
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 6. 8. 2021 

Národní program Životní prostředí 

Výzva č. 4/2021  
Výsadba stromů – individuální projekty 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politic-
kých stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 
politických hnutích, v aktuálním znění a organizačních složek státu 

  
Podání žádosti od   2. 8. 2021 
Podání žádosti do   30. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace 
 
Cíl Výzvy: 
Zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která 
přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení 
kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o 
ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane do-
stupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity. 

 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94 
 

Výzva č. 5/2021  
Výsadba stromů – grantové schéma 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ nestátní neziskové organizace s prokazatelnou zkušeností s poskytováním podpory na vý-
sadbu stromů  

➢ Místní akční skupiny 
  
Podání žádosti od   2. 8. 2021  
Podání žádosti do   30. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace 
 
Cíl Výzvy: 
Zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím podpory grantových 
schémat určených k zajištění výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného pro-
storu, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením 
veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní pro-
středí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a 
zohlední potřeby členů místí komunity. Cílem výzvy je též iniciace subjektů s místní znalostí (nosi-
telů GS), za účelem multiplikace zdrojů financování zapojením zejména soukromých prostředků. 
 
Více informací: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=95 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=95

