
 
NOV INKY  Z  EVVO

Nadace podpoří výsadby stromů ve volné
krajině a na rozhraní volné krajiny se
zastavěným územím, která přispívá k
adaptaci na změnu klimatu a podpoří
zadržování vody. Jedním z cílů je i
zapojení širší veřejnosti do sázení stromů
a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v
němž žijí. 

Žádost se zadává přímo do formuláře na
webových stránkách www.nap.grantys.cz,
kde si vyberete grantovou výzvu Granty
na výsadbu stromů 2021. Manuál s
návodem, jak pracovat s webovým
rozhraním Grantys, si můžete stáhnout
na těchto webových stránkách. Přihlásit
svůj projekt můžete ještě několik dní,
konkrétně do 31. 7. 2021. 

Celkově na podporu dobrovolných sazečů
poputuje 2,5 milionu korun, o rovný
milion více. Lidé mohou na své projekty
získat od 10 do 60 tisíc korun, Nadace
Partnerství tak v sázení podpoří nejméně
41 až 250 komunit.

O podporu mohou žádat obce, školy,
spolky nebo církve. Grantový program
Sázíme budoucnost nabízí pokrytí
nákladů na výsadbu, péči o stromy,
odborný dohled nebo finance na
nezbytný materiál, nářadí či dopravu.
Podmínkou je, že stromy a keře vysadí
místní dobrovolníci, kteří budou o novou
zeleň pečovat následujících 5 let.

O mnoho více stromů poroste díky značce
Nespresso. Do podpory podzimních výsa-
deb vloží 1 milion Kč.

Nadace partnerství navyšuje grant na
výsadbu stromů 2021 

 

 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty


AKTUÁLNĚ

SEMINÁŘ PLÁNOVÁNÍ A
BUDOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY
Školské zař ízení pro environmentální
vzdělávání Lipka vás provede procesem
plánování školní zahrady a jej í postupné
přeměny v bezpečný prostor nejen k
výuce "pozemků". Seminář bude probíhat
26. 8. 2021. Více informací o seminář i  a
jak se př ihlásit se dozvíte na jej ich
webových stránkách. 

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL
V Praze v Bubenči se ve dnech 23. 7. -
8. 8. 2021 koná Olympijský festival, jehož

součástí je také stánek turistických
závodů. Zdeněk Vejrosta z Asociace
turistických oddílů mládeže se svým
týmem vás tam rád uvítá, př i jďte se
podívat, co si pro vás př ipravil i . Vše o
festivalu naleznete na webu akce.

LETNÍ VOLNÝ KEMP K
REALIZACI
Asociace turistických oddílů mládeže
nabízí jeden volný kemp k realizaci. V
př ípadě, že máte o realizaci zájem, pište
na lukas.husek@a-tom.cz. Kdo dř ív
napíše, ten kemp dostane. Můžou se
hlásit i oddíly, které už kempy realizují.
Hlavní podmínky: Dotace na jeden kemp
je 45 000 Kč, termín realizace je od teď
do konce srpna, minimálně 15 dětí na
každý den, dohromady 5 po sobě
jdoucích dní. Více informací naleznete
zde.

https://www.lipka.cz/soubory/planovani-a-budovani-skolni-zahrady--f13434.pdf
https://www.facebook.com/olympijskyfestival/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwztf5wXQNVWeZGc300Ap8mLWvMytoPORGVTvXCD5QjHFDWH9CdG_6pUE1nhwSz2rW8DHE2vW-uA7_7bwZtMk_d9rl7bIfxeVfsFS2lAVH7DqqzYyKsEVPkad2msow7-1UGFQkzuDBPDSu8rpIk32oFY481LnzhemBIcEk7M9iT01i48uNsvBcMn5W8Greuw22F5VsMFND3SJD8lPiGMyU8QvHGKfUTvfqvgWPSYQ-eG0f0YrEojrn7NkHHLaw0g4t35OdO-fGvzHOu2XW2gqOfxSZelZjTxRqgn9CVF8SYpWQEIQ4FA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AsociaceTOM/?hc_ref=ARRmhcCa3HNOiXjIr1MUpH-o9-QzIa1QyDY5FzvyZ1fnixroKUL1yH6gGwvJHXxmF6A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBwztf5wXQNVWeZGc300Ap8mLWvMytoPORGVTvXCD5QjHFDWH9CdG_6pUE1nhwSz2rW8DHE2vW-uA7_7bwZtMk_d9rl7bIfxeVfsFS2lAVH7DqqzYyKsEVPkad2msow7-1UGFQkzuDBPDSu8rpIk32oFY481LnzhemBIcEk7M9iT01i48uNsvBcMn5W8Greuw22F5VsMFND3SJD8lPiGMyU8QvHGKfUTvfqvgWPSYQ-eG0f0YrEojrn7NkHHLaw0g4t35OdO-fGvzHOu2XW2gqOfxSZelZjTxRqgn9CVF8SYpWQEIQ4FA&__tn__=kC-R
https://www.olympijskyfestival.cz/
mailto:lukas.husek@a-tom.cz
https://www.a-tom.cz/clanek/19777-aktualizovano-ustredi-nabizi-jeden-volny-letni-kemp-k-realizaci


AKTUÁLNĚ

APOLENKA OTEVŘELA CHLÍVEK
Kousek od Pardubic je statek, kde mají
koně, kteř í  léčí prostřednictvím hipo-
rehabil itace. Nyní zde otevřeli nové
bistro! To vzniklo v budově bývalého
vepř ína, podle kterého dostalo i své
neobvyklé jméno. Př i  procházce po statku
tak můžete posedět v kompletně zrekon-
struovaném prostoru se zahrádkou, který
lež í  v blízkosti j ízdárny, dětského hř iště a
výběhu se zvířátky. Bistro navíc slouž í
jako sociální podnik, takže nabídne dalš í
pracovní místa pro osoby se zdravotním
postižením. Více informací naleznete zde.

CENA JOSEFA VAVROUŠKA
Biolog Michael Mikát obdržel od Nadace
Partnerství cenu Josefa Vavrouška pro
mladé ekology (Ekozásek roku pro mladé
do 33 let). Mikát se svým týmem zastavil
v sousedním Hradci Králové výstavbu
silnice, která by naruš i la př í rodní pa-
mátku Na Plachtě. 

HNÍZDĚNÍ ČÁPŮ SLEDUJE JIŽ
TÉMĚŘ TISÍC LIDÍ. PŘIDÁTE SE?
Na více než 500 čapích hnízdech v Česku
registruj í ornitologové malá čapí mláďata,
na 269 hnízdech jsou už vzrostlá čápata.
To vše díky téměř t isícovce dobrovolníků ,
kteř í  se letos zapoji l i do sledování čapích
hnízd a zadali pozorování na webových
stránkách www.birdl ife.cz/capi. Kde jsou
dalš í  velká mláďata? Ornitologové vyzý-
vají veřejnost ke kontrole čapích hnízd.
Právě informace o velkých mláďatech
trénujících let jsou totiž kl íčové pro vy-
hodnocení úspěšnosti hnízdění.

http://www.apolenka.org/
https://www.birdlife.cz/hnizdeni-capu-sleduje-jiz-temer-tisic-lidi-pridate-se/
http://www.birdlife.cz/capi

