vyhlašuje
projekt k zapojení občanů do ochrany životního prostředí

„Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“
Propozice projektu
Výzva je určena fyzickým osobám s trvalým pobytem na území Plzeňského kraje na výsadbu
stanovištně vhodných listnatých a ovocných stromů ve formě vysokokmenů.
Cílem projektu je přispět podporou výsadby listnatých a ovocných stromů ke zlepšení stavu
životního prostředí v obcích i ve volné krajině Plzeňského kraje, ke zlepšení kvality ovzduší
v místě, a ke zlepšení místního klimatu formou vyrovnávání teplotních extrémů a zadržování
vody.
Zájemci obdrží pro účely výsadby jako sadební materiál kontejnerované sazenice vybraných
listnatých a ovocných vysokokmenů, o které si předem závazně zažádají (viz příloha
č. 1 – Seznam vybraných druhů dřevin pro výsadbu).
Harmonogram projektu
- Způsob podání přihlášky:
Od vyhlášení projektu na webových stránkách Plzeňského kraje až do vyčerpání
alokace, nejpozději však do 30.04.2020 je nutné řádně vyplněnou závaznou přihlášku
zaslat na kontaktní přihlašovací e-mailovou adresu: vysadstrom@plzensky-kraj.cz
nebo písemně doručením na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního
prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
- Registrace přihlášek:
Řádně vyplněné přihlášky budou dle pořadí přijetí registrovány do pořadníku
a průběžně vyhodnocovány. Pokud přihláška nebude obsahovat potřebné údaje
a přílohy, bude žadatel emailem (popřípadě písemně) vyzván, aby ve stanovené lhůtě
doplnil chybějící údaje.
V případě, že žadatel přihlášku ve stanovené lhůtě nedoplní, bude administrátorem
projektu vyřazena.
- Vyhodnocení přihlášek:
Žadatelé budou informováni o výsledném posouzení jejich žádosti emailem nebo
písemně.
Vyhověno bude žadatelům, kteří splnili podmínky projektu na základě jejich registrace
dle pořadí došlých kompletních přihlášek až do vyčerpání celkové alokace projektu.
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Předání sazenic:
Kontejnerované sazenice vybraných druhů dřevin budou k dispozici na výdejních
místech v předpokládaném období mezi 21.09.2020  09.10.2020. O konkrétním
termínu a výdejním místu budou oprávnění žadatelé v předstihu informováni výzvou
k vyzvednutí přednostně prostřednictvím emailu, případně písemně.
Pro každý okres Plzeňského kraje bude zajištěno minimálně jedno výdejní místo.
Žadatel po ověření totožnosti na místě převezme sazenice na základě jím podepsaného
předávacího protokolu.
Realizace výsadby:
Žadatel vysadí sazenice, které převzal od Plzeňského kraje. Doporučenou Metodiku pro
výsadbu obdrží při přebírání sazenic. Fotografie realizace lze zaslat na e-mailovou
adresu: vysadstrom@plzensky-kraj.cz.

Minimální výše hodnoty uznatelného sadebního materiálu pro jednu přihlášku:
3.000,00 Kč (s DPH).
Maximální výše hodnoty uznatelného sadebního materiálu pro jednu přihlášku:
10.000,00 Kč (s DPH).
Předpokládaná celková výše alokace projektu je 1.000.000,00 Kč.
Orientační hodnota jedné kontejnerované sazenice je 1.500,00 Kč včetně DPH.1
Jeden žadatel je oprávněn podat pouze jednu přihlášku; jedna přihláška se může
vztahovat k více pozemkům, které jsou ve většinovém (spolu-)vlastnictví žadatele
či jiné fyzické osoby, s podmínkou dodržení maximální výše hodnoty uznatelného
sadebního materiálu pro jednu přihlášku.
Pro jeden pozemek je možné podat pouze jednu přihlášku.
V případě, kdy se přihláška vztahuje k cizímu pozemku ve vlastnictví fyzické osoby,
je nutné doložit souhlas vlastníka daného pozemku s výsadbou. V souhlasu musí být
uvedeno parcelní číslo pozemku a katastrální území.
V případě výsadby na pozemcích v zahrádkářských a chatových koloniích v zastavěném
území obce postačí doložení kopie nájemního vztahu k pozemku.

- Výsadba stromů sloužících k podnikatelským účelům (plantáže rychle rostoucích

-

1

dřevin, intenzivní ovocné sady apod.), výsadba na pozemcích plnících funkci lesa
či náhradní výsadba ve smyslu ust. § 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, není předmětem podpory tohoto projektu.
Případné požadavky mohou být kráceny tak, aby bylo vyhověno co největšímu počtu
žadatelů do výše alokace.
Součástí předávacího protokolu budou informace o žadateli, pozemku, na kterém bude
výsadba realizována, počtu, druhu a hodnotě převzatých kontejnerových sazenic.
Administrátor projektu je oprávněn žádat doplnění dalších podkladů.

