
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Odbor ekologie a veřejného prostoru  

Bc. Leoš Vašina 
nám. Dr. E. Beneše 1|1, 460 59 Liberec 1  

 

Žádost o poskytnutí dotace z  Dotačního fondu Statutárního města Liberec  

Ekofond 2023 

1.1 Program Ekologie a zeleň 

 

1. Žadatel 

Název žadatele:  

Právní forma:  

IČ (pro právnické osoby):  

RČ (pro fyzické osoby):  

Adresa:  

Plátce DPH:  

Žadatel může uplatňovat v rámci projektu DPH na vstupu: 

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná jednat za žadatele:  

Osoby s podílem v právnické osobě podávající žádost:  

Právnické osoby, v nichž má právnická osoba podávající žádost přímý podíl a výše podílu:  

Osoba pověřená realizací (kontaktní osoba):  

Jméno:  

E-mail:  

Telefon:  

 

2. Projekt 

Název projektu:  

Požadovaná dotace:  

Plánovaná doba realizace projektu 

- od:   
- do:   

Místo realizace:  

Projektový e-mail:  

Účel projektu a anotace:  
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Výstupy parametrů projektu:  

Název parametru Měrná jednotka parametru Hodnota parametru 

   

 

Odůvodnění žádosti:  

Stručný popis projektu:  

 

3. Hodnotící kritéria  
 

1. Výše spolufinancování projektu ze strany SML (Vyberte vždy jen jednu z nabízených možností!) 
 

a. do 30% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu 

b. více než 30% - 45% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu 

c. více než 45% - 60% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu 

d. více než 60% - 80% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu    

 

 
2. Územní a časový rozsah projektu (Vyberte vždy jen jednu z nabízených možností!) 

 

a. projekt realizován na více místech, oblastech (tzn., postihuje více pozemků, objektů a prostor, 
které spolu netvoří celek, nesousedí spolu;); aktivity jsou realizovány po několik měsíců či jejich 
přímá realizace má dlouhodobý charakter  

b. projekt realizován na více místech, oblastech (tzn., postihuje více pozemků, objektů a prostor, 
které spolu netvoří celek, nesousedí spolu;) avšak aktivity jsou jako řešeny jednorázová akce 
nebo vícedenní akce, nemá tedy trvající charakter 

c. projekt situován na jedno konkrétní místo, které tvoří ucelený prostor (sousedící, navazující 
pozemky, objekt, areál); aktivity jsou realizovány po několik měsíců či jejich přímá realizace má 
dlouhodobý, trvající charakter 

d. projekt je situován na jedno konkrétní místo, které tvoří ucelený prostor (sousedící, navazující 
pozemky, objekt, areál); avšak aktivity jsou jako řešeny jednorázová akce nebo vícedenní akce, 
realizace tedy přímo nemