REALIZOVANÉ PROJEKTY
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
V ROCE 2018
Projekt: 321801 – ZO ČSOP Ždánický les (IČ 75068281)
Podpořeno: 30.000 Kč
Nákup vybavení – křovinořezu s příslušenstvím a ochrannými pracovními pomůckami.
Projekt: 321802 – ČSOP Smiřice (IČ 06273611)
Podpořeno: 52.480 Kč
Uzavření 2 nových smluv (1,2 ha), jednoho souhlasu s péčí (15 ha) a 2 ústní dohody (0,6 ha) na
celkem 8 lokalitách. Vytvoření samostatných webových stránek ČSOP Smiřice. Spolek zakoupil
vybavení – pracovní náčiní, křovinořez, motorová pilu, zemní vrták, notebook a tiskárnu. Bylo
uspořádáno 7 dobrovolnických akcí (15 účastníků).
Projekt: 321803 – ZO ČSOP Launensia (IČ 68298919)
Podpořeno: 30.000 Kč
Uzavření 2 nájemních smluv (3,847 ha) a 1 souhlas s péčí (0,23 ha) a 1 ústní souhlas na celkem 4
lokalitách, bylo nakoupeno vybavení pro práci v terénu, ochranné pomůcky. Byla připravena a
osazena 1 informační tabule.

Projekt: 321804 – Meluzína RCAB (IČ 49752065)
Podpořeno: 58.160 Kč
Byla obnovena 1 dohoda o spolupráci (3 ha) v rámci zajištění financování byli osloveni 4 dárci a
získáno 10750 Kč a zpracováno a podáno 12 projektů s podporou celkem 512.693 Kč.
Projekt: 321806 – ZO ČSOP Klíny (IČ 72019417)
Podpořeno: 37.000 Kč
Uzavřeny 2 nové nájemní smlouvy (0,8 ha) a 2 obnoveny (5,1 ha) na celkem 2 lokalitách. V rámci
fundraisingu bylo osloveno 6 dárců a získáno 5000 Kč, dále bylo zpracováno a podáno 6 projektů
s podporou celkem 72.000 Kč. Uspořádány 4 dobrovolnické akce s účastí 38 zapojených osob.
Bylo nakoupeno vybavení – křovinořez a ochranné pomůcky.
Projekt: 321807 – Mokřady - ochrana a management z.s.
Podpořeno: 60.000 Kč
(IČ 22763198)
Uzavření 1 nové kupní smlouvy v rámci Místa pro přírodu (0,5 ha), 2 nové nájemní smlouvy (1,3
ha) a 1 dohody o spolupráci (1 ha). organizačně zajištěn management ve 3 akcích s účastí 80
osob. Dále bylo pořízeno vybavení pro zajišťování managementu – ruční náčiní, bubnová sekačka.
Byl vytvořen a instalován 1 statický infopanel a 6 přenosných infopanelů.
Projekt: 321808 – ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)
Podpořeno: 60.000 Kč
Vydán informační leták k propagaci pozemkového spolku v nákladu 5000 ks, natočeno
informačně propagační video dostupné na: http://stanicebuchlovice.ic.cz/
Projekt: 321809 – Vaváky (IČ 26541998)
Podpořeno: 26.518 Kč
Nakoupeno vybavení pro zajištění managementu pozemků v péči pozemkového spolku: vybavení
pro pastvu, akumulátor, solární panel a další příslušenství.
Projekt: 321810 – Predmostenzis (IČ 66743885)
Zakoupení drobného vybavení a motorové pily pro činnost spolku.

