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Dne 2. 8. 2021 byl spuštěn program:
Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů
individuální projekty. Žadatelé mohou
zasílat své žádosti až do 30. 12. 2023
nebo do vyčerpání zdrojů. Celkově byly
na výzvu alokovány zdroje ve výši 200
milionů korun. 

Cílem výzvy je zlepšení životního
prostředí v obcích a jejich okolí
prostřednictvím podpory výsadby stromů,
která přispěje k vytvoření kvalitního
veřejného prostoru, k vyrovnání teplot-
ních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší
a k zadržování vody v půdě.

Žádat mohou všechny subjekty s proka-
zatelným vztahem k místu realizace
projektu, s výjimkou politických stran a
hnutí. Výše podpory činí od 151 000 Kč
do 250 000 Kč na jeden projekt. Žadatel
může podat v rámci jednoho ka-
tastrálního území maximálně jednu
žádost. Výsadbu je možno provést pouze
se souhlasem vlastníka pozemku. Pří-
jemce podpory výsadbu zaregistruje.

Projekty musí být realizovány na veřejně
přístupných místech, případně v uzav-
řených vnitroblocích bytových domů.

Podporovanými aktivitami jsou  výdaje na
pořízení nezbytného materiálu přímo
související s výsadbou, ochranou,
ošetřením a péčí o stromy. Jedná se o
sazenice, substrát, kotvení, ochranu
kmene stromu, ochranu proti okusu,
drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér,
travní osivo pro revitalizaci osazovaného
místa, dodavatelem zajištěná doprava
materiálu a dále výdaje spojené s
následnou péčí o vysázené stromy dle čl.
9 písm. h). 

Dále se jedná o výdaje na pořízení
výrobků, či zařízení potřebných k
zajištění závlahy realizované výsadby, na
zpracování odborného posudku a za-
jištění odborného dozoru při realizaci
podporovaných opatření v požadovaném
rozsahu. V neposlední řadě se jedná i o
výdaje, které souvisejí s publicitou
projektu.

Dotační program: Výsadba stromů 

https://www.narodniprogramzp.cz/files/documents/storage/2021/07/22/1626937696_NPZP_vyzva_c.%20_4_2021.pdf


DOTAČNÍ PROGRAMY PRO PARDUBICKÝ KRAJ 2022

Péče o životní prostředí 
Dotační prostředky budou poskytovány
pouze na neinvestiční akce. Konkrétní
témata nejsou pro rok 2022 stanovena,
péče ale musí být zaměřena zejména na:
vodní toky a plochy, prvky územního
systému ekologické stabil ity, cenné bota-
nické a zoologické aktivity a odstraňování
migračních překážek pro živočichy. 

Rozsah dotace 5 000 - 30 000 Kč.
Termín podání žádosti: 3.-31.1.2022.

Podpora v oblasti sportu a
volnočasových aktivit 
Dotace bude poskytována na pravidelnou
sportovní činnost dětí a mládeže. Dále na
podporu handicapovaných sportovců,
sportu pro všechny, podporu sportovní
reprezentace Pardubického kraje, pod-
poru významných sportovních akcí a
volnočasových aktivit. Poskytnutí je
vázáno na finanční spoluúčast žadatele
ve výši min. 30 %. Podpora je posky-
tována formou neinvestiční dotace.

Rozsah dotace 10 000 - 50 000 Kč.
Termín podání žádosti: 3.-31.1.2022.

Vzdělávání, výchova a osvěta v
oblasti životního prsotředí 
Dotační prostředky budou poskytovány
pouze na neinvestiční akce. Tématy roku
2022 jsou provoz střediska s eko-
výchovným zaměřením, přímé akce pro
veřejnost, akce pro obecnou veřejnost a
tiskoviny s ekovýchovnou tématikou.
Poskytnutí dotace je vázáno na
minimálně 30% spoluúčast žadatele.

Rozsah dotace 5 000 - 60 000 Kč.
Termín podání žádosti: 3.-31.1.2022.

https://ekoosveta.cz/2021/12/03/dotacni-program-pece-o-zivotni-prostredi-v-pardubickem-kraji-pro-rok-2022-pardubicky-kraj/
https://ekoosveta.cz/2021/11/30/podpora-v-oblasti-sportu-a-volnocasovych-aktivit-v-pardubickem-kraji-pro-rok-2022-pardubicky-kraj/
https://ekoosveta.cz/2021/11/24/dotacni-program-vzdelavani-vychova-a-osveta-v-oblasti-zivotniho-prostredi-v-pardubickem-kraji-pro-rok-2022-pardubicky-kraj/
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Železný Kelt, Železná Keltka
Začátek roku přináší nové výzvy a
spoustu energie k učinění velkých změn.
Pojďte tuto energii využít, zavítejte dne
18. 2. 2022 do Země Keltů a získejte titul
Železný Kelt nebo Železná Keltka.
Registrace k závodu byla j iž spuštěna a
bude probíhat do 18.2.

Soutěžit mohou osoby starší 18 let buď
samostatně anebo v páru ve dvou kate-
gori ích. Jednotl ivé trasy se pak l iší svou
délkou a náročností. 

V Zemi Keltů jsou pro vás připraveny
nové tratě i úkoly, vše bude zase o
kousek delší a náročnější. Není se ale
čeho bát, z náročností si vybere každý,
kdo bude chtít hrdě nosit titul Železný
Kelt nebo Železná Keltka. Více informací
naleznete na těchto webových stránkách.

Soutěž Mladý zahrádkář 2022
Český zahrádkářský svaz vyhlašuje v
rámci celostátní soutěže kategori i Mladý
zahrádkář 2022 pro středoškoláky. 

Základní kolo bude uskutečněno ko-
respondenční formou do 31. 1. 2022.
Nejúspěšnější soutěžící postoupí do
národního kola, které bude probíhat v
červnu 2022. 

Cílem soutěže Mladý zahrádkář je
podpořit zájem mládeže o přírodní vědy,
botaniku, ochranu přírody a kraj iny. Sou-
těž rozvíj í znalosti a dovednosti dětí v
těchto oborech a propojuje nabyté
znalosti v systému základního školství s
praxí. Soutěž podporuje a rozvíj í nadání
mladých talentů a napomáhá s volbou
jej ich dalšího studijního a odborného
zaměření.

https://zemekeltu.cz/zelezny-kelt-ka-2022/
https://zahradkari.cz/czs/index.php?str=46
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https://www.facebook.com/events/620969879265463?ref=newsfeed


Šťastný nový rok 
EKOOSVĚTA VÁM SRDEČNĚ PŘEJE


