tisková zpráva
O PROMĚNU VEŘEJNÉHO PROSTORU USILUJE 33 MĚST
(14. dubna 2015) Praha – V Nadaci Proměny se sešlo celkem 37 projektů z 33 měst z celé České
republiky. Parky, lesoparky, ale i náměstí nebo veřejné zahrady, na jejichž obnovu města žádají
podporu z grantového programu Parky, bude nadace posuzovat v dalších měsících. Vítězný
projekt vybere na podzim. Jeho realizaci podpoří grantem do výše 25 mil. Kč.
Prostřednictvím programu Parky Nadace Proměny už téměř deset let pomáhá rozvíjet
zelená veřejná prostranství v našich městech. Nový projekt teď vybere ze žádostí, které
mohla města podávat od poloviny loňského prosince do konce března v rámci Grantové
výzvy 2014.
„Jsme teprve na samém začátku hodnocení žádostí, ale posun v jejich celkové propracovanosti
je oproti předchozím výzvám zřetelný. Města se například daleko více zabývala zapojením
veřejnosti, informovala občany o projektech ještě před podáním žádosti do nadace. Někde při
mapování potřeb lidí spolupracovali i se sociology,“ shrnuje dosavadní zjištění Karla Kupilíková
z Nadace Proměny a doplňuje: „Hodnocením se teď budeme zabývat několik měsíců. Vedle
samotné žádosti posuzujeme mimo jiné přínos projektového záměru pro město a jeho
obyvatele, to, jak navazuje na širší kontext města, i to, jak má radnice naplánované další
zapojování veřejnosti do proměny místa či jeho údržbu po obnově.“
Hodnocení bude probíhat postupně ve třech kolech. Z prvního nadace vybere maximálně
deset projektů, které bude během letních měsíců posuzovat přímo na místě. Do třetího
postoupí max. tři finalisté, jejichž zástupce čeká osobní obhajoba projektů v nadaci. Na základě
výsledků hodnocení pak na podzim o vítězi rozhodne správní rada nadace. Bezprostředně poté
začne příprava projektu, jeho realizace bude trvat minimálně tři roky.
Přehled všech měst žádajících o podporu, podrobné podmínky grantové výzvy, i průběh
projektu s nadační podporou, jsou zveřejněny na webu nadace.
Grantová výzva 2014 je v pořadí pátou, kterou Nadace Proměny vyhlašuje v rámci programu
Parky od roku 2006. Využilo ji 33 měst, z nichž čtyři podávají současně dva projekty. Žádosti
letos přišly ze všech krajů České republiky, kromě Karlovarského. Dvanáct měst se hlásí
opakovaně. Převažují parkové a rekreační plochy. Přihlásily se i čtyři lesoparky a tři veřejné
zahrady, z nichž jedna je součástí náměstí.
Náklady na realizaci vybrané proměny pokryje nadační příspěvek do výše 25 mil. Kč a podíl
města, který musí pokrýt min. 10 % celkových nákladů. Nadace dále městu poskytuje
konzultační podporu během celého projektu, tři roky po jeho dokončení přispívá i na další
údržbu obnoveného místa.

Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením
místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Nadaci dlouhodobě podporují
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Metodiku pro realizaci projektů ve veřejném prostoru i další užitečné informace nadace
zveřejňuje na tematickém portálu www.promenypromesta.cz, který mohla města využít už při
zpracování svých žádostí. Portál je volně dostupný všem, kdo se zabývají rozvojem městského
prostředí.
V únoru nadace pro zástupce měst uspořádala konferenci Městské parky 2015. Záznamy všech
přednášek je možné zhlédnout zde.
Nadaci Proměny založil Karel Komárek a je financována ze soukromých zdrojů. Na podporu
rozvoje městských parků dosud rozdělila granty ve výši přes 94 mil. Kč. V letošním roce
například končí celková rekonstrukce Jiráskových sadů v Litoměřicích, která se s podporou
nadace realizovala od konce roku 2010.
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