


Myšlienkou programu je 
podpora návratu funkčnej 
zelene do sídel a otvorenej 
krajiny (mimo les), tam kde 
je to potrebné, teda najmä 
v lokalitách, kde zelená 
infraštruktúra chýba,
alebo je narušená.



Sadíme budúcnosť
• Je unikátna iniciatíva s jedinečnou vizuálnou identitou a 

apolitickým charakterom. 
• Je impulzom vrátiť do krajiny stromy a zeleň a posilniť tak

jej stabilitu, odolnosť, ale aj pestrosť a malebnosť a 
prispieť v jej adaptácii na zmenu klímy.

• Iniciatíva zapája aktívne miestne komunity.
• Pri realizácii výsadieb spolupracuje so samosprávami.
• Prostredníctvom donorov zo súkromného sektora dokáže

podporiť výsadby v patričnom množstve s 
celoslovenským dosahom.

• Na akademickej a inštitucionálnej úrovni zapája
odborníkov, aby boli výsadby tvorené kvalitne, 
zodpovedne a udržateľne v slovenských podmienkach.



4Otvorenie iniciatívy v Trstenom pri Hornáde, škôlka stromov venovaná prezidentke 
Zuzane Čaputovej, alej popri cyklotrase – duby, lipy, moruše



Celkovo sme v roku 2021 
podporili 28 výsadieb, kde bolo 
vysadených 1250 stromov na 
miestach, kde to má zmysel.



GRANTOVÁ VÝZVA 2022
• 13. december 2021 – otvorenie 1. ročníka grantového programu Sadíme
budúcnosť – jarné kolo
• 15. február 2022 o 16:00 h – uzávierka prijímania žiadostí o grant – jarné kolo
• 14. marec 2022 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov – jarné kolo
• marec až máj 2022 – realizácia projektov. Projekt musí byť ukončený
(zrealizovaný a vyúčtovaný) najneskôr do 15. júna 2022.

• 1. apríl 2022 – vyhlásenie jesenného kola
• 31. máj 2022 o 16:00 h - uzávierka prijímania žiadostí o grant 
• 30. jún 2022 - zverejnenie výsledkov a podporených projektov
• september až november 2022 - realizácia projektov. Projekt musí byť ukončený
najneskôr do 15. novembra 2022.
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Kvalita výsadby a následná starostlivosť

Zapojenie komunity

Význam výsadby pre krajinu

Efektívnosť rozpočtu

https://ekopolis.egrant.sk/

KRITÉRIÁ HODNOTENIA



REGISTRÁCIE VÝSADIEB

9

• Nie ste v tom sami
Stanete sa súčasťou najväčšej iniciatívy, ktorá chce výsadbou stromov všade 
tam, kde je to potrebné, zlepšiť stav našej krajiny a miest. 

• Váš strom bude vidno
Zaregistrovať výsadbu do našej databázy môže každý, kto od roku 2021 vysadil 
stromy mimo lesa. Po zaregistrovaní sa stromy pridajú na interaktívnu mapu, 
kde bude možné výsadby z celého Slovenska nielen vidieť, ale aj zdieľať ďalej.

• Pomáhate nám vytvoriť jedinečnú databázu
Vďaka vašej registrácii získavame unikátny prehľad o druhoch a počtoch 
stromov vysadených na Slovensku a môžeme merať dopad spoločného úsilia 
všetkých, ktorí sadia stromy. Na celonárodnej úrovni neexistujú žiadne súhrnné 
prehľady o výruboch a sadení stromov. Registrácia novo vysadených stromov je 
preto veľmi dôležitá.
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• Dátum
• Názov
• Kraj
• Obec 
• Lokalizácia GPS
• Typ výsadby
• Dreviny – druh a 

počet
• Organizátor
• Typ subjektu
• Popis výsadby
• Finančne podporil
• Počet účastníkov 

výsadby
• Kto sa bude o 

stromy starať
• Fotogaléria
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MAPA
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Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

tel./fax: 048 / 414 52 59
e-mail: ekopolis@ekopolis.sk 16

Ďakujeme, že ste sa rozhodli 
zasadiť sa za budúcnosť s nami.
www.sadimebuducnost.sk

Generálny partner
iniciatívy Sadíme budúcnosť

Záštita a odborný garant
iniciatívy Sadíme budúcnosť

programová manažérka
krausova@ekopolis.sk
+421 905 972 582

Patrícia Krausová


