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Pomáháme pečovat o životní prostředí,
… stimulujeme udržitelný rozvoj,
… mezisektorovou spolupráci, 
… podporujeme účast občanů na věcech veřejných.

Nadace Partnerství

• Granty 
• Soutěže pro obce a regiony
• Stáže, školení, semináře a jiné vzdělávací moduly
• Informace a služby pro trvale udržitelný rozvoj
• komunit, obcí a jejich partnerů

www.nadacepartnerstvi.cz



• rozvoj bezmotorové dopravy a 
šetrné turistiky

Program zelené stezky Greenways

• ochrana krajiny a přírody
• zvýšení povědomí o kulturním 

dědictví 

• podpora místního podnikání



� mobilita obyvatel měst a obcí,

� životní prostředí a zeleň 
v sídlech,

Greenways – význam

� ochrana a zpřístupnění krajiny 
a kulturního dědictví,

� rozvoj podnikání v šetrné 
turistice 

� sociální prostředí 
v komunitách.



Iniciativa

Technická pomoc 

Grantová podpora

Demonstra ční projekty

Mezinárodní spolupráce

Greenways – nabídka

Mezinárodní spolupráce

Regionální  a  místní  projekty  Greenways



Greenway Labe 

Greenways – dálkové trasy

Greenway Praha Vídeň 

Moravské vinařské stezky 

GW Krakow-Morava-Vídeň

GW Odra-Morava-Dunaj 

Greenway Jizera    

Greenway Berounka-Střela

Greenway Ploučnice 



Greenways – granty

• partnerství pro stezku  
• adoptuj stezku
• akce k Týdnu na kole /květen/červen/ a ETM /16.-22.9./



Greenways – Cyklisté vítáni



Greenways – Monitoring p ěších a 
cyklist ů 

www.partnerstvi-ops.cz



Pomáháme poznávat, utvá řet a prožívat domov pod otev řeným nebem. 

•uplatňování metodik komunitního plánování a jejich aplikace

- utváření místa

- interpretace místního dědictví

- tvorba vize komunity

Prostory - nabídka

- tvorba vize komunity

• vzdělávání v oblasti plánování a tvorby veřejných prostranství  

• granty a asistenci



Grantový a asistenční podprogram

Cíle:

Grantový a asistenční podprogram zaměřený na podporu vzniku 
nových a obnovu stávajících zelených ve řejných prostranství.

Důležitou podmínkou je zapojení místních občanských sdružení, 

Grantový program Strom života -
Místo pod stromy

škol, nejrůznějších spolků a  aktivních občanů  do všech fází 
utváření zelených veřejných prostranství. 

Nadace Partnerství poskytne podpořeným projektům finanční 
podporu, odborný seminář pro realizátory zaměřený na komunitní 
plánování a  zprostředkuje asistenci odborného konzultanta.



• Ozelenění a úprava náměstí, parků a dalších veřejných 
prostranství.

• Ozelenění a úprava sídlištních ploch.

• Vytváření oddychových míst nejen pro starší spoluobčany.

Strom života – Místo pod stromy
- prioritní oblasti podpory

• Vytváření oddychových míst nejen pro starší spoluobčany.



• Oprávnění žadatelé: občanská sdružení, o.p.s., obce, školy, 
příspěvkové organizace, církevní právnické osoby, sdružení a spolky 
obcí. 

• Maximální výše grantu: 200 000 Kč

Strom života – Místo pod stromy
- základní informace

• Grantová výzva: březen 2009 

• Hlavní kritéria výběru: zapojení veřejnosti; spoluúčast dalších 
partnerů; podíl zeleně; hospodárnost rozpočtu. 

• Součástí podpory Nadace Partnerství je: finanční podpora; účast na 
semináři o komunitním plánování; asistence odborného konzultanta



Strom života – Místo pod stromy
- další informace

www.stromzivota.cz/granty



Soutěž Město stromů

Společný projekt Nadace Partnerství a m ěsta Strakonice

Cíle projektu:

„…Podpora aktivit motivujících širokou veřejnost zapojit se aktivně 
do ochrany přírody, zkvalitňování životního prostředí a veřejného do ochrany přírody, zkvalitňování životního prostředí a veřejného 
života vůbec…“ 

„Zlepšování vztahů v místní komunitě a vytváření nových 
partnerství prostřednictvím spolupráce na jednotlivých akcích, 
jejichž ústředním motivem jsou stromy…“

„Vytvoření konkrétních výstupů ve formě vysazených stromů či 
zlepšení životního prostředí…“



Soutěž pro všechna m ěsta a obce na území ČR o minimální 
velikosti obce III typu.

