REALIZOVANÉ PROJEKTY
NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
V ROCE 2007
Podáno 28 projektů, schváleno 27 projektů.
25 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.023.380,00 Kč.
Rozvojové projekty:
Projekt: 320107 – Šance pro draha
VAVÁKY – Společnost pro oživení venkova
Podpořeno: 50.000,Vytvoření fundraisingové webové prezentace pozemkového spolku na www.sanceprodraha.cz.
Projekt: 320207 – Založení Pozemkového spolku Rýžoviště
ZO ČSOP Rýžoviště
Geodetické zaměření a vytyčení pozemků v péči PS.

Podpořeno: 34.380,-

Projekt: 320307 – Rozvoj Pozemkového spolku Podbeskydí 2007
ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
Podpořeno: 20.000,Uzavření nájemní smlouvy na lokalitě Papratná (cca 15,8 ha), jednání o dalších nájemních
smlouvách, zpracování projektu naučné stezky Chodníčky Podbeskydí (procházející
lokalitami v péči PS), vypracování posudku zdravotního stavu Blablovy lípy v Kunčicích.
Projekt: 320407 – Provoz naučné stezky a informačního centra Komorní Hůrka (PS Vulkán)
ZO ČSOP Františkovy Lázně
Podpořeno: 4.500,Provoz informačního centra Komorní hůrky s expozicemi „Geologie Komorní Hůrky“,
„Historie Komorní Hůrky“ a „Ptáci Komorní Hůrky“ (23. 3. – 4. 11. 2007, návštěvnost 5260
osob).
Projekt: 320607 – Rozvoj pozemkového spolku Prostějovsko v roce 2007
RS ČSOP IRIS
Podpořeno: 60.000,Zajištění výkupu (0,3ha) a písemný souhlas vlastníků dalších pozemků (cca 0,5ha) na lokalitě
Ospělov, uzavření darovací smlouvy (cca 0,04 ha) a souhlas vlastníků souvisejících pozemků
(cca 0,85 ha) na lokalitě U bílých studánek, souhlas vlastníka (0,1ha) na lokalitě Loupežník,
instalace informačního panelu na lokalitě Bělá.
Projekt: 320707 – ZCHÚ Lítožnice
ZO ČSOP Botič – Rokyta
Podpořeno: 33.000,Vytvoření souhrnné studie o PP Lítožnice jako podklad pro další péči a jednání s vlastníky.
Projekt: 320807 – Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2007
EC Meluzína RCAB
Podpořeno: 58.000,Uzavření tří dobrovolných dohod na lokalitách - Arboretum Horní hrad (0,2 ha) a Ovocný sad
Větrný vrch (0,5 ha)-, modelové využití geografického informačního systému MISYS a GPS
(uživatelské ovládání programu, 2 přednášky pro ostatní PS, příprava PS Meluzína na roli
poradenského centra pro ostatní nevládní organizace), propagace činnosti pozemkových
spolků na zahradnické výstavě Libverda 2007 (cca 4000 návštěvníků).

