní dokumentace z realizace projektu (fotografie, závěrečná zpráva). 
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5. Jak podat žádost 

Žádost se zadává přímo do formuláře na webových stránkách http://www.grantys.cz/my, kde zvolíte 
grantovou výzvu Zdravé stromy pro zít řek III. ročník .  

V odůvodněných případech si u nás můžete vyžádat klasický formulář a poslat žádost poštou (pouze po 
předchozí konzultaci).  
 
Povinnými p řílohami žádosti  jsou: 

• kopie registrace  organizace (není nutné u obcí);  

• písemný souhlas majitele pozemku,  na kterém se strom nachází, s jeho ošetřením.  

• fotodokumentace stromu, minimálně 4 fotografie stromu z různých stran a vzdáleností, alespoň 
jedna fotografie stromu s olistěním. 

Povinné přílohy je potřeba buď připojit k žádosti v podobě elektronických souborů, nebo zaslat poštou na 
adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno 602 00 (pozn. v druhém případě nezapomeňte zasílané 
dokumenty zřetelně označit názvem předkládaného projektu, žadatele a názvu grantu a doručit 
nejpozději v den uzávěrky). 
 
 
6. Další informace 
 

Ivana Adámková, tel. 515 903 131, ivana.adamkova@nap.cz  (dotazy k podání žádosti) 

David Hora, tel. 775 224 770, david.hora.tw@seznam.cz (dotazy k samotnému ošetření stromu – rozsah 
prací atd.) 

 


