REALIZOVANÉ PROJEKTY
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
V ROCE 2014
Podáno 30 projektů.
30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč.
Projekt: 321401 – ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)
Podpořeno: 59.400 Kč
Jednání s vlastníky s cílem uzavření nájemní smlouvy na další pozemky v lokalitě Alej pod
Hořínkovou hájovnou (zatím nedosaženo dohody) a nákup vybavení k managementu lokalit
(malotraktor + příslušenství).
Projekt: 321402 – Mokřady – ochrana a management
Podpořeno: 59.400 Kč
(IČ 22763198)
Uzavření dlouhodobých smluv o výpůjčce na dvou lokalitách (4,76 ha), získání souhlasu
s prováděnými činnosti na 13 lokalitách (5,28 ha), nákup vybavení k managementu lokalit
(křovinořez s příslušenstvím, motorová pila, žací lišta, drobné ruční nářadí a ochranné pomůcky),
zpracování projektů na provádění na finanční zajištění managementu zájmových lokalit (11
projektů - PPK, POPFK, Nadace Partnerství, Ochrana biodiverzity), zajištění správy pozemků.
Projekt: 321403 – ZO ČSOP Jaro Jaroměř (IČ 67441076)
Podpořeno: 59.400 Kč
Uzavření smluv na 20 nových lokalitách (226 ha), rozšíření 5 stávajících lokalit (o 19 ha) a
obnova smluv na 12 lokalitách (92 ha), nákup tabletu s GPS pro terénní práci, instalace
infopanelu na lokalitě Milíř.
Projekt: 321404 – ZO ČSOP Klíny (IČ 72019417)
Podpořeno: 14.500 Kč
Uzavření pachtovní smlouvy na lokalitě Mníšek (0,19 ha), nákup vybavení potřebného k
managementu lokalit (ohradník), jednání s 7 firmami o možnostech sponzoringu (získáno
20.000 Kč a sleva na zboží v hodnotě cca 5000 Kč).
Projekt: 321405 – Vespolek (IČ 26995395)
Podpořeno: 59.400 Kč
Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků,
zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.
Projekt: 321406 – Sorbus (IČ 22907181)
Podpořeno: 32.100 Kč
Uspořádání veřejného kosení (účast 30 lidí), vydání informačního letáku (náklad 1000 ks),
ověřování samosběru ovoce z pozemkospolkových sadů jako jedné z možností financování
činností pozemkového spolku (vzhledem k malé úrodě získáno 2300 Kč), jednání o prodeji
stepního pozemku u osady Mušlov (dosud neuzavřeno), administrativní zajištění nákupu objektu,
sloužícího jako terénní základna a sklad nářadí pozemkového spolku, zakoupení fotoaparátu pro
dokumentací činností pozemkového spolku.
Projekt: 321407 – ZO ČSOP Bílé Karpaty (IČ 47895497)
Podpořeno: 44.800 Kč
Administrativní zajištění výkupů na Vlčím hrdle (2,49 ha), uzavření 20 pachtovních smluv a
získání 2 souhlasů s údržbou v EVL Čertoryje a EVL Bílé Karpaty (celkem 7,3 ha), propagace
pozemkového spolku a kampaně na výkupy na Vlčím hrdle na 5 akcích pro veřejnost.

Projekt: 321408 – Ekologické centrum Meluzína – Regionální Podpořeno: 59.000 Kč
centrum Asociace Brontosaura (IČ 49752065)
Uzavření dvou dohod o spolupráci s vlastníky lokality Hlupoce (2,26 ha), příprava a
zpracování projektů na zajištění managementu zájmových lokalit (10 - grantový program
Karlovarského kraje, grantový program Ústeckého kraje, Ochrana biodiverzity).
Projekt: 321409 – ZO ČSOP Vlašim (IČ 18595677)
Podpořeno: 59.400 Kč
jednání s vlastníky 5 lokalit o uzavření smluv či navázání spolupráce (dosud neuzavřená),
jednání se zemědělskými subjekty o možné spolupráci, aktualizace ochranářských plánů na
lokality Na pramenech a Jinošovské údolí, instalace infopanelu v PR Podlesí, uspořádání
vycházek pro veřejnost (dohromady účast 23 lidí), zakoupení fotoaparátu k dokumentaci
činnosti pozemkového spolku, příprava projektů k zajištění financování managemntu lokalit
(8 – PPK) zpracování materiálu shrnujícího zkušenosti s komplexními pozemkovými úpravami
pro ostatní pozemkové spolky.
Projekt: 321410 – ZO ČSOP Salamandr (IČ 70238723)
Podpořeno: 59.400 Kč
Administrativní zajištění výkupu pozemků v lokalitě Pod Juráškou (1,73 ha), uzavření
pachtovních smluv či získání souhlasů s péčí na 10 lokalitách (17 ha), oslovení 59 firem
s prosbou o finanční podporu (získáno 265,5 tis. Kč), koordinace práce 54 dobrovolníků na 6
lokalitách.
Projekt: 321411 – Muzeum přírody Český ráj (IČ 26634775)
Podpořeno: 57.000 Kč
Uzavření výpůjční smlouvy na lokalitu Prachovské sedlo (0,48 ha), dosud neuzavřená jednání
na dalších dvou lokalitách, nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (sekačka s
příslušenstvím), vydání informačního letáku (náklad 1000 ks).
Projekt: 321412 – Zamenis (IČ 27038351)
Podpořeno: 21.590 Kč
Nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (ruční nářadí, ochranné pomůcky) a
udržování kontaktů s vlastníky zájmových pozemků.
Projekt: 321413 – ZO ČSOP Zvoneček (IČ 64934641)
Podpořeno: 42.000 Kč
Uzavření nájemní smlouvy na další pozemky u rybníka Sýkorník (0,6 ha), nákup vybavení
potřebného k provádění managementu lokalit (ruční nářadí, ochranné pomůcky), zapojení 3
italských stážistů do práce pozemkového spolku.
Projekt: 321414 – Predmostenzis (IČ 66743885)
Podpořeno: 33.000 Kč
Koordinace práce dobrovolníků (7 akcí, 26 dobrovolníků), uspořádání 1 akce pro veřejnost
(účast cca 3000 lidí), technické zajištění pastvy ovcí, zpracování záměru dalšího rozvoje
zájmových lokalit.
Projekt: 321415 – Čmelák – Společnost přátel přírody
Podpořeno: 30.000 Kč
(IČ 46747362)
Nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (ochranné pomůcky), získání 3 firemních
sponzorů a cca 400 individuálních dárců, organizační zajištění správy a managementu
pozemků.

Projekt: 321416 – Pobočka ČSO na Vysočině (IČ 75107988)
Podpořeno: 58.000 Kč
Uzavření nájemní smlouvy na lokalitě Jezdovické rašeliniště (0,13 ha), získání souhlasu
s managementem na lokalitě Na průhoně (0,57 ha), nákup drobného vybavení potřebného k
managementu lokalit, příprava a zpracování projektů na financování managementu
zájmových lokalit (25 projektů – PPK, Ochrana biodiverzity, Nadace Partnersví, Nadace ČEZ,
Kraj Vysočina, Norské fondy; z toho 23 podpořeno), organizační zajištění péče o 20 lokalit.
Projekt: 321417 – ZO ČSOP Kosenka (IČ 46276394)
Podpořeno: 59.400 Kč
Vytvoření stálé výstavy o lokalitách v péči pozemkového spolku, vydání nástěnného
kalendáře Ščúrnica (náklad 500 ks; část nákladu prodán jako benefiční předmět ve prospěch
péče o cenné lokality severní části Bílých Karpat), rekonstrukce mapového serveru.
Projekt: 321418 – ZO ČSOP Jeseník nad Odrou (IČ 60798866)
Podpořeno: 38.000 Kč
Nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (rotační plečka), organizační zajištění
správy pozemků.
Projekt: 321419 – ZO ČSOP Radnice (IČ 18243606)
Podpořeno: 59.400 Kč
Jednání s vlastníky starých sadů o možnostech pronájmu či odkupu (zatím bez konkrétních
výsledků), geodetické zaměření pozemků v lokalitě Rašeliniště, řešení pozemkových úprav
v k.ú. Olešná, projednávání převedení vybraných lesních pozemků do kategorie lesů
zvláštního určení, nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (ruční nářadí,
ochranné pomůcky).
Projekt: 321420 – Lunaria (IČ 64040534)
Podpořeno: 30.000 Kč
Oslovení 37 firem s nabídkou firemního dobrovolnictví, zorganizování 5 dobrovolnických dnů
a dvou týdenních dobrovolnických akcí (účast celkem 40 dobrovolníků), nákup vybavení
nutného k managementu a správě pozemků (ruční nářadí, notebook).
Projekt: 321421 – Regionální sdružení ČSOP Iris (IČ 116670)
Podpořeno: 59.400 Kč
Obnova nájemních a pachtovních smluv z důvodu digitalizace katastru nemovitostí (6 lokalit,
4,17 ha), uspořádání dvou managementových táborů a 3 dobrovolnických dnů (celkem účast
195 dobrovolníků), nákup vybavení nutného k managementu lokalit (křovinořez), uspořádání
8 akcí pro veřejnost (účast 224 lidí), propagace pozemkového spolků na 10 dalších
osvětových akcích, realizace 5 výjezdů za účasti zaměstnanců veřejné správy s cílem
upřesnění managementu zájmových lokalit.
Projekt: 321422 – ZO ČSOP Kněžice (IČ 18825460)
Podpořeno: 55.540 Kč
Organizační zajištění pastvy ovcí včetně nákupu mobilních ohradníků, vydání informační
brožury (náklad 250 ks).
Projekt: 321423 – ZO ČSOP Šumava (IČ 75127326)
Podpořeno: 49.000 Kč
Administrativní zajištění výkupu (1,39 ha) a uzavření nové nájemní smlouvy (0,52 ha) na
lokalitě Velká homolka, získání souhlasů s provedením managementu na dalších 2 lokalitách
(celkem 0,56 ha), nákup vybavení potřebního k managementu lokalit (vertikutátor).

Projekt: 321424 – Boskovštejn – místo pro život (IČ 2298694)
Podpořeno: 23.730 Kč
Jednání s vlastníky o pronájmu 2 lokalit (dosud neuzavřeno), nákup vybavení potřebného k
managementu lokalit (ohradník se zdrojem), vydání informačního letáku (300 ks), organizační
zajištění pastvy ovcí.
Projekt: 321425 – ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády (IČ 70882631) Podpořeno: 59.240 Kč
Nákup vybavení potřebného k managementu lokalit (ruční nářadí, čerpadlo, mobilní
přístřešek), vypracování znaleckého posudku na odkup pozemku na Hádech.
Projekt: 321426 – ZO ČSOP Berkut (IČ 66364256)
Podpořeno: 52.000 Kč
Geodetické vytýčení dvou pozemků určených k odkoupení pozemkovým spolkem, řešení
sporu o odběr vody, zpracování rozboru pitné vody na lokalitě, nákup vybavení potřebného
k zajištění managementu (křovinořez, drobné ruční nářadí).
Projekt: 321427 – Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Podpořeno: 59.400 Kč
Moravy (IČ 41031547)
Uzavření nových výpůjčních a pachtovních smluv na 4 lokalitách (5,46 ha), získání souhlasů s
péčí na 2 lokalitách (6,44 ha), obnovení souhlasů s péčí na 2 lokalitách (1,68 ha), nákup
vybavení potřebného k managementu lokalit (křovinořez, motorová pila), příprava a zajištění
projektů na financování managementu lokalit (16 projektů a žádostí – OPŽP, Olomoucký a
Moravskoslezský kraj, město Olomouc, PPK, POPFK, MŽP), propagace pozemkového spolku
na Ekojarmarku v Olomouci.
Projekt: 321428 – ZO ČSOP Armillaria (IČ 64040411)
Podpořeno: 52.000 Kč
Jednání s vlastníky tří lokalit o možném pronájmu či odprodeji pozemků (zatím neukončena),
uspořádání 10 akcí pro veřejnost (účast cca 150 osob), propagace pozemkového spolku na
dalších veřejných akcích (Krásensko, Heřmanice), jednání se dvěma potenciálními firemními
sponzory (zatím bez výsledku), vydání informačního letáku (náklad 2000 ks), připomínkování
územního plánu Liberce.
Projekt: 321429 – ZO ČSOP Botič-Rokytka (IČ 48137961)
Instalace infopanelu na lokalitě Triangl.

Podpořeno: 23.000 Kč

Projekt: 321430 – ZO ČSOP Launensia (IČ 68298919)
Podpořeno: 31.500
Administrace daru pozemku v lokalitě Dobroměřická pískovna (0,6 ha), jednání s vlastníky
dalších 3 lokalit o uzavření nájemních či výpůjčních smluv, respektive možnosti odkoupení
pozemků (dosud neukončena), instalace infopanelu na lokalitě Nečemická lada.

Informační tabule, instalované v rámci realizace projektů:

Tiskoviny, vydané v rámci realizovaných projektů, viz příloha č. 7