Projekt: 320907 – Rozvojový projekt pro pozemkový spolek Sagittaria
Sagittaria
Podpořeno: 60.000,Uzavření výpůjční smlouvy na lokalitu Ovocný sad Oderské vrchy (cca 2 ha), nájemní
smlouvu na lokality Vinohrádek u Plumlova a Kašpárovec (celkem 1,6 ha), souhlas k údržbě
pozemků v lokalitách Nemilanská cihelna, Krčmaň a Plumlov(celkem 1,3 ha), obnovení
souhlasu s údržbou pozemků na Černovírském slatiništi (0,5 ha), výstava PS v rámci
Ekojarmarku Olomouc, aktualizace a doplnění webové prezentace pozemkového spolku na
http://sagittaria.ecn.cz, vydání informačního letáku o Černovírském rašeliništi (2000ks).
Projekt: 321007 – Rozvoj pozemkového spolku Ponikva v roce 2007
ZO ČSOP Ponikva
Podpořeno: 28.500,Uzavření jedné nájemní smlouvy (0,2 ha) na lokalitě Stádliska, vydání propagační skládačky o
činnosti PS (3000ks) a informačního letáku o lokalitě Chlumy (1000ks), zpracování žádosti o
zařazení části pozemků do Programu rozvoje venkova.
Projekt: 321107 – Osvěta a prostředky povzbuzení zájmu o krajinu, v níž žijeme
PermaLot
Podpořeno: 7.500,Zpracování studie, shrnující zkušenosti PS PermaLot s možnostmi permakultury při péči o
pozemky a krajinu.
Projekt: 321207 – Rozvoj a propagace pozemkového spolku
ZO ČSOP Kosenka
Podpořeno: 60.000,Zajištění výkupu pozemků na Ščúrnici (0,5 ha) a na Dobšené (1,5 ha), zpracování mapového
serveru pro území Ščúrnica, zahájení procesu převedení vykoupených lesních pozemků do
lesů zvláštního určení, uspořádání 8 odborných exkursí (účast cca 100 lidí) a jedné akce pro
veřejnost na lokalitě (50 účatsníků), fundraising na další výkupy lesů (sbírka Zachraň les,
spolupráce s Nadací Veronica při pořádání benefiční aukce).
Projekt: 321407 – Rozvojový projekt pozemkového spolku Milý
ZO ČSOP Launensia
Podpořeno: 31.000,Obnovení písemných souhlasů s činností na lokalitách Dobkovice, Malíč a Louky pod Hrádkem
(celkem 2,8 ha), zhotovení a instalace informačních tabulí na lokalitách PP Prameny Javornice a
vrch Holibka u Razic, organizace výstavy fotografií a jiných materiálů informujících o PS.
Projekt: 321507 – Rozvoj Velkojaroměřského pozemkového spolku, 5.etapa
ZO ČSOP Jaro Jaroměř
Podpořeno: 24.000,Uzavření výpůjčních smluv na lokalitách Brod a Trubějov (dohromady 3,9 ha), obnovení
výpůjční smlouvy na lokalitě Brod (1 ha), získání souhlasů s prováděním činnosti na
lokalitách Libřice, Krčín, Peklo, Polšť a Velký Vřešťov (celkem 7,44 ha), prosazení rozšíření
ochrany lokality Brod (VKP), organizace putovní výstavy Člověk a příroda – stezky k soužití.
Projekt: 321707 – Pozemkový spolek SPP 2007
Společnost přátel přírody
Podpořeno: 60.000,Zajištění výkupu 1,6 ha pozemků v lokalitě Všelibice, 16,1 ha pozemků v lokalitě Javorník a 4,3
ha pozemků v lokalitě Proseč pod Ještědem, získání dvou sponzorů na management konkrétních
pozemků, uspořádání 6 exkurzí pro veřejnost (100 návštěvníků), získání grantu ze zdrojů
EHP/Norska na obnovu přirozených lesů na Ještědském hřebenu, spolupráce s majitelem na
pozemku Horní Maxov při získání podpory od Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,
aktualizace a doplnění webové prezentace pozemkového spolku na www.cmelak.cz.

