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Výsadba stromů 

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich 

okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů. 

 

Podporované aktivity: 

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných 

druhů listnatých stromů. 

  

 

Národní program Životní prostředí 9/2019 



Základní informace o výzvě 

 Alokace: 100 mil Kč 

 Min. výše podpory na jeden projekt činí 20 tis. Kč 

 Max. výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč 

 Jednokolový nesoutěžní systém výzvy 

 Příjemci podpory: všechny subjekty                          

s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu 

 Místo realizace: veřejně přístupná místa, uzavřené 

vnitrobloky bytových domů  



Termíny 

 Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019 10:00 

 Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020, nejpozději však do 

vyčerpání alokace 

 Ukončení realizace projektů do 31. 1. 2021 

 Výsadby ve volné krajině (mimo zastavěná území) možno 

realizovat do 31. 12. 2019 



Forma a výše podpory 

• příspěvek na strom dle velikostní kategorie v tabulce, 

• zařízení pro závlahu dle tabulky, 

• odborný posudek + odborný dozor → max. 50 tis Kč, nejvýše 
však do výše podpory na vlastní realizaci, 

• publicita do max. výše 500 Kč. 

 



Kategorie stromu Pořízení stromu Pořízení závlahy 

Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm (je 

možno i obvod menší, ale výška min. 121 cm) 
1 500 Kč/ks 

1 000 Kč/ks Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm 3 000 Kč/ks 

Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více 4 000 Kč/ks 

Způsobilé výdaje: 

• materiál související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí (např. sazenice, 

substrát, kotvení, ochrana kmene stromu) a následnou péčí, 

• výrobky/zařízení k zajištění závlahy 

 

Nezpůsobilé výdaje: 

• práce spojená s výsadbou, kácení stromů, pořízení nebo pronájem nástrojů 

či nářadí  

 

Forma a výše podpory 

 



Specifické podmínky výzvy 

 Jeden žadatel → jedno katastrální území (více míst)→ jedna žádost 

 Manuál sázení stromů (www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy) 

 Souhlas vlastníka pozemku, pokud sám není vlastníkem 

 Odborný dozor s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a 

krajinářské tvorby či lesnictví. 

 Následná dokončovací a rozvojová péče po dobu alespoň 3 let od ukončení 

realizace  

 Udržitelnost projektu a jeho výstupů 10 let od ukončení výsadby 

 Registrace výsadby do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz 

 Výsadba stromů k podnikatelským účelům + výsadba na pozemcích plnících  

funkci lesa → NE 
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Děkuji za pozornost 
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