DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ
Národní program Životní prostředí – výzva 9/2019
Program podporuje výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně
přístupných místech. Důraz klade na zapojení veřejnosti do výsadby a následné péče o stromy.
Cílem je pomoci vytvořit kvalitní veřejný prostor ve městech a obcích, přispět ke zlepšení
kvality ovzduší, zadržování vody a vyrovnávání teplotních extrémů.
Příjem žádostí:
Ukončení realizace:

do 30. 4. 2021 (nebo do vyčerpání alokace)
31. 1. 2022

Výše podpory

K dispozici celkem

20–250 tis. Kč

200 mil. Kč

KDO MŮŽE ŽÁDAT
• Všechny subjekty s prokazatelným
vztahem k místu výsadby, např. neziskové
organizace, spolky, komunity, právnické i
fyzické osoby, obce, města, kromě
politických stran a hnutí

MÍSTA VÝSADBY
• Veřejně přístupná místa v zástavbě měst
a obcí
• Uzavřené vnitrobloky bytových domů

Není podporována výsadba stromů k podnikatelským účelům a výsadba na pozemcích plnících funkci lesa.

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ NA JEDEN VYSAZENÝ STROM
Kategorie stromu

Pořízení stromu

Pořízení závlahy

1 500 Kč/ks

1 000 Kč/ks

Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 10–12 cm

3 000 Kč/ks

1 000 Kč/ks

Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více

4 000 Kč/ks

1 000 Kč/ks

Listnatý/ovocný strom, prostokořenný, špičák (od 121 cm)
Listnatý/ovocný strom, odrostek (121–250 cm)
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8–10 cm

CO PROGRAM POKRYJE
• Materiál související s výsadbou,
ochranou, ošetřením a péčí
(např. sazenice, substrát, kotvení,
ochrana kmene stromu)
• Výrobky/zařízení k zajištění závlahy
(např. zavlažovací vaky)
• Odborný posudek a odborný dozor
(max. 50 tis. Kč)
• Publicitu (max. 500 Kč)

DALŠÍ PODMÍNKY
• Žadatel doloží vztah k místu realizace
a souhlas vlastníka pozemku.
• Vyžadován je odborný dozor s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví,
zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví.
• Následná dokončovací a rozvojová péče
probíhá po dobu alespoň 3 let
od ukončení projektu.
• Udržitelnost projektu a jeho výstupů je
stanovena na 10 let.

BLIŽŠÍ INFORMACE
• www.narodniprogramzp.cz

REGISTRACE VÝSADEB
• www.sazimebudoucnost.cz

JAK POŽÁDAT O DOTACI
Podání žádostí probíhá online přes elektronický systém AIS SFŽP ČR,
dostupný z webových stránek programu. Postup naleznete na
www.narodniprogramzp.cz v sekci Jak podat žádost.

„Dotační program jsme nastartovali na podporu celonárodní iniciativy
‚Sázíme budoucnost‘, jejímž cílem je vysadit do pěti let mimo les 10 milionů
nových stromů – symbolicky za každého občana jeden. Mezi námi je totiž
řada aktivních spoluobčanů, kterým není lhostejné, jak rychle mizí stromy
z okolí našich domů i z volné krajiny, a chtějí sami přiložit ruku k dílu.“
Richard Brabec, ministr životního prostředí

narodniprogramzp.cz
800 260 500

dotazy@sfzp.cz

