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Kontakt:
Hana Zuchnická
Nadace Partnerství, program Strom života
Údolní 33, 602 00 Brno
E-mail: hana.zuchnicka@nap.cz                                                    
Tel: 515 903 123


Výzva pro podávání přihlášek do soutěže Město stromů
2009/2010

Uspořádejte ve svém městě celoroční kampaň inspirovanou stromy. Zapojte všechny věkové kategorie – od dětí až po důchodce. Učiňte své město zelenějším, zdravějším 
a příjemnějším pro život. Získejte na jeden rok titul „MĚSTO STROMŮ“, prémii 50.000 Kč 
a roční asistenci Nadace Partnerství. Vyzkoušejte na vlastní kůži, že ve "Městě stromů" se žije lépe!

Aktuální data:
vyhlášení soutěže:  20. února 2009
	uzávěrka pro příjem žádostí:  5. června 2009 (Den životního prostředí)
	zasedání odborné poroty: červen 2009
	slavnostní zahájení kampaně: říjen 2009 
realizace projektu: říjen 2009 – říjen 2010
	zaslání průběžné zprávy: 15. února 2010
	zaslání závěrečné zprávy:  30. listopadu 2010

Jak soutěž vznikla:
S nápadem věnovat jeden rok stromům přišlo v roce 2004 město Strakonice, které z podnětu Odboru životního prostředí realizovalo kampaň nazvanou Rok stromu. Na základě velkého úspěchu kampaně se Nadace Partnerství rozhodla přenést tuto myšlenku pod názvem Město stromů i do dalších měst. Městem stromů se v roce 2006/2007 stala Kroměříž, v roce 2007/2008 následoval Tachov a současným držením titulu se může chlubit Krnov.
Cíle soutěže:
Hlavním cílem je zvyšování zájmu občanů o životní prostředí města, ve kterém bydlí a pracují.  Podpora aktivit motivujících širokou veřejnost se aktivně zapojit do ochrany přírody a krajiny. Zlepšování vztahů v místní komunitě a vytváření nových partnerství prostřednictvím spolupráce na jednotlivých akcích, jejichž ústředním motivem jsou stromy. Posílení společenského života místa. Vytvoření konkrétních výstupů ve formě vysazených stromů či zlepšení životního prostředí daného města a okolí, do jejichž realizace budou zapojeni místní obyvatelé.

Hlavní kritéria pro výběr realizátora:
Plánované aktivity – jejich množství, různorodost, zaměření
Regionální rozsah projektu
Spektrum občanů, kterým jsou aktivity určeny
Zapojení školských zařízení
Soulad s krajskou koncepcí EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty)
	Tvůrčí i finanční účast dalších partnerů – nevládních organizací, místních samospráv, podnikatelů, místních médií apod.

Podmínky pro realizaci projektu:
·	Oprávněnými žadateli jsou všechny obce na území ČR s minimální velikosti obce III.   typu (tj. obce s rozšířenou působností)
	Organizátor projektu se zavazuje průběžně a včas poskytovat Nadaci Partnerství informace o plánovaných aktivitách
	Organizátor projektu se zavazuje při ukončení projektu uspořádat pro širokou veřejnost slavnostní, ekologicky zaměřenou akci, při které dojde k předání symbolického žezla nástupnickému městu

Organizátor projektu poskytne po jeho ukončení k nekomerčnímu využití kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotodokumentace, závěrečná zpráva)
Povinností organizátora projektu je informovat při jakékoliv propagaci a komunikaci o projektu (ve formě textové i grafické) o vyhlašovatelích projektu – městu Strakonice a programu Strom života Nadace Partnerství, jehož generálním partnerem je Skanska CZ a.s.
	Organizátor projektu se zavazuje užívat loga partnerů projektu Město stromů, dle smluvně stanovených podmínek 

Cena pro vítězné město:
finanční prémie ve výši 50.000 Kč
putovní „žezlo“ Město stromů
	právo používat po dobu jednoho roku titul Město stromů 


Formulář žádosti o účast v soutěži je ke stažení na www.stromzivota.cz/mestostromu" www.stromzivota.cz/mestostromu 




Načerpejte inspiraci z předešlých kampaní "Město stromů":
Rok stromu ve Strakonicích, který v roce 2006 získal cenu MV ČR za inovaci ve veřejné správě můžete nalézt na www.mu-st.cz
Město stromů v Kroměříži, neméně úspěšná kampaň – www.mesto-kromeriz.cz" www.mesto-kromeriz.cz 
Město stromů v Tachově – http://stromy.tachov-mesto.cz
Město stromů v Krnově, současný držitel titulu – www.krnovmestostromu.estranky.cz


Bližší informace podá:
Hana Zuchnická, tel. 515 903 123, hana.zuchnicka@nap.cz 