Skutečná hodnota a konečný sortiment dodaných sazenic se mohou lišit dle jejich aktuální dostupnosti.
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O splnění podmínek projektu v případě pochybností rozhoduje Krajský úřad
Plzeňského kraje.
O poskytnutí věcného daru rozhoduje příslušný orgán Plzeňského kraje.

Administrátoři projektu:
Bc. Martina Uhlíková
tel. 377 195 489
e-mail: vysadstrom@plzensky-kraj.cz
Ing. Alena Němečková
tel. 377 195 331
e-mail: vysadstrom@plzensky-kraj.cz

Přílohy:
-

Příloha č. 1 – Seznam vybraných druhů dřevin pro výsadbu, o jejichž sazenice mohou
zájemci žádat
Příloha č. 2 – Přihláška + Vzor souhlasu vlastníka pozemku s výsadbou
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Příloha č. 1

Seznam vybraných druhů dřevin pro výsadbu
-

sazenice ve formě vysokokmenu o předpokládaném minimálním obvodu kmínku 10 cm

Vybrané druhy listnatých dřevin

Vybrané druhy ovocných dřevin

Buk lesní (Fagus sylvatica)

Jabloň domácí (Malus domestica)

Dub (Quercus)

Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)

Dub zimní (Quercus petrea)

Třešeň obecná, syn. ptačí (Cerasus avium)

Dub letní (Quercus robur)

Hrušeň obecná (Pyrus communis)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Ořešák královský (Juglans regia)

Javor (Acer)

Slivoň švestka (Prunus domestica)

Javor babyka (Acer campestre)

Slivoň (Prunus subsp.)

Javor mléč (Acer platanoides)

Višeň obecná (Prunus cerasus)

Javor klen (Acer pseudoplatanus)
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
Jírovec maďal (Aesculus hippocastaneum)
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Lípa srdčitá, syn. malolistá (Tilia cordata)

Vybrané druhy okrasných dřevin 2
Kaštanovník jedlý, syn. setý (Castanea sativa)

Buk lesní červenolistý
(Fagus sylvatica 'Purpurea')

Sakura ozdobná (Prunus serrulata)

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)

Platan (Platanus)

Katalpa trubačovitá (Catalpa bungei)

2

Vybrané druhy okrasných dřevin pro výsadbu realizovanou výlučně na zahradách nebo na pozemcích v zahrádkářských
či chatových koloniích v zastavěném území obce.

4

Příloha č. 2

PŘIHLÁŠKA K PROJEKTU
„PODPORA VÝSADBY STROMŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI 2020“
Jméno a příjmení žadatele:
Adresa trvalého pobytu:
Telefon:
E-mail:
Počet a druh požadovaných sazenic:

Předpokládané místo výsadby (parcelní číslo a katastrální území pozemku):

Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami výzvy a projektu „Podpora výsadby stromů
v Plzeňském kraji 2020“, porozuměl/a jsem obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem
si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu možnosti obdržet kontejnerované
sazenice ve formě věcného daru.
Prohlášení o zpracování osobních údajů:
Osobní údaje žadatelů o kontejnerované sazenice v rámci projektu „Podpora výsadby stromů
v Plzeňském kraji 2020“ jsou Plzeňským krajem (dárcem) zpracovávány v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Prohlášení o zpracování
osobních údajů včetně kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů je dostupné
na: http://www.plzensky-kraj.cz/clanek/prohlaseni-o-zpracovani-osobnich-udaju.
Zpracování osobních údajů žadatelů je nezbytné pro administraci projektu, a dále za účelem předání
kontejnerovaných sazenic ve formě věcného daru na základě předávacího protokolu. Dále je též
zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právních povinností, které se vztahují na poskytovatele
daru, tj. Plzeňský kraj.

Datum:

Podpis:

Přílohy:
- souhlas vlastníka pozemku s výsadbou stromu (v případě výsadby na cizím pozemku)
- kopie nájemního vztahu k pozemku výsadby (v případě výsadby v zahrádkářských
či chatových koloniích)

5

Vzor souhlasu vlastníka pozemku s výsadbou

Já
(Jméno, Příjmení, bydliště)
souhlasím, aby na mém pozemku
(parcelní číslo, katastrální území)
realizoval/a pan/paní

(žadatel)
(Jméno, Příjmení, bydliště)

výsadbu sazenic stromků poskytnutých jako věcný dar Plzeňským krajem v rámci projektu
„Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“.

Dále prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých
údajů bude pro žadatele znamenat ztrátu možnosti obdržet kontejnerované sazenice ve formě věcného
daru.
Prohlášení o zpracování osobních údajů:
Souhlasím, aby mnou výše uvedené osobní údaje poskytl žadatel Plzeňskému kraji v rámci
administrace projektu „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“ za účelem doložení souhlasu
vlastníka pozemku s výsadbou.
Osobní údaje poskytnuté v rámci projektu „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“ jsou
Plzeňským krajem (dárcem) zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v platném znění. Prohlášení o zpracování osobních údajů včetně kontaktu
na pověřence pro ochranu osobních údajů je dostupné na: http://www.plzenskykraj.cz/clanek/prohlaseni-o-zpracovani-osobnich-udaju.

V

Dne

Podpis
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