Podrobná pravidla grantového programu
Sázej stromy.cz 2022
1. Základní informace
Nadace O2, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22, IČ: 26700000 (dál jen Nadace),
vyhlašuje grantové řízení v souladu s posláním a účelem Nadace, na podporu projektů přispívajících
ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže, a na ochranu a rozvoj prostředí
a komunit, ve kterých žijeme.
Nadace má právo vyhlásit grantová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v souladu s posláním a
cíli Nadace.
Náš cíl je komplexní. Kromě výsadby nových stromů se zaměříme i na obnovu lesních porostů tam,
kde je to nejvíc potřeba. Víme ale, že jen vysadit stromy nestačí. Je taky nutné lidi vzdělávat v oblasti
dlouhodobě udržitelného způsobu života a šířit osvětu ohledně odpovědného chování každého z nás
k planetě. Proto do programu zařazujeme i doprovodné vzdělávací aktivity. Právě toto propojení totiž
posiluje pozitivní dopad programu na místní komunity, biodiverzitu a tím i klima.

2. Harmonogram
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vyhlášení grantového řízení: 19. 9. 2022
Uzavírka přihlášek: 20. 10. 2022 (do 23:59)
Formální kontrola: 21. 10. 2022
Hodnocení odborné komise: 22. 10. 2022 – 30. 10. 2022
Zasedání odborné komise: v týdnu od 31. 10. 2022 do 4.11
Hlasování veřejnosti v aplikaci Moje O2: od 5. 11. 2022 do 25. 11. 2022 (do 23:59)
Informace o výsledku všem přihlášeným institucím: do 30. 11. 2022
Podpis darovací smlouvy včetně úředního ověření: do 30 dnů od doručení informace o přidělení
grantu
Samotné aktivity: od 1.1. 2023 do 30. 5. 2023
Závěrečné hodnocení a vyúčtování: do 30 dnů od ukončení aktivit

3. Účast v grantovém řízení
Zúčastnit se můžou:
o

obce a svazky obcí a měst na území ČR

o

mateřské, základní, střední i vysoké školy na území ČR bez ohledu na zřizovatele (včetně ZUŠ a
gymnázií)

V rámci programu je možné žádat o příspěvek na projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí:
o

Výsadba dřevin na zastavěných plochách obcí a měst, na místech určených pro zástavbu
a na nezastavěných plochách
• výsadba nebo obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách,
parcích, remízcích, sadech, alejích a stromořadí

o

Výsadba stromů v lese
•

výsadba ovocných dřevin v lesích
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•
o

Větrolamy
•

o

podsadby v lese: sázení stromů pod mateřským porostem plošným či jednotlivým
způsobem vč. povinné ochrany proti škodám zvěří
výsadba dřevin z jednoho nebo více řádků dřevin vysazených s cílem poskytnout kryt
proti větru a ochránit půdu před erozí

Dodatečné aktivity
•

vzdělávací a osvětové aktivity na podporu informovanosti o zlepšování životního
prostředí či udržitelného a odpovědného chování společnosti k planetě

4. Podmínky čerpání grantu
Obecné podmínky čerpání grantu
o

Grant lze čerpat na aktivity ve výše uvedených oblastech zaměřené na zlepšení životního
prostředí.

o

Oprávněnými žadateli jsou obce a svazky obcí a měst na území ČR a mateřské, základní, střední
i vysoké školy na území ČR bez ohledu na zřizovatele (včetně ZUŠ a gymnázií).
Výsadbu je potřeba předem konzultovat s odborníky na místní podmínky, aby druhy vysazených
stromů byly pro danou lokalitu vhodné.

o
o

Je nutné určit i kontaktní osobu (tzv. garanta), která připraví plán a zajistí následnou péči o
výsadbu minimálně na dalších 5 let.

o

Povinnou součástí je zajištění písemného souhlasu majitele pozemku určeného pro zamýšlenou
výsadbu včetně výpisu z katastru nemovitostí v případě, že pozemek nevlastní.

o

V případě, že projekt obsahuje vzdělávací aktivitu, je nutné v přihlášce uvést garanta vzdělávání.

o

Při získání nadačního příspěvku je potřeba případně umožnit účast na výsadbě stromů
zástupcům O2 a jejich partnerům.

o

Posláním žádosti souhlasí žadatel se zařazením projektu do hlasování Sázej stromy.cz v aplikaci
Moje O2.

o

Grantová výzva je určená pro jarní výsadbu 2023. Projekty budou probíhat od 1. 1. 2023 do 30.
5. 2023.

Finanční podmínky grantového programu
o

Nadace O2 rozděluje mezi žadatele celkem 500 000 Kč.

o

Žadatel o grant může žádat minimálně o 30 000 Kč a maximálně o 100 000 Kč.

o

Finance dostane instituce v plné výši přímo na účet.

Typy uplatnitelných nákladů
o

Příspěvek je možné čerpat na:
•

•
•
•
•

Nákup dřevin (tj. stromů či keřů) tak, aby nákup dřevin tvořil nejméně 70 % celkových nákladů.
Musí se jednat o nákup minimálně 10 kusů sazenic, cena za kus nesmí překročit 2 500 Kč
(včetně DPH). Není možné žádat jen o nákup keřů.
Nákup pomocného materiálu (tj. kůlů, hnojiv, úvazků apod.).
Nákup nebo půjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči.
Odborný dohled při výsadbě do výše 3 000 Kč.
Náklady na doprovodnou vzdělávací aktivitu s cílem podpořit informovanost cílové skupiny.
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o

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.

