Statutární město Brno - Odbor životního prostředí MMB v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje po dobu 90 dnů.
PROGRAM: PODPORA OŽIVENÍ ZELENĚ VE VNITROBLOCÍCH VE MĚSTĚ BRNĚ
Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2021
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Předpokládané datum schválení finančních prostředků:
Předpokládaný objem finančních prostředků:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Lhůta pro podání žádosti:
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

Zastupitelstvem města Brna
do 12/2020
podle
aktuálních
finančních
možností rozpočtu města Brna
250 000 Kč
od 15. 9. 2020 do 31. 10. 2020
do 3/2021

Účel programu:
V rámci podpory projektů zaměřených na oživení a rozvoj ploch veřejné zeleně tento dotační program
podporuje revitalizaci městských vnitrobloků a dalších ploch zeleně přilehlých ke stavbám domovního
charakteru (bytové domy a budovy sloužící účelům veřejnosti, jako školy, sociální nebo zdravotnická
zařízení v případě, že se nejedná o příspěvkové organizace města Brna nebo jeho MČ). Mimo
vnitrobloky jde tedy především o předzahrádky a další nevyužité plochy pro potencionální umístění
zeleně. Tyto plochy představují významnou součást systému sídelní zeleně. Dotační program je
vyhlašován za účelem posílení rekreační a pobytové funkce ve vnitroblocích, zvýšení reprezentativního
vzhledu prostorů kolem domů a podpoře vztahu obyvatel k městské zeleni a přírodě a celkově k obnově
a navýšení listové plochy zeleně na území města Brna.
Tímto dotačním programem lze podpořit rovněž přeměnu stávajících zpevněných či nezpevněných
ploch ve vnitrobloku využívaných pro parkování vozidel na plochy zeleně či sadbové úpravy, avšak
pouze v případě, že se nejedná o pozemky evidované v KN jako pozemní komunikace umístěné na
městském majetku.
Důvody podpory:
Především zvýšení zájmu o využívání vnitrobloků jakožto vnějších obytných prostorů a prostorů pro
trávení volného času. Vnitrobloky využitelné pro volný čas posilují sousedskou pospolitost a zlepšují
kvalitu bydlení. Posilováno je rovněž mezigenerační soužití, neboť vnitroblok je zvlášť vhodný pro pobyt
dětí a seniorů. Podporou údržby ploch zeleně přilehlých k bytovým domům, případně dalším typům
staveb je sledováno navýšení komfortu žití na území města Brna. Zmíněná zeleň přispívá ke zlepšení
ovzduší, zachování příznivého mikroklimatu a je i biotopem pro živočichy.
Poskytování dotace:
Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty zvyšující podíl zeleně v městském prostoru, zejména
na zakládání nebo rekonstrukci zeleně ve vnitroblocích (např. výsadba a péče o květinové záhony, keře,
stromy), nákup drobného mobiliáře (lavička, vyvýšený záhon, krmítko pro ptactvo, drobné herní prvky
pro děti), úpravu či zbudování drobné infrastruktury (mlátová pěšina, pískoviště). V případě žádosti o
podporu obsahující v rozpočtu budování drobné infrastruktury nebo mobiliáře je podmínkou tuto žádost
vždy kombinovat i s revitalizací zeleně. Naproti tomu na úpravy zeleně lze žádat dotaci, vyjma obecných
podmínek uvedených v tomto programu, bez dalšího. Dotace je poskytována jako neinvestiční a
nezahrnuje tedy v uznatelných nákladech jakékoli investiční položky.
Dotaci dle tohoto programu lze čerpat vždy pouze jednou na jeden projekt, avšak lze ji čerpat opakovaně
v rámci jednoho území, respektive vnitrobloku, je-li jeho plocha rozparcelována mezi více subjektů
(vlastníků). V případě opakované žádosti o dotaci na revitalizaci jednoho území budou upřednostněny
ty žádosti, jenž dodrží vzhledový charakter odvíjející se od prvního projektu, na který bylo žádáno o
dotaci tak, aby revitalizovaná plocha působila, pokud možno jednotným vzhledem.

