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      Přehled plnění projektu Interreg – Klimagrün/ Klimatická zeleň 

dle jednání pracovní skupiny a připomínek CRR 

 

Projekt Klimagrün (Klimatická zeleň) je mezinárodní přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-

Česká republika. Koordinátorem projektu je Mgr. Vít Hrdoušek, administrátorem Ing. Jan Prokeš a 

finanční manažer Ing. Olga Molnárová. Pro přípravu a realizaci projetu pracuje při KS MAS JMK 

otevřená neformální pracovní skupina – vedená Vítkem Hrdouškem. 

 

Projekt Klimagrün (Klimatická zeleň) vznikal v roce 2016 a na jaro 2017 byl podán KS MAS jako volné 

pokračování projektu Aktivizace potenciálů JMK.... v roce 2016.  

 

Délka řešení projektu: 1.10.2017 – 31.3.2020; tj. 2,5 roku (30 měsíců). Průběžné zprávy vč. vyúčtování 

(min 10.000 euro) lze podávat po půl roce vždy k 30.3 či 30.9.   

 

Schválený rozpočet projektu je 109 240 euro;  85% je dotace EU, 5% spoluúčast ČR a 10% vlastní zdroje 

KS MAS  10 000 euro, tj. cca 275 000 Kč.  

  

*orientační přepočet, faktický bude přepočítán v době podání nabídky na dodání služeb. 

 

Financování je navrženo formou půjčky od banky. Návrh na pokrytí spolufinancování projektů je 

z členských příspěvků 10 000 Kč pro rok 2018, a po 5000 Kč pro rok 2019 a 2020.  

 

Jde o projekt spolupráce, kde je hlavním výstupem přenos know-how a vytváření společných postupů 

v adaptaci území na změnu klimatu pomocí klimatické zeleně. 

 

Dílčím výstupem, který zajišťuje KS MAS je jedna společná modelová realizace prvků zelené 

infrastruktury v rozsahu: 

Typ  služby – pasporty výsadby,sledování Rozsah na 18 MAS celkem 

• Million fruit Trees   1000 plodících stromů v krajině a školních či 

obecních zahradách, alejích 

 

• Green roads  

 

750 stromů v alejích podél místních komunikací a 

cyklostezek 

KS NAS 
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JMK 

Náklady na 

zaměstnance 
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cestovaní 

a ubyt. 

Služby – pasporty 

výsadby,sledování 

Výdaje 

na 

vybavení 

Celkový 

rozpočet 

Celkový 

způsob. 

rozpočet 

Euro 16 640 1 100 88 500 3 000 109 240 109 240 

Kč 

(orient. 

Přepočet 

25kč/1E) 416 000* 27 500* 2 212 500* 75 000* 2 731 000* 2 731 000* 
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• Green belts  

 

750 stromů a keřů dělící orné bloky, oživující meze, 

vodoteče v zemědělské krajině 

 

          

1) Semináře 

Semináře na území 18 MAS zajištuje krajský úřad. Cílem seminářů je informovat obce a další subjekty 

o projektu a motivovat obce k péči o svá území ve smyslu projektu včetně realizací a sledování výsadeb. 

V každé MAS se mají konat postupně 3 semináře o délce alespoň 2 hodin, celkem 54 seminářů.  Dva 

přednášející zajistí Jihomoravský kraj a jednoho přednášejícího zajistí každá MAS sama, dle svých 

potřeb. Semináře se budou konat pro obce a veřejnost, měli by se jich účastnit jak zástupci obcí, tak i 

odborná a laická veřejnost, která má o tuto problematiku zájem. Každého semináře se musí účastnit 

min. 20 účastníků a z nich být cca 15 zástupců obcí. Pro úspěšný průběh semináře každá MAS pro JMK 

zajistí animaci v území a pomůže zajistit i vhodné prostory a zázemí akce. První kola seminářů by měla 

proběhnout v dubnu/květnu 2018. Platbu za organizaci semináře bude hradit JMK. Krajský úřad 

uspořádá úvodní pracovní setkání k projektu, kde budou diskutovány a dohodnuta forma a průběh 

seminářů na území všech 18 MAS JMK. 

