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Seznámíme Vás ...

... s programem.

Projdeme...

...podmínky přihlášky.

Doporučíme, na co se zaměřit...

...co má být součástí rozpočtu.

A na konci odpovíme na vaše dotazy.



2019
start projektu

22
proběhlých 

akcí

20 475 
vysázených 

stromků

Cílem je pomoci s úklidem lesů a sázení stromů po kůrovcové 

kalamitě.



Co byste měli vědět o grantu...

Nadace O2 rozdělí mezi žadatele 500 000 Kč.

Požádat můžete o 30 000 Kč až 100 000 Kč.

Podpoříme minimálně 5 žadatelů.

Přihlášky podávejte do 20. 10. 2022 (do 23:59 hod.).

Přihlásit se můžou:

• obce a svazky obcí a měst v ČR

• mateřské, základní, střední i vysoké školy na území ČR bez ohledu 

na zřizovatele (včetně ZUŠ a gymnázií)



Které projekty podpoříme?

• výsadbu nebo obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných 

zahradách, parcích, remízcích, sadech, alejích a stromořadí

• výsadbu ovocných dřevin v lesích

• podsadby v lese: sázení stromů pod mateřským porostem plošným či 

jednotlivým způsobem vč. povinné ochrany proti škodám zvěří 

• větrolamy - výsadbu dřevin z jednoho nebo více řádků dřevin vysazených 

s cílem poskytnout kryt proti větru a ochránit půdu před erozí

• dodatečné aktivity



Příspěvek je možné čerpat na: 

• stromy a keře (70 % celkových nákladů – nejmíň 10 sazenic)

• pomocný materiál (tj. kůly, hnojiva, úvazky apod.)

• nákup nebo půjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči

• odborný dohled při výsadbě a následnou péči

• organizaci vzdělávacích aktivit

Nadační příspěvek není možné čerpat na: 

• konzultace a vedení projektu

• kácení stromů 

• propagaci projektu, tisk a tvorbu informačních materiálů 

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

jejím obsahem, barevnou mulčovací kůru a závlahové roury



Přihláška do grantového řízení ...

Pro zařazení do grantového řízení je nutné do 20. října 2022 vyplnit online 

formulář na webové adrese https://formulare.nadaceo2.cz.

K žádosti přiložte:

• Výpis z katastru nemovitostí označující pozemek pro výsadbu dřevin.

• Plánek realizace (zakreslení výsadby dřevin do mapy, či fotografie).

• Písemný souhlas vlastníka pozemku s výsadbou a udržitelností projektu 

nejmíň na 10 let v případě, že žadatel není vlastníkem pozemku.

https://formulare.nadaceo2.cz/


Proces grantové výzvy začíná přihláškou do programu a končí 
závěrečnou zprávou ...

19. 9. 

Vyhlášení 
grantu

20. 10.

Uzávěrka 
podání přihlášek

21. 10. – 4. 11.

Kontrola přihlášek; 
hodnocení projektů 
hodnotící komisí, 
výběr 10 projektů, 
které zveřejníme v 
aplikaci Moje O2

5. 11. – 25. 11. 

Zákazníci O2 
budou hlasovat 
pro vybrané 
projekty

do 30. 11.

Vyhlášení 
výsledků, 
zveřejníme je na 
webu Nadace O2

do 31. 12. do 30. 6. 2023

Podpis smlouvy Organizace posílá 
závěrečnou zprávu a 
vyúčtování z 
realizovaného projektu

Podpoříme aktivity realizované od ledna 2023 do května 2023.



Ke komunikaci používáme aplikaci Moje O2. 
Prostřednictvím hlasování tu proběhne i finální 
výběr projektů...



Dotazy...



Odpovědi na nejčastěji kladené otázky...

Otázka: Prosím o informaci jestli grant můžou získat i základní školy, které vzdělávají žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.

Odpověď: Ano můžou.

