REALIZOVANÉ PROJEKTY
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
V ROCE 2019
Projekt: 321901 – ZO ČSOP Ždánický les (IČ 75068281)
Podpořeno: 22.000 Kč
Nákup vybavení – motorové pily s příslušenstvím a ochrannými pracovními pomůckami.
Projekt: 321902 – ZO ČSOP Klíny (IČ 72019417)
Podpořeno: 29.000 Kč
Uzavření 1 nového souhlasu (0,5 ha), obnoveny 2 nájmy (5,1 ha) na celkem 2 lokalitách. Osloveno
5 potenciálních donorů a získáno 51.000 Kč, uspořádány 2 akce dobrovolnické s 18 účastníky. Byl
zakoupen nástavec k sekačce.
Projekt: 321903 – ZO ČSOP Arion (IČ 04377818)
Bylo nakoupeno vybavení – motorová pila a notebook.

Podpořeno: 34.000 Kč

Projekt: 321904 – ZO ČSOP Bukovina (IČ 72026413)
Podpořeno: 60.000 Kč
Byly uzavřeny 2 nové smlouvy (0,44 ha), vykoupeny 2 pozemky (0,54 ha), uzavřeno 24 souhlasů
(5,16 ha) na jedné lokalitě.
Projekt: 321905 – Meluzína RCAB (IČ 49752065)
Bylo připraveno 12 projektů v nichž bylo získáno 355 000 Kč.

Podpořeno: 40.000 Kč

Projekt: 321906 – Mokřady - ochrana a management z.s.
Podpořeno: 60.000 Kč
(IČ 22763198)
Uzavření 3 nové nájemní smlouvy (2 ha) a 6 souhlasů (1 ha) na celkem 4 lokalitách, vyrobeny
byly 4 bannery, byla zakoupena 1 motorová pila pro péči o lokality.
Projekt: 321907 – Muzeum přírody Český Ráj (IČ 26634775)
Podpořeno: 38.500 Kč
Bylo doplněno a obnoveno vybavení pro pastvu a zakoupena multifunkční kopírka.
Projekt: 321908 – ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)
Podpořeno: 28.000 Kč
Nakoupeno vybavení pro zajištění managementu pozemků v péči pozemkového spolku:
motorová a vyvětvovací pila, kolečko a křovinořez.
Projekt: 321908 – Asociace Brontosaura (IČ 48132209)
Podpořeno: 23.700 Kč
Byla uzavřena 1 nová smlouva (0,7 ha), 1 nová dohoda o spolupráci (0,5 ha), 1 dohoda
obnovená (3 ha) na celkem 2 lokalitách. Bylo podáno 8 projektových žádostí podpořených
celkem 299 781 Kč. Zorganizovány 4 dobrovolnické akce s 23 účastníky.
Projekt: 321910 – Predmostenzis (IČ 66743885)
Zakoupení příslušenství k traktoru pro zajištění managementu.

Podpořeno: 25.000 Kč

Projekt: 321911 – ZO ČSOP Bílé Karpaty (IČ 68406088)
Podpořeno: 59.920 Kč
Bylo uzavřeno 19 nových smluv nájemních a jedna o služebnosti (8,96 ha), 7 smluv obnovených
(48.26 ha), dále 20 kupních smluv (4,46 ha) na celkem 12 lokalitách.

Projekt: 321912 – ZO ČSOP Smiřice (IČ 06273611)
Podpořeno: 32.000 Kč
Byla uzavřena 1 nová dohoda o spolupráci (3015 ha) a 2 ústní souhlasy (0,5 ha), bylo
zorganizováno 6 dobrovolnických akcí o 80 účastnících a provedeno 1 geodetické zaměření
na lokalitě.
Projekt: 321913 – Salamandr (IČ 70238723)
Podpořeno: 60.000 Kč
Uzavřeny 2 nové nájemní smlouvy (3,7667 ha), 8 smluv bylo obnoveno (7,6168 ha) na celkem
9 lokalitách. Dále bylo dokoupeno vybavení pro pastvu a křovinořez.
Projekt: 321914 – Vaváky (IČ 26541998)
Podpořeno: 30.000 Kč
Byla provedena studie diverzifikované pastvy a zakoupena multifunkční kopírka.
Projekt: 321915 – ZO ČSOP Launensia (IČ 68298919)
Podpořeno: 30.000 Kč
Uzavřeno 2 nové užívací smlouvy (4,72 ha), 1 smlouva byla obnovena(1,66 ha) a 2 souhlasy
s péčí (2,09 ha) na celkem 5 lokalitách.
Projekt: 321916 – Český svaz ochránců přírody Kynšpersko
Podpořeno: 41.140 Kč
Byly vytvořeny webové stránky spolku na: http://www.csop.kynspersko.cz a nakoupen
křovinořez pro údržbu lokalit.
Projekt: 321917 – ZO ČSOP Koniklec (IČ 49629204)
Podpořeno: 33.800 Kč
Byly obnoveny 2 smlouvy (0,524 ha) a dokoupeno vybavení pro pastvu.
Podpořeno: 48.000 Kč
Projekt: 321918 – ČSOP SEV Mravenec (IČ 65983611)
Byla uzavřena 1 nová nájemní smlouva (1,5 ha), podáno 10 projektů s podpořených celkem
částkou 500 200 Kč a zakoupeno vybavení pro péči o lokality – malotraktor.
Projekt: 321919 – ZO ČSOP Radnice (IČ 18243606)
Podpořeno: 50.000 Kč
Obnoveny 3 ústní souhlasy s péčí (0,6102 ha), podáno 11 projektů a získána celkem částka
181 739 Kč, osloveni 4 potenciální dárci, dokoupeno vybavení pro management na lokalitách.
Projekt: 321920 – ČSOP Vlašim (IČ 18595677
Podpořeno: 59.280 Kč
Uzavření 1 nové nájemní smlouvy (1,75 ha), 5 smluv nájemních obnoveno (2,7 ha), uzavřeny
2 nové souhlasy (1,35 ha) na celkem 4 lokalitách. Podáno celkem 14 projektů o celkové výši
podpory 1 500 000 Kč. Byly vytvořeny nové webové stránky spolku, uspořádáno 5 exkurzí
(100 účastníků) a 2 další akce pro 300 účastníků. Byla dokoupena technika – křovinořez
s příslušenstvím.
Projekt: 321921 – ZO ČSOP Kosenka (IČ 46276394)
Podpořeno: 57.000 Kč
Byla uzavřena 1 kupní smlouva (2,21 ha), 2 nové ústní dohody (7,5 ha), natočen filmový
dokument (https://youtu.be/ftcXrTyQY9w) a dokoupeno vybavení – pila.
Projekt: 321922 – Čmelák (IČ 46747362)
Podpořeno: 33.000 Kč
Uzavřena 2 nové nájemní smlouvy (3 ha), 3 smlouvy obnoveny (4 ha) na celkem 2 lokalitách a
dokoupeno drobné vybavení pro péči o lokality.

