Grantový program
Sadíme budúcnosť 2022
1. Program Sadíme budúcnosť
Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov - funkčnej zelene do
sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená.
Strom je v programe Sadíme budúcnosť symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou.
Výsadba stromov je konkrétnym a užitočným opatrením, ako urobiť krajinu odolnejšou voči dôsledkom
klimatickej krízy a straty biodiverzity. Stromy pohlcujú uhlík z atmosféry a ukladajú ho do pôdy, stromy
zadržiavajú vodu a ovplyvňujú mikroklímu. Vytvárajú prostredie pre život iných organizmov a tým zvyšujú
biodiverzitu. Čistia vzduch, poskytujú tieň, znižujú hlučnosť, spestrujú a skrášľujú prostredie a pozitívne
vplývajú na zdravie ľudí. Stromy sú preto jedným z kľúčových faktorov na ceste k udržateľnej budúcnosti.
Dôležitou súčasťou programu je podpora občianskych iniciatív a zapojenie miestnych komunít do
plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy. V rámci programu kladieme dôraz aj na
vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity, šírenie príkladov dobrej praxe a zvyšovanie povedomia
verejnosti o dôležitosti sadenia vhodných stromov na vhodných lokalitách.

2. Ako funguje grantový program Sadíme budúcnosť
Grantový program Sadíme budúcnosť funguje ako zásobník projektov zameraných na výsadbu
stromov, pre ktoré v Nadácii Ekopolis priebežne hľadáme zdroje na ich podporu, predovšetkým z
prostredia firemných partnerov a darcov.
V čase vyhlásenia výzvy nie je známa presná výška prostriedkov, ktorú program rozdelí, vieme
však, že z prostriedkov, ktoré sú už teraz k dispozícii, bude možné v roku 2022 financovať 10 - 15
komunitných projektov výsadby stromov po celom Slovensku.
Po uzávierke všetky projekty vyhodnotí odborná komisia a časť projektov bude podporených z
prostriedkov, ktoré budú v čase vyhodnotenia k dispozícii. Ďalšie kvalitné projekty zaradíme do zásobníka
a budú podporené v prípade získania dodatočných finančných prostriedkov.

3. Cieľové územia a prvky vegetácie
Program Sadíme budúcnosť sa zameriava na výsadby v kultúrnej krajine – v sídelnom prostredí a v
poľnohospodárskej krajine, mimo les. Podporujeme výsadby drevín, ktoré najviac vyhovujú konkrétnej
lokalite a požadovaným funkciám, ktoré majú stromy plniť. Preferované sú pôvodné druhy. Okrem
solitérov a alejí, ktoré poskytnú tieň pozdĺž ciest, vhodné podmienky pre vtáctvo a hmyz, znížia hlučnosť
a prašnosť miest, chceme sadiť aj ovocné sady, ktoré potešia svojimi šťavnatými a voňavými plodmi, či
zelené oázy na sídliskách, ktoré zadržujú vodu, v lete ochladzujú vzduch a skrášľujú priestranstvá. V

poľnohospodárskej krajine zasa doplníme remízky a vetrolamy, ktoré budú brániť vysychaniu krajiny,
spomalia pôdnu eróziu, zadržia vodu a poskytnú útočisko pre rozmanité živočíchy.

4. Výška grantu
Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 4 000 EUR, priemerná výška poskytovaných
finančných prostriedkov na jeden projekt je 2 500 – 3 000 EUR. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť
súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.

5. Možnosti použitia finančných prostriedkov z grantu
•

•

•
•
•
•
•
•

zakúpenie sadeníc drevín
o orientačne 50 - 80 EUR na 1 sadenicu stromu vrátane DPH (žiadosť o vyšší príspevok je
nutné riadne zdôvodniť), pri nákupe uprednostňujte pôvodné, alebo zdomácnené
tradičné druhy drevín,
o v minimálnom počte 10 kusov sadeníc stromov,
o nákup kríkov je podporovaný iba ako doplnok k výsadbe stromov,
zakúpenie pomocného výsadbového materiálu (koly, pletivo alebo iná ochrana proti ohryzu,
kotviaci materiál, popruhy, zavlažovacie vaky, mykorízne huby, mulčovacia štiepka z listnatých
drevín, kamene a pod.), vrátane drobných opatrení na podporu biodiverzity (napr. barličky pre
vtáky),
úpravy terénu v nevyhnutnej miere,
zakúpenie/požičanie náradia a nástrojov potrebných na výsadbu alebo následnú starostlivosť
(maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej čiastky),
doprava sadeníc a materiálu na miesto výsadby (je nutné uviesť vzdialenosť a spôsob prepravy,
pri nákupoch odporúčame zvoliť regionálnych dodávateľov, pokiaľ to nie je možné, je potrebné
zdôvodniť to),
propagácia projektu, tlač a tvorba informačných materiálov (maximálne do výšky 10 % z celkovej
žiadanej čiastky),
odborné poradenstvo, práce arboristov, dendrológov (maximálne do výšky 10 % z celkovej
žiadanej čiastky),
následná starostlivosť po dobu 3 rokov do výšky 12 EUR na jeden vysadený strom (ostatné
výdavky na následnú starostlivosť po dobu 5 rokov sú povinnou spoluúčasťou žiadateľa).