Otázka: Je grantový program vhodný i pro školy, které by si chtěly vysadit svůj "Školní les do kapsy" podle 

metodiky https://www.lesveskole.cz/skolni-les-do-kapsy/? Organizace pomáhá školám s přípravou, realizací i 

údržbou.

Odpověď: Ano. 

Otázka: Jsme škola vysoko v horách a potřebujeme pořídit stromy nad limit 2,5 tis. Kč/strom. Pod 2,5 tis. Kč 

koupíme málo vzrostlý stromek, a my bychom vzhledem ke klimatickému podnebí potřebovali koupit ,,větší 

jistotu". Plus náklady na propagaci, co konkrétně můžeme zahrnout - přednášku externího dendrologa, jiné?

Odpověď: Náklady na externího dendrologa hradíme, nicméně je nutné dodržet podmínky rozpočtu (70 % na sazenice), 

propagaci z grantu hradit nejde. Limit na nákup dřevin je možné konzultovat individuálně.

Otázka: Můžou se projektu zúčastnit Dětské domovy?

Odpověď: Grant může využít jen obec, město nebo škola. Pokud pozemky, kde sídlí dětský domov, patří obci, může o 

grant požádat obec nebo škola (je-li škola součástí dětského domova) a pomoct dětskému domovu s obnovou zeleně.

https://www.lesveskole.cz/skolni-les-do-kapsy/


Odpovědi na nejčastěji kladené otázky...

Otázka: Je krátce po volbách a ve spoustě vesnic se nové zastupitelstvo nestihne sejít, aby do příštího týdne 

odsouhlasilo podání žádosti o grant. Plánuje se podobný grant i na jaro s podzimní výsadbou?

Odpověď: Pokud bude o granty zájem a jarní výsadbu vyhodnotíme kladně, rádi bychom v něm pokračovali i na podzim.

Otázka: Pokud podám žádost o grant ve výši 50 000 Kč a Nadace O2 mi schválí 30 000 Kč, rozhodnu se tedy akci 

zmenšit právě na 30 %, protože se nepodaří zajistit zbytek financí. Lze tak postupovat, případně po konzultaci s 

Nadací O2?

Odpověď: Pokud by mělo dojít ke zkrácení finanční podpory, vždy je to na přímé dohodě se žadatelem, tak aby mohl 

projekt proběhnout, a dával pořád smysl. 

Otázka: Můžu podat přihlášku za Nadaci xxx nebo jako Středisko výchovné péče, což je soukromé školské 

zařízení?

Odpověď: Žádat můžou jen školy/obce. Nadace určitě ne, program není určený těmto žadatelům. Středisko výchovní péče 

- pokud je registrovaným školským zařízením, tak by to mohlo jít. Doporučujeme domluvit se individuálně s tím, že budeme 

potřebovat IČ zařízení k ověření.



Odpovědi na nejčastěji kladené otázky...

Otázka: Je potřeba výsadbu předem konzultovat s odborníky na místní podmínky, aby druhy vysazených stromů 

byly pro danou lokalitu vhodné? A stačí konzultace, nebo je nutný projekt? U některých grantů je 

podmínkou dohled zahradníka, který ve výsledku projekt výrazně prodraží.

Odpověď: Je možná konzultace, aby projekt dával smysl pro danou lokalitu, místo. Pokud nemáte v rámci obce, školy 

odborného poradce, tak doporučujeme se poradit s lesními hospodáři nebo se obrátit na některou z neziskových 

organizací z okolí.

Otázka: Samotná výsadba má být realizovaná jakýmkoliv způsobem? Je možné zajistit odbornou firmu, nebo je 

nutné angažovat veřejnost, jak to bývá u některých nadací?

Odpověď: Pro výsadbu můžeme v některých lokalitách zajistit dobrovolníky z O2, případně můžete využít vlastní zdroje 

(obyvatele, firmy apod.). Záleží i na typu výsadby a na efektivitě provedení.



Děkuji za pozornost ...
Marie Bezačinská

bezacinska.marie@o2.cz

+ 420 602 609 061