5. Přihláška do grantového řízení
Pro zařazení do grantového řízení je nutné vyplnit online formulář na webové adrese
https://formulare.nadaceo2.cz.
K žádosti je potřeba přiložit:
o Výpis z katastru nemovitostí označující pozemek pro výsadbu dřevin.
o Plánek realizace (zakreslení výsadby dřevin do mapy, či fotografie).
o Písemný souhlas vlastníka pozemku s výsadbou a udržitelností projektu po dobu minimálně 10 let
v případě, že žadatel není vlastníkem pozemku.

6. Hodnocení a výběr projektů
Pověřený pracovník Nadace O2 zkontroluje přihlášky z formálního hlediska a schválené žádosti předá
odborné komisi. Schválit je možné jen ty přihlášky, které mají všechny části v pořádku vyplněné.
Komise složená ze dvou zástupců O2 a externího odborníka prověří žádosti z odborného hlediska a
na základě hodnotících kritérií vybere 10 žádostí. Z těch budou formou hlasování vybírat zákazníci O2
v aplikaci Moje O2. Nadace O2 podpoří 5-7 nejúspěšnějších projektů.
Formální a obsahová stránka:
o Je nutné, aby žádost splňovala formální podmínky a veškerá pravidla.
o Formální podmínky:
• Aktivity zaměřené na zlepšení životního prostředí (primárně výsadba stromů).
• Žadatelem je obec či svazek obcí, škola bez ohledu na zřizovatele.
• Minimální výše požadovaného příspěvku je 30 000 Kč a maximální 100 000 Kč.
• Projekt je formulovaný jasně, srozumitelně a s konkrétními realizovatelnými aktivitami.
o

Obsahová stránka:
• Je jasně definovaný cíl projektu? Jaká je jeho realizovatelnost?
• Jaký má projekt dopad na životní prostředí? Lze ho změřit? Jak? Splňuje cíle udržitelného
rozvoje?
• Jsou aktivity/metody a techniky práce pro realizaci projektů adekvátní vzhledem
k dosaženému cíli?
• Jaký je rozpočet? Jsou finance efektivně vynaložené?
• Odráží rozpočet reálné ceny na trhu a počítá s nákupem dřevin minimálně z 70 % celkových
nákladů?

Hlasování v aplikaci Moje O2:
Zákazník O2 může hlasovat v aplikaci Moje O2. Každý uživatel může zakliknout jeden projekt,
kterému dá svůj hlas. Po výběru projektu, který chce podpořit, potvrdí hlasování tlačítkem „Odeslat“.
Hlasy se následně sečtou a vyberou se projekty s nejvyšším počtem hlasů. Pokud by měly projekty
stejný počet hlasů, o podpoře rozhodne odborná komise, tím, že se k projektům přičtou její hlasy.
Všem žadatelům – úspěšným, i těm, kteří podporu nezískali, pošleme písemné vyrozumění do 14 dnů
od ukončení hlasování v aplikaci Moje O2.
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Neúspěšní žadatelé dostanou navíc v rámci zprávy i stručnou zpětnou vazbu.

7. Uzavření darovací smlouvy
Do 30 dnů od data dodání všech potřebných dokumentů a podkladů vystavíme darovací smlouvu. Ta
bude kromě jiného obsahovat specifikaci:
o Informace o žadateli / příjemci grantu, vč. osoby oprávněné za příjemce jednat
o Výše příspěvku
o Účel využití nadačního příspěvku
o Termín, ve kterém je možné příspěvek čerpat
o Další povinnosti příjemce (např. umožnění kontroly využití příspěvku, kontrola v místě realizace
projektových aktivit, vyúčtování, publicita projektu, závěrečná zpráva atd.)
o GDPR
Přílohou smlouvy budou i:
o Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek s uvedením, že žadatel má právo
přijmout nadační příspěvek do majetku organizace. Týká se jen příspěvkových organizací
o Žádost tak, jak byla podaná
o Výpis z katastru nemovitostí označující pozemek pro výsadbu dřevin.
o Plánek realizace (zakreslení výsadby dřevin do mapy, či fotografie).
o Písemný souhlas vlastníka pozemku s výsadbou a udržitelností projektu po dobu minimálně 10 let
v případě, že žadatel není vlastníkem pozemku
o Pravidla publicity
o Doklad o vedení účtu

8. Závěrečná zpráva a vyúčtování nadačního příspěvku
Po ukončení realizace projektu a vyčerpání financí příjemce doloží:
o Vyplněnou závěrečnou zprávu v online formuláři Nadace O2
o Fotodokumentaci projektu (souhlas s pořizováním fotografii si zajistí instituce sama)
o Vyúčtování využití financí
• Náklady hrazené z příspěvku Nadace O2 se budou účtovat na nákladové středisko tomu
určené v účetnictví instituce
• Pro doložení vyúčtování se předloží výjezd ze střediska + elektronické kopie dokladů.
• Předkládané doklady musí splňovat následující:
▪ Faktura za hotové – přiložený příjmový pokladní doklad / výdajový pokladní doklad /
doklad na dobírku
▪ Faktura převodem / Smlouva
▪ Účtenka za hotové

9. Závěrečná ustanovení
Nadace má právo:
o Grantové řízení zrušit
o Nepřidělit žádný nadační příspěvek
o Nepodpořit vybranou žádost v plné výši v závislosti na účelu a kvalitě zpracování podaných
přihlášek a posouzení uvedených jednotlivých položek ve vztahu k cílům projektu/žádosti.
Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, ten může vzniknout nejdřív uzavřením smlouvy o
poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku
sjednaných v dané smlouvě.
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Loga a formuláře jsou ke stažení na webu nadaceo2.cz.
• Logo Nadace O2
• Logo Sázej stromy.cz
• Přihlášení do programu
• Závěrečná zpráva
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