6. Program nepodporuje
•
•
•
•

výsadbu ihličnanov (okrem riadne zdôvodnených prípadov) a výsadbu kultivarov neschopných
rozmnožovania,
použitie chemických prostriedkov na ničenie škodcov a buriny, umelých hnojív, rašeliny a
substrátu s jej obsahom, farebnej mulčovacej kôry,
neodbúrateľné geotextílie a iné plastové prvky zabraňujúce rastu bylín,
externé spracovanie žiadosti o finančnú podporu výsadby,

•
•
•
•

mzdové náklady predkladateľov projektu (s výnimkou odborného poradenstva uvedeného v bode
5),
výkup pozemkov,
náhradné výsadby podľa § 48 zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.,
výsadby mimo územia Slovenskej republiky.

7. Kto môže žiadať o grant
•
•
•
•
•

fyzické osoby - neformálna občianska iniciatíva (v tomto prípade je potrebné uviesť 2 osoby
zodpovedné za realizáciu projektu a vyúčtovanie grantu),
registrované mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie,
cirkevné právnické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytov a pod.),
základné a stredné školy, školské organizácie,
centrá voľného času a komunitné centrá,
mestá a obce – samosprávy, pričom preferované budú projekty realizované v partnerstve s
niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov.

8. Kritéria hodnotené pri výbere projektov
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1

počet a výber vhodných, preferovane pôvodných druhov stromov a krov, ideálne od lokálneho
dodávateľa,
veľkosť a cena sadeníc primeraná pre druh dreviny, danú lokalitu a typ výsadby,
nutný súhlas s realizáciou projektu od správcu alebo vlastníka pozemku,
miera zapojenia verejnosti do prípravy a realizácie projektu (tvorba vízie, plánovanie,
rozpočtovanie, realizácia, následná starostlivosť; podstatná časť prác musí byť vykonaná formou
dobrovoľníckej práce),
tvorivá a finančná účasť ďalších partnerov – miestnych združení, spolkov, samospráv, škôl,
podnikateľov a pod.,
význam výsadby pre zadržanie vody v krajine (vsakovanie dažďovej vody),
možnosť využívania lokality širokou verejnosťou (napr. k vychádzkam, k odpočinku, vyučovaniu
atď.),
vyvážený a realistický rozpočet (ceny je potrebné uvádzať vrátane DPH 1 pri jednotlivých
položkách),
doložený dôveryhodný plán zaistenia kvalitnej následnej starostlivosti o vysadené stromy po
dobu minimálne 5 rokov, ktorá spočíva predovšetkým v zálievke, vyžínaní, mulčovaní, kontrole
stavu ochrany pred ohryzom a kotvenia a v prípade potreby zaistenia výchovných rezov (na
úhradu následnej starostlivosti je možné v obmedzenom rozsahu žiadať podporu – viď vyššie,
ďalšie výdavky na následnú starostlivosť sú povinnou spoluúčasťou žiadateľa),

Ak je žiadateľ platcom DPH a súčasne má nárok na odpočet DPH, uvedie túto skutočnosť v komentári k rozpočtu,
ceny v rozpočte potom uvádza bez DPH.

•
•

•
•
•
•

kvalitné spracovanie žiadosti a príloh,
v prípade, že je žiadateľom samospráva, budú uprednostnené projekty:
o pripravené na základe komunitného plánovania s participáciou verejnosti,
o realizované v spolupráci s neziskovými organizáciami,
o predložené obcami s malým rozpočtom,
výška vkladu vlastných zdrojov žiadateľa,
aktivity realizované pri vodných tokoch a plochách musia byť konzultované s ich správcami, k
žiadosti je nutné priložiť súhlasné stanovisko správcu toku alebo vodnej plochy,
aktivity realizované pozdĺž cestných komunikácií musia byť konzultované s ich správcami, k
žiadosti je nutné priložiť súhlasné stanovisko správcu cestnej komunikácie,
použitie environmentálne akceptovateľných postupov, nástrojov a materiálov pri realizácii
projektov.