 

2) Výsadbové pasporty  

Tato další část projektu se netýká ještě samotné výsadby stromů, ale jde o komunitní výběr a 

projednání vhodných míst pro pilotní výsadbu a také vytipování vhodných druhů a odrůd pro výsadbu, 

které budou sázeny a sledovány ve vztahu k měnícím se klimatickým podmínkám JMK. Tyto údaje 

budou obsaženy v tištěném materiálu tzv. výsadbovém pasportu pro každou MAS. Tato část projektu 

by měla proběhnout do začátku července 2018.  

Prvním krokem bude provedení průzkumu trhu (forma vybrání dodavatele) na dodávku této služby – 

vytvoření výsadbových pasportů. Vybraný dodavatel pasportů, komunitně projedná vhodná místa 

(např. s místně příslušnou MAS), počty a druhové složení výsadeb a navrhne formu výsadeb a jejich 

sledování s přenosem znalostí od partnerů projektu a zpracuje finanční tabulku realizace výsadeb.  

Komunitní projednání pro dodavatele mohou zajistit na svém území jednotlivé MAS JMK.  Hlavním 

výstupem dodavatelem bude na základě projednání a schválení v území každé MAS pasport 

jednotlivých výsadeb. Na území 18-ti MAS JMK by se měly uskutečnit 1- 2 pilotní výsadby, dohromady 

30 výsadeb, každá o počtu cca. 20 - 120 stromů celkem v rozsahu:  

• Million fruit Trees   1000 ovocných stromů v krajině a školních či obecních zahradách, alejích 

 

• Green roads  750 ovocných i neovocných stromů v alejích podél místních komunikací a 

cyklostezek 

• Green belts  750 stromů a keřů dělící orné bloky, oživující meze, vodoteče v zem. krajině 

 

 

3) Výsadby, sledování, výzkum 

Poslední část projektu se týká samotné výsadby a údržby stromů na základě schválených výsadbových 

pasportů v každé MAS. Na začátku července 2018 by mělo být provedeno výběrové řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu, tedy oslovení 3 možných dodavatelů, neboť cena veřejné zakázky nepřekročí 
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2 mil. Kč. Vybraný dodavatel zajistí výsadbový materiál a zajistí komunitní výsadby v území tak, aby 

většina výsadeb proběhla na podzim 2018. Bylo určeno toto období, aby se předešlo problémovým 

jarním výsadbám, kde poté rostliny musí čelit velmi suchému a horkému létu. V této fázi v koordinaci 

příslušné MAS provede vlastník (nejčastěji obec) či správce (NNO, veřejná instituce) komunitní výsadbu 

těchto rostlin, obdobně jako projekt Aktivizace 2016. Dodavatel zajistí také smluvní vztah mezi KS MAS 

a vlastníkem pozemku o údržbě výsadeb po realizaci projektu. Po výsadbě vybraný dodavatel bude, v 

případné spolupráci s partnery v území, dále zajištovat komunitní údržbu a „klimaticky“ sledovat 

výsadby např.: jak se konkrétním druhům dřevin v daných podmínkách daří a jak jejich vitalitu ovlivňuje 

použití podpůrných sadbových materiálů, jak ovlivňují okolí atp., a to až do ukončení projektu do konce 

března roku 2020, kdy 5letou údržbu výsadby přebírají na základě smlouvy jednotliví partneři, spolky, 

obce.  Celý proces výsadeb bude zaznamenáván do elektronické tabulky, budou sbírána data, 

fotografie, kde z těchto dat poté vznikne jeden souborný výstup „Modelová realizace prvků zelené 

infrastruktury v JMK“, kterou dodavatel předá do ukončení projektu. 

 

Další informace k projektu budou předávány průběžně. 

 

Zpracoval: Mgr. Vít Hrdoušek, manažer projektu Klimagreen za KS MAS Jihomoravského kraje 
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