Projekt: 321807 – Rozvojový projekt pozemkového spolku Polabí
ZO ČSOP Polabí
Podpořeno: 30.000,Shromáždění mapových podkladů a předběžná jednání s vlastníky lokality Bahenské louky a
aktivity směřující k jejímu vyhlášení přírodní rezervací.
Projekt: 321907 – Bečovská botanická
ZO ČSOP Berkut
Podpořeno: 60.000,Vytvoření webové prezentace pozemkovéh spolku na www.zocsopberkut, vytvoření
dokumentárního filmu Zrození Bečovské botanické zahrady, geodetické zaměření pozemku
v Bečovském botanické zahradě, jednání s partnery (město, LČR) o trojsměně pozemků,
přípravná studie na obnovu Korunního rybníka, uspořádání 8 propagačních veřejných akcí na
lokalitě (účast nad 1500 osob), zajištění mezinárodního workcampu Bečov 2007, koordinace
spolupráce dalších partnerů na projektu obnovy Bečovské botanické zahrady.
Projekt: 322107 – Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka - rozvojový projekt
ZO ČSOP Armillaria
Podpořeno: 60.000,Prozatím neuzavřená jednání s vlastníky lokalit Radčický potok, Opičák (příprava výkupu),
Zásada (setkání vlastníků se zúčastnilo 12 osob), Sad v Horních Křižanech, prezentace
činnosti PS při pravidelných kampaních (na 9 akcích cca 10 tisíc účastníků), provoz poradny
Ekocentra Armillaria (převážná část informací podávána o pozemkových spolcích), instalace
dvou informačních tabulí na Opičáku, zhotovení letáku o práci PS (náklad 2000ks).
Projekt: 322207 – Pokračování ve výkupu pozemků v Černovickém hájku a další rozvoj
pozemkového spolku Veronica.
Nadace Veronica
Podpořeno: 55.000,Zajištění výkupu 0,2 ha pozemku v Černovickém hájku, jednání s dalšími majiteli, pořádání
EkoBiografu (přes 2000 žáků a studentů).
Projekt: 322307 – Rozvoj Pozemkového spolku Radnice v roce 2007
ZO ČSOP Radnice
Podpořeno: 38.000,Zajištění výkupu 0,1 ha pozemků na lokalitě Rašeliniště a 2,2 ha pozemků na lokalitě
Kamenec, prozatím neukončená jednání s dalšími vlastníky.
Projekt: 322407 – Příroda na kraji města VII
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Podpořeno: 58.000,Zajištění výkupu 7,5 ha na Hádech, vyznačení hranic pozemku v terénu, uspořádání dvou Dnů
otevřených dveří na Kavkách a v Růženině lomu (celkem 150 návštěvníků), obnova
informační tabule v PP Hády.
Projekt: 322507 – Jak je v Žabím ráji?
Muzeum přírody Český ráj
Podpořeno: 40.000,Vydání informačního letáku o činnosti PS (2700 ks), zhotovení a instalace oboustranné informační
tabule v Prachovském sedle, vytvoření prezentace pozemkového spolku na www.mpcr.cz.
Projekt: 322607 – Rozvoj pozemkového spolku Zázmoníky 2007
Sdružení pro venkov
Podpořeno: 50.000,Zajištění výkupu 2,9 ha pozemků na lokalitě Zázmoníky, vytvoření webové prezentace na
www.pro-venkov.cz, uspořádání Setkání s dárci kampaně Místo pro přírodu (20 účastníků).

Projekt: 322707 – Rozvojový projekt Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka
ZO ČSOP Vlašim
Podpořeno: 60.000,Uzavření nájemních smluv na lokalitách Drahňovice, Říšnice, Sedmpány a Jetřichovice (8,7 ha),
zpracování evidence pozemků v programu GIS, monitoring lokalit (aktualizace dat o výskytu
vzácných druhů), instalace informačních tabulí na lokalitách Orlinské údolí (2 ks), Říšnické louky
a Na Kačíně, uspořádání Setkání s dárci kampaně Místo pro přírodu (15 účastníků).
Pilotní projekty:
Projekt: 320507 – Založení pozemkového spolku Zvoneček
ZO ČSOP Zvoneček
Podpořeno: 6.500,Shromáždění podkladů a jednání s majiteli lokality u rybníku Sýkorník s cílem založení
pozemkového spolku – prozatím neukončeno.
Projekt: 321607 – Založení pozemkového spolku na území Železných hor a získání jeho
následné akreditace
Občanské sdružení pro Železné hory
Podpořeno: 35.000,Shromáždění podkladů a jednání s majiteli dvou lokalit v Železných horách s cílem založení
pozemkového spolku – prozatím neukončeno.