Projekt: 321923 – ČSOP RS IRIS (IČ 116670)
Podpořeno: 60.000 Kč
Uzavřena 1 nájemní smlouva (0,3884 ha) a obnoveny 2 užívací smlouvy (1,3 ha) na celkem 3
lokalitách. Bylo uspořádáno 5 dobrovolnických akcí s účastí 80 osob, provedena údržba
stávající techniky.
Projekt: 321924 – Lunaria (IČ 64040534)
Podpořeno: 50.000 Kč
Proběhlo 8 dobrovolnických akcí s 60 účastníky a bylo dokoupeno drobné vybavení pro
management lokalit, vč. příslušenství ke křovinořezu.
Projekt: 321925 – ZO ČSOP Zvoneček (IČ 64934641)
Bylo dokoupeno vybavení pro rozšíření pastvy a drobné nářadí.

Podpořeno: 16.850 Kč

Projekt: 321927 – ČSOP Šumava (IČ 75127326)
Podpořeno: 59.000 Kč
Uzavření 2 nové užívací smlouvy (20,61ha), 1 kupní smlouvy (1,12 ha) a obnova 1 užívací
smlouvy (0,2 ha) a 3 nové souhlasy s péčí (0,8 ha) na celkem 6 lokalitách. Nákup vybavení pro
pastvu.
Projekt: 321927 – ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
Podpořeno: 56.000 Kč
(IČ 68406088)
Organizační zajištění 20 dobrovolnických akcí s účastí 300 osob a dokoupeno vybavení pro
pastvu.
Podpořeno: 33.700 Kč
Projekt: 321928 –ZO ČSOP Hády (IČ 70882631)
Uspořádáno 8 dobrovolnických akcí pro 240 účastníků, dokoupeno drobné vybavení ke
kosení a péči o lokalitu.
Projekt: 321929 – ZO ČSOP Náměšťské rybníky (IČ 72028556)
Podpořeno: 23.700 Kč
Uzavřeny 2 nové užívací smlouvy (2,7 ha), 1 nový ústní souhlas s péčí (0,2 ha) na celkem 3
lokalitách. Dále dokoupeno ruční nářadí a motorová pila pro péči o lokalitu.
Projekt: 321930 – ZO ČSOP JARO Jaroměř (IČ 67441076)
Podpořeno: 32.700 Kč
Uzavření 7 nových dohod o spolupráci (522 ha), 5 souhlasů s péčí (7,935 ha), 3 dohody
obnoveny (64,5 ha) a 4 souhlasy obnoveny (13,727 ha) na celkem 16 lokalitách. Nákup
motorové pily pro zajištění managementu na lokalitách.
Projekt: 321931 – ZO ČSOP Morava (IČ 3513904)
Podpořeno: 36.700 Kč
Bylo dokoupeno vybavení pro zajištění managementu na lokalitách – křovinořez a tiskárna
pro zajištění administrativního chodu spolku.
Projekt: 321932 – ČSOP Armillaria (IČ 64040411)
Podpořeno: 52.000 Kč
Uzavření 1 nové užívací smlouvy (1,35 ha) a 2 nových dohod (0,5 ha, 5 souhlasů s péčí (2,3 ha), 7
souhlasů s péčí obnoveno (2,8 ha) na celkem 7 lokalitách. Dále byly zpracovány 3 projektové
žádosti a získáno celkem 210 000 Kč. Byla vydána pohlednice, uspořádáno 7 akcí s 56 účastníky.

Projekt: 321933 – Sdružení pro venkov (IČ 26659166)
Podpořeno: 49.200 Kč
Uzavřeny 2 kupní smlouvy (0,532 ha) a vytvořena infotabule na lokalitě. Byl vytvořen plán na
změnu využití pozemků, dokoupeno drobné nářadí.
Projekt: 321935 – Sorbus (IČ 22907181)
Podpořeno: 25.800 Kč
Uzavřena 1 nová užívací smlouva (2,529 ha), vytvořeny webové stránky spolku www.sorbus.cz a
dokoupeno vybavení k pastvě.

