
Dobrý den,  

rádi bychom prostřednictvím Vaší Místní akční skupiny oslovili jednotlivé obce ohledně 
realizace projektů na výsadbu stromů a zeleně v České republice. Hledáme vhodné 
lokality na výsadbu v obcích a nabízíme finanční podporu nových projektů. 

Naše organizace CI2, o. p. s. se zabývá odbornými aktivitami v oblasti životního prostředí, 
včetně podpory ochrany klimatu. S tímto záměrem vznikl v roce 2015, pod záštitou MŽP ČR, 
projekt OFFSETUJEME CO2, který nabízí možnost kompenzace uhlíkové stopy 
prostřednictvím tzv. offsetových projektů. Jedním typem těchto projektů je nová výsadba 

původních stromů v podobě alejí, stromořadí, parků, remízků, ovocných sadů, břehových 
porostů nebo solitérů v krajině. Dlouhodobě tak hledáme vhodné lokality pro nové výsadby 

stromů (např. podél cest a silnic, vodních toků, na koupališti, v parku, v obci, do škol jako 
výukové stromy ad.).  

Výsadba je z 85 % podpořena financemi z výše zmíněného projektu OFFSETUJEME 

CO2. Spoluúčast obce představuje 15 % z celkové částky projektu. Jediné podmínky pro 
realizaci výsadbových projektů jsou: vhodný druh obecního pozemku k výsadbě v souladu 
s územním plánem, nová výsadba lokálních druhů vegetace a zajištění následné péče.  

Jak celý proces offsetových projektů funguje, včetně konkrétních již realizovaných příkladů, 
je podrobně popsáno v přiloženém informačním listu „Offsetové projekty pro obce“ nebo na 
internetových stránkách www.offsetujemeco2.cz. Také přikládám podrobné podmínky 
realizace projektu.  

Sázení stromů a zeleně je skvělá příležitost zpříjemnit život v obci, přispět k ochraně klimatu 
a životního prostředí a zapojit místní komunitu do společného projektu. Navíc s minimální 
administrativní i finanční zátěží pro obec. 

Pokud Vás možnost zazelenění Vaší obce zaujala, ozvěte se nám, rádi Vám poskytneme další 
informace či zodpovíme případné dotazy. 

 

Budeme se těšit na možnou spolupráci i společné sázení. 
 

Hezké léto! 

S pozdravem za tým CI2, o. p. s. 

Jana Smolíková 

Koordinátor offsetových projektů 
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