• Vyhlášení: únor 2009

• Uzávěrka přihlášek: 5. června 2009

• Zasedání odborné komise: červen 2009

Město stromů  

- základní informace

• Zasedání odborné komise: červen 2009

• Realizace kampaně: říjen 2009 – říjen 2010

• Hlavní kritéria výb ěru : plánované aktivity; regionální rozsah projektu; 
zapojení školských zařízení; zapojení dalších partnerů

• Finanční prémie pro vítězné město: 50 000 Kč

• Vítěz pro daný rok obdrží: titul M ěsto strom ů a putovní žezlo



Rok stromu 

2004/2005 – Rok stromu – Strakonice

Město stromů 

2006/2007 – Kroměříž

2007/2008 – Tachov

Město stromů  

- historie soutěže

2008/2009 - Krnov

www.stromzivota.cz/mesto



The Czech 
Environmental 
Partnership 
Foundation

Soutěž Cesty m ěsty

Od roku 2002 (7 ro čníků):

� hodnoceno 124 dopravních řešení

� 40 odměněno (celkem 1.995.000 K č)

historie

vyhlášení 8. ro čníku                      únor 2009           
uzávěrka p řihlášek                       31. 5. 2009      
slavnostní vyhlášení výsledk ů    17. 9. 2009   

(Krásná Lípa)

2009: základní termíny



Soutěž Cesty m ěsty

� přínos řešení pro zvýšení bezpe čnosti provozu   

� komplexnost řešení dopravy  

� inovativnost, originalita řešení              

� celková kvalita ve řejného prostoru, prost ředí

kritéria hodnocení

sout ěžní projekty - typy dopravních řešení sout ěžní projekty - typy dopravních řešení 

2002-2008 

dopravně zklidněné komunikace (23 %)                
regenerace veřejných prostranství (19 %)                 
okružní křižovatky (16 %)                                   
zvýšení bezpečnosti chodců (12 %)                            
komunikace pro cyklisty (11 %)                            
zvýšení bezpečnosti na průtazích obcemi (10 %) 
jednotlivé prvky dopravního zklidňování (8 %)                        
podpora veřejné dopravy (1 %)



Soutěž Cesty m ěsty
Příklady sout ěžních projekt ů

Hranice: Regenerace historického jádra

2008: 
prémie 

100.000 Kč

� obnova povrchu; odlišení ploch dle jejich funkce (barevná dlažba)
� chodníky i vozovka ve stejné úrovni 
� jednoznačné vymezení prostoru pro motorovou dopravu (mobiliář: sloupky, 
květinové koše, lavičky, stojany na kola, apod.) 
� zpoplatnění parkování, odstavné parkoviště v pěší dostupnosti od centra



Soutěž Cesty m ěsty
Příklady sout ěžních projekt ů

Hranice: Regenerace historického jádra

� zvýšení bezpečnosti
� zkvalitnění veřejných prostor  
� snížení intenzity IAD 

přínos řešení



Soutěž Cesty m ěsty
Příklady sout ěžních projekt ů

Letovice: Okružní k řižovatka I/43

2008: 
prémie 

50.000 Kč

� přestavba křižovatky na okružní
� zúžení jízdních pruhů
� střední dělicí pás, cyklostezky 



Soutěž Cesty m ěsty
Příklady sout ěžních projekt ů

Letovice: Okružní k řižovatka I/43

� zamezení překračování rychlostního limitu - zvýšení bezpečnosti
� zlepšení plynulosti dopravy

přínos řešení



Soutěž Cesty m ěsty
Příklady sout ěžních projekt ů

Olomouc: podpora rozvoje MHD 

2008: cena 
časopisu 

Moderní obec

� vyhrazené pruhy pro MHD            
� systém preference MHD (13 křižovatek)
� vnější a vnitřní informační zařízení (všechna vozidla)
� informační systém na zastávkách (51 zastávek MHD)



Soutěž Cesty m ěsty
Internetová databáze Soutěžní projekty 2002-2008

http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty



Informace o Nadaci Partnerství a její 
nabídce pro obce a regiony najdete na

www.nadacepartnerstvi.cz

Děkujeme za pozornost

Daniel Mourek

Ondřej Fábera