9. Ako zaregistrovať žiadosť o grant
Záujemca o grant predloží projekt vo forme elektronickej žiadosti, ktorá musí obsahovať stručné
zhrnutie projektu, základné údaje o žiadateľovi a o lokalite, ktorej sa projekt týka, časový plán aktivít,
rozpočet s konkrétnymi položkami a upresnenie, kto a ako bude projekt realizovať. Elektronický formulár
na vyplnenie žiadosti nájdete tu.
Prosíme, neposielajte žiadosti e-mailom (neobchádzajte online formulár, vaša žiadosť zaslaná emailom nebude prijatá). Prosíme vás tiež, aby ste neprikladali nevyžiadané prílohy.
Posledný termín na odoslanie elektronickej žiadosti pre jarné grantové kolo je 15. februára 2022
do 16:00 hod.

10. Vyhodnotenie žiadostí
Po uzávierke grantového kola prebehne kontrola administratívnych náležitostí žiadostí. V prípade,
ak zistí, že v žiadosti chýbajú niektoré náležitosti, vyzve predkladateľa na doplnenie potrebných informácií
v lehote 15 dní. V prípade nedoplnenia bude žiadosť vyradená z posudzovania. Rovnako budú z
posudzovania vyradené žiadosti predložené neoprávnenými subjektmi, nespĺňajúce základné kritériá pre
podporu (napr. týkajúce sa výsadby drevín v lese a pod.).
Následne poradný výbor zložený z renomovaných odborníkov a odborníčok posúdi žiadosti o grant
a vyberie z nich 10 - 15 projektov, ktoré získajú finančnú podporu. Ostatné projekty, ktoré budú spĺňať
kritériá, budú zaradené do zásobníka projektov, ktorým bude Nadácia Ekopolis hľadať partnerov na
financovanie. Pri výbere projektov bude braná do úvahy aj geografická proporčnosť podpory v rámci
Slovenska. Grantová podpora bude udelená žiadateľom projektov s najvyšším hodnotením. Grantová
komisia si vyhradzuje právo upraviť výšku podpory pri jednotlivých projektov. Na podporu v grantovom
programu Sadíme budúcnosť nevzniká právny nárok a voči výsledkom nie je možné sa odvolať.

11. V prípade podporenia je príjemca grantu povinný
•
•
•
•

•

informovať programovú manažérku o dátume výsadby (min. 10 dní pred plánovanou
realizáciou),
zaistiť kvalitnú dokumentáciu z realizácie projektu (fotografie, video, záverečnú správu),
umožniť účasť na výsadbe zástupcom Nadácie Ekopolis a jej partnerom,
informovať pri akejkoľvek propagácii a komunikácii projektu o jeho realizácii ako súčasti programu
Sadíme budúcnosť podľa pravidiel publicity projektu, ktoré sú súčasťou dohody o poskytnutí
grantu (tzn. uviesť túto informáciu v textových i grafických materiáloch, v periodikách či na webe
organizácie),
zaregistrovať
vysadené
stromy
do
databázy
Sadíme
budúcnosť
(https://sadimebuducnost.sk/registrujte-vysadbu/), registrácia je bezplatná.

12. Harmonogram grantového programu
•
•
•
•
•
•
•
•

13. december 2021 – vyhlásenie/otvorenie 1. ročníka grantového programu Sadíme budúcnosť –
jarné kolo
15. február 2022 o 16:00 h – uzávierka prijímania žiadostí o grant – jarné kolo
11. marec 2022 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov – jarné kolo
marec až máj 2022 – realizácia projektov. Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný)
najneskôr do 15. júna 2022.
1. apríl 2022 – vyhlásenie ďalšieho ročníka grantového programu Sadíme budúcnosť – jesenné
kolo
31. máj 2022 o 16:00 h - uzávierka prijímania žiadostí o grant – jesenné kolo
30. jún 2022 - zverejnenie výsledkov a podporených projektov – jesenné kolo
september až november 2022 - realizácia projektov. Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a
vyúčtovaný) najneskôr do 15. novembra 2022.

Ako sprievodcu a inšpiráciu pri organizácii kvalitnej výsadby krok po kroku vrátane výberu vhodného druhu
drevín odporúčame navštíviť web Sadíme budúcnosť: https://sadimebuducnost.sk/chcem-sadit/.
Pri príprave projektov môžete tiež využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi
telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou žiadostí.
Kontaktná osoba: Patrícia Krausová, email: krausova@ekopolis.sk, tel.: 0905 972 582.
Tešíme sa na vaše projekty a budúcu spoluprácu!