Podpořeno: 27.800 Kč

Projekt: 321811 – ZO ČSOP Kněžice (IČ 18825460)
Podpořeno: 59.850 Kč
Zpracování ochranářského plánu na lokalitu Lůmek u Maškova Mlýna. Nákup vybavení pro
zajištění pastvy – ohradníky, solární panel.
Projekt: 321812 – ZO ČSOP Vlašim (IČ 18595677)
Podpořeno: 54.450 Kč
Uzavření 1 nová užívací smlouva (0,1 ha), 1 dohoda o spolupráci (15 ha) a 5 souhlasů s péčí
(0,87 ha), dále obnoveny 3 užívací smlouvy a 31 souhlasů s péčí, celkem na 15 lokalitách,
zakoupení drobného vybavení. V rámci zajištění financování zpracováno a podáno 5 projektů
se získanou podporou 4.500.000 Kč. Proběhly vycházky pro veřejnost s účastí 24 osob. Byly
zpracovány a instalovány 3 infotabule v Jinošovském údolí, nakoupeno vybavení pro péči o
pozemky.
Projekt: 321815 – ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
Podpořeno: 60.000 Kč
(IČ 68406088)
Nakoupeno vybavení pro zajištění pastvy na pozemcích v péči pozemkového spolku.
Projekt: 321817 – ZO ČSOP Kosenka (IČ 46276394)
Podpořeno: 58.900 Kč
Nakoupeno vybavení ke kosení a vačkový kutikos. Zorganizovány 4 dobrovolnické akce
s účastí celkem 260 osob.
Projekt: 321819 – Salamandr (IČ 70238723)
Podpořeno: 60.000 Kč
Uzavřeno 9 nových užívacích smluv (8,9482 ha) a 2 souhlasů s péčí. Dále obnoveno 10
užívacích smluv (6,3729 ha) celkem na 12 lokalitách. Byly zorganizovány 4 dobrovolnické akce
s účastí celkem 98 osob. Bylo pořízeno vybavení potřebné k péči o pozemky.
Projekt: 321820 – ZO ČSOP Hády (IČ 70882631)
Podpořeno: 59.290 Kč
Uzavřena 1 nová užívací smlouva (1,54 ha), 1 dohoda o spolupráci (0,6 ha) na 2 lokalitách.
Zorganizováno 10 dobrovolnických akcí s účastí 240 zapojených osob. Byla podána žádost o
rozšíření VKP Pod Hády. Bylo obnoveno a doplněno materiální vybavení spolku pro péči o
pozemky.
Projekt: 321821 – ZO ČSOP Radnice (IČ 18243606)
Podpořeno: 59.800 Kč
Uzavřena kupní smlouva na novou lokalitu (1,55 ha), obnoveny 3 ústní souhlasy (1,05 ha)
celkem na 3 lokalitách. V rámci zajištění financování zpracováno 13 projektů z nichž 12 bylo
podpořeno celkovou částkou 378.000 Kč. Zakoupen křovinořez pro péči o pozemky.
Zorganizovány 2 dobrovolnické akce za účelem managementu lokalit s celkem 15 účastníky.
Projekt: 321822 – Muzeum přírody Český Ráj (IČ 26634775)
Podpořeno: 38.000 Kč
Zakoupení motorové pily a příslušenství, vydán leták v nákladu 5000 ks a připraveny a
osazeny 2 informační panely.
Projekt: 321823 – Čmelák (IČ 46747362)
Podpořeno: 53.000 Kč
Uzavření 2 kupních smluv (0,28 ha), obnovení 3 souhlasů s péčí (2,21 ha) na celkem 3
lokalitách. Doplněno materiální vybavení k péči o pozemky. Bylo uspořádáno 24
dobrovolnických akcí s celkovou účastí 768 osob a 15 akcí pro veřejnost s účastí 450 osob.

Projekt: 321824 – ZO ČSOP Náměšťské rybníky (IČ 72028556)
Podpořeno: 6.640 Kč
Uzavření 1 užívací smlouvy (0,06 ha), 3 souhlasů s péčí (2,6 ha), obnoveno 2 písemné
souhlasy (5,5 ha), celkem na 6 lokalitách a příprava k akreditaci pozemkového spolku.
Projekt: 321825 – Lunaria (IČ 64040534)
Podpořeno: 57.000 Kč
Organizační zajištění 8 dobrovolnických akcí s 88 účastníky, nakoupeno drobné materiální
vybavení.
Projekt: 321826 – ZO ČSOP Zvoneček (IČ 64934641)
Podpořeno: 26.000 Kč
Uzavřena 1 nová dohoda o spolupráci, nakoupeno drobné materiální vybavení a ohradníky
pro zajištění pastvy.
Projekt: 321827 – ČSOP RS IRIS (IČ 116670)
Podpořeno: 60.000 Kč
Uzavřena 1 kupní smlouva (0,114 ha) a obnoveny 4 užívací smlouvy (2,625 ha) na celkem 5
lokalitách. Realizace 1 informačního roll-upu. Propagace spolku na akcích s celkovou účastí
přes 2000 zasažených osob.
Projekt: 321828 – ČSOP Šumava (IČ 75127326)
Podpořeno: 59.000 Kč
Uzavřeny 2 nové užívací smlouvy (0,83 ha), 1 nový souhlas s péčí (0,2 ha) a obnoveny 3
užívací smlouvy (32,58 ha) a 3 písemné souhlasy s péčí (0,9 ha) celkem na 6 lokalitách.
V rámci zajištění financování podán 1 projekt s podporou 59.000 Kč. Nakoupeno vybavení a
příslušenství pro pastvu ovcí.
Projekt: 321725 – ZO ČSOP Arion (IČ 04377818)
Podpořeno: 57.000 Kč
Uzavření 1 nové užívací smlouvy (8,79 ha) a 1 písemné dohody o spolupráci (0,67 ha) a
obnova 12 souhlasů s péčí (5,3 ha) na celkem 3 lokalitách, zakoupení křovinořezu, přívěsu a
kancelářského vybavení.
Projekt: 321830 – Sagittaria (IČ 41031547)
Podpořeno: 60.000 Kč
Uzavření 1 nové užívací smlouvy (2,3864 ha), 1 písemného souhlasu s péčí (102,1982 ha) a
obnova 1 užívací smlouvy (0,2540 ha). Nákup vybavení pro pastvu. Podáno 5 žádostí o
finanční podporu, s celkovou získanou částkou 1.300.000 Kč.
Projekt: 321852 – ZO ČSOP Morava (IČ 3513904)
Podpořeno: 31.000 Kč
Získání 2 nových souhlasů s péčí (14,5 ha) na 2 lokalitách, nákup zemního vrtáku a drobného
vybavení k péči o pozemky. Organizační zajištění 5 dobrovolnických akcí s účastí 25 osob.
Projekt: 321852 – ZO ČSOP Bílé Karpaty (IČ 68406088)
Podpořeno: 50.000 Kč
Uzavření 4 kupních smluv (1,5190 ha), 17 nových užívacích smluv (6,2844 ha), 4 písemných
dohod o spolupráci (1,5 ha) a obnoveno 6 užívacích smluv (7,3674 ha) celkem na 9 lokalitách.
Na 1 lokalitě bylo zlepšeno právní zajištění.
Projekt: 321853 – ZO ČSOP Kynšpersko (IČ 5076714)
Podpořeno: 16.000 Kč
Zpracována hydrochemická analýza a ochranářský plán na lokality v péči pozemkového
spolku.

Projekt: 321854 – ZO ČSOP JARO Jaroměř (IČ 67441076)
Podpořeno: 30.000 Kč
Uzavření 1 kupní smlouvy (Místo pro přírodu -1,86 ha). Nákup počítače pro zajištění chodu
spolku.
Projekt: 321855 – Zamenis ( IČ 27038351)
Podpořeno: 26.000 Kč
Obnoveno 5 ústních souhlasů (2 ha). Připraveny a umístěny 3 terénní informační panely,
doplněno drobné vybavení k péči o lokality.
Projekt: 321856 – ZO ČSOP Koniklec (IČ 49629204)
Podpořeno: 19.000 Kč
uzavření 1 nové písemné dohody o spolupráci (0,7 ha) a obnova 1 užívací smlouvy (0,2 ha).
Projekt: 321857 – ČSOP SEV Mravenec (IČ 65983611)
Podpořeno: 17.000 Kč
Uzavřena 1 nová užívací smlouva (6,5 ha) a obnova 1 písemného souhlasu (1,3 ha) celkem na 2
lokalitách. Nákup přívěsného vozíku k přesunu materiálu z lokalit.
Projekt: 321858 – ČSOP Armillaria (IČ 64040411)
Podpořeno: 30.112 Kč
Uzavřeny 2 nové ústní souhlasy (0,9 ha) a obnoveno 7 písemných souhlasů s péčí (3,5 ha) a 2
ústní souhlasy (1,3 ha) celkem na 3 lokalitách. Uspořádány 2 dobrovolnické akce se 7 účastníky,
8 exkurzí po lokalitách s 52 účastníky.

