
Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020

Název PO IČO PO

1 ZPZ_EA_0318_21 Obec Domoušice 00264903
Úprava zeleně na hřbitově v Domoušicích 

2021

Cílem projektu je celková obnova zeleně v okolí místního hřbitova, zlepšení 

zdravotního stavu stromů a zabránění škodám na zdraví občanů a na majetku. Na 

realizaci projektu bude zajištěna firma, která pomocí plošiny provede vyřezání 

suchých a napadených větví. Náklady na plošinu, dopravu včetně manipulace a 

prožez stromů s plošinou.

16.3.2021 31.10.2021 70,00 100 830,00 144 050,50 4 41 047,89 41 040,00 70,00 58 638,57

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

2 ZPZ_EA_0289_21 Město Louny 00265209
Ošetření dubové aleje včetně památného 

dubu

Cílem projektu je obnova dřevin v dubové aleji prostřednictvím ošetření 19 stromů 

včetně památného stromu. V rámci ošetření budou provedeny zdravotní a výchovné 

řezy, odlehčení korun, obvodové redukce korun. Náklady na ošetření dubové aleje a 

ošetření památného dubu.

15.3.2021 31.10.2021 80,00 96 410,00 120 516,00 4 39 248,51 39 240,00 32,56 120 516,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

3 ZPZ_EA_0284_21 Obec Hříškov 00556301 Obnova obecního sadu I.

Cílem projektu jsou opatření vedoucí k obnově krajiny a její biodiverzity. Záchrana a 

obnova starých ovocných dřevin zarůstajících náletovými dřevinami a keři přispěje k 

zachování přirozené funkce krajiny. Náklady na odstranění náletů, odstranění 

pařezů, štěpkování, vstupní a zdravotní řez vzrostlých ovocných stromů, likvidaci 

odpadů, vybudování stanovišť pro živočichy (budky, broukoviště), odborné 

poradenství a dozor.

1.3.2021 31.10.2021 80,00 200 000,00 250 000,00 4 81 420,00 81 360,00 80,00 101 700,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

4 ZPZ_EA_0316_21 Město Lovosice 00263991

Posouzení zdravotního stavu památných 

stromů - buky v Poplzích, jilm v Černivi a 

dub v Lovosicích

Cílem projektu je prověření aktuálního stavu památných stromů. Výsledkem 

posouzení zdravotního stavu bude navržení managementu péče. Náklady na 

akustický tomograf, tahové zkoušky, bezpečnostní řezy včetně úklidu, zdravotní řez 

včetmě úklidu.

1.5.2021 31.10.2021 80,00 62 720,00 78 408,00 4 25 533,31 25 530,00 32,57 78 395,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

5 ZPZ_EA_0286_21 Obec Hrobce 00263664 Biodiverzita 2021

Cílem projektu je obnovit přírodní prostředí. Cílem je obnova studánky, vytvoření 

meandrů na jejím toku směřujícím do tůňky, ošetření stromů, vykácení stromů 

nebezpečných. Dále dojde k obnově luční vegetace. Nákup osiva a stromů, náklady 

na řez stromů a zemní práce - meandry a tůň.

1.7.2021 31.10.2021 80,00 120 000,00 150 000,00 4 48 852,00 48 850,00 80,00 61 065,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

579 960,00 742 974,50 236 101,72 236 020,00 420 314,57
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