Žadatel musí vždy prokázat a doložit oprávnění realizovat projekt na dotčeném území (např. souhlasem
vlastníka či správce dotčeného území s realizací projektu, zápisem ze schůze SVJ atp.). Vyřízení
souhlasu statutárního města Brna, v případě, že je vlastníkem dotčeného území, zajistí bude-li to možné
na vyžádání žadatele o dotaci Odbor životního prostředí MMB.
Okruh způsobilých žadatelů:
Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, ředitelé organizací nebo
předsedové občanských spolků, které působí na území SMB, to i v případě bytových domů, kde je
pozemek zamýšlený k revitalizaci historicky stále ve vlastnictví obce i když byty jim již byly prodány.
Žadatelem o dotaci nemohou být MČ a příspěvkové organizace SMB nebo MČ
Způsobilým žadatelem není fyzická osoba žádající o dotaci na soukromý projekt (soukromý bytový dům,
plochy přilehlé k sídlům firem, obchodním domům, kancelářským domům atp.).
Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt musí být realizován v době od schválení finančních prostředků do konce kalendářního roku, ve
kterém byla dotace žadateli poskytnuta, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
Lokalizace projektu:
Žadatel musí projekt realizovat na území statutárního města Brna. Vnitroblokem pro účely tohoto
dotačního programu se rozumí prostor obklopený z větší části obytnou zástavbou a využívaný
především jejími obyvateli. Plochou zeleně přilehlou k stavbám domovního charakteru se rozumí
prostory předzahrádek nebo plochy zeleně bezprostředně k těmto stavbám přilehlé.
Náležitosti žádosti o dotaci:
Dotace je poskytována na základě řádně podané elektronické žádosti ve formuláři na brno.grantys.cz a
v souladu se Zásadami a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené
programy a tímto dotačním programem v termínu od 15. 9. do 31. 10. 2020. Dokumenty jsou dostupné
na ekodotace.brno.cz/dokumenty.
Výše požadovaných dotací bude zaokrouhlována dolů na celé tisíce a rovněž může být krácena
v závislosti na počtu žádostí a výši alokovaných zdrojů z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2021.
K žádosti je třeba přiložit výkresovou dokumentaci zpracovanou osobou s relevantním profesním
oprávněním, např. z oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či architektury. Tento projekt je
uznatelným nákladem nad rámec maximální výše dotace až do částky 10.000 Kč
Povinné přílohy k žádosti v dotačním programu na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě
Brně jsou:
1. Projektový záměr včetně výkresové dokumentace revitalizovaného území - dokument, ze
kterého jasně vyplývá plánovaná podoba revitalizovaného území; zákres zamýšlených úprav,
výsadeb; volba vegetačních prvků, druhů dřevin atp;
2. Položkový rozpočet projektu ve formátu Excel;
3. Zákres půdorysu revitalizovaného území - zakreslený na mapě katastru nemovitostí;
4. Fotodokumentace - fotografie před realizací, jasně prokazující současný stav revitalizovaného
území, vloženy v aplikaci GRANTYS jednotlivě ve formátu jpg, jpeg nebo png;
5. Souhlas majitele nemovitosti - v případě bytových domů má tento souhlas podobu výpisu ze
shromáždění, na kterém se SVJ nebo jiné společenství usneslo o uváděném projektu;
6. Doklad prokazující existenci žadatele, pokud je žadatelem právnická osoba - dokládá se ve
formě platných stanov, výpisu z rejstříku nebo aktuální kopií zřizovací listiny;
7. Aktuální doklad o volbě statutárního zástupce / statutárních zástupců - dokládá pouze žadatel
– právnická osoba a pouze v případě, že toto není doloženo již dokladem prokazujícím existenci
žadatele;

8. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby - vyplněné prohlášení přikládají všichni žadatelé,
formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty;
9. Čestné prohlášení pro právnické osoby - vyplněné prohlášení přikládají jen právnické osoby,
formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty;
10. Doklad o zřízení bankovního účtu;
11. Účetní

doklad

o

zajištění

výkresové

dokumentace,

včetně

doložení

relevantního

požadovaného vzdělání jejího tvůrce;
12. Vygenerovaná a podepsaná žádost - dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh
žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým
podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout,
podepsat na poslední straně, naskenovat a vložit do systému;
Hodnoceny nebudou žádosti, u kterých nebudou dodrženy:
a)

formální náležitosti (soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, podání žádosti
stanoveným způsobem, termín pro podání žádosti, bude se jednat o opakovanou žádost o dotaci
na stejný projekt),

b) podmínka spolufinancování akce nejméně 10 % z celkových nákladů vlastními nebo jinými zdroji
než z dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Brna,
c)

nebude doloženo oprávnění či souhlas majitele území s realizací projektu na dotčeném území (v
případě, že za organizaci žádost o dotaci podává FO k tomuto určená, je třeba doložit i plnou moc
této FO organizací udělenou a případně i souhlas s realizací jenž vyplývá ze stanov této organizace.
Příkladem je souhlas s podáním žádosti formou zápisu ze schůze SVJ a zmocnění člena SVJ
k podání žádosti o dotaci);

V případě, kdy budou v žádosti o dotaci do celkové výše požadované dotace zahrnuty i položky
investičního charakteru, nebude na tyto položky brán zřetel a výše dotace se bude o tyto částky
automaticky krátit. Metodická pomůcka k rozlišení investičních a provozních (neinvestičních) položek je
dostupná na ekodotace.brno.cz/dokumenty.
Žadatel je oprávněn podat nejvýše jednu žádost o dotaci v jednom kalendářním roce. Pokud žadatel
podá více projektů, budou na základě konzultace s žadatelem stanoveny prioritní projekty.
Kritéria pro stanovení výsledné částky dotace:
a) výše alokovaných finančních prostředků z rozpočtu města Brna na dotační program,
b) pořadí řádně podané žádosti,
c) procento podílu žadatele na celkové výši ceny projektu;
Konzultace projektu:
Žadatel má možnost před podáním žádosti konzultovat se SMB odborný aspekt projektu v oblasti kvality
zeleně a funkčnosti. Konzultace poskytuje administrátor programu na ekodotace.brno.cz/kontakty.
Čerpání dotace:
Čerpání dotace, její účel, finanční vypořádání (vyúčtování) a kontrola budou realizovány za podmínek
stanovených smlouvou o poskytnutí dotace.
Žadatel o dotaci je povinen splňovat veškeré požadavky stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Před splněním povinnosti zveřejnit dokumenty v rozsahu a

způsobem uvedeným v § 21a tohoto zákona, nebude smlouva o poskytnutí dotace s žadatelem
uzavřena, a to i přes skutečnost schválení žádosti o dotaci Zastupitelstvem města Brna.
Administrátor programu:
Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno, pracoviště Šumavská 35, 602 00 Brno.
V případě, že administrátor projektu zjistí, že je třeba doplnit některé údaje, je oprávněn vyzvat žadatele
k doplnění a ten je povinen v určeném termínu poskytnout potřebnou součinnost.
Kontaktní osoba:
Bc. Simona Bartoňková, tel.: 542 174 343, e-mail: bartonkova.simona@brno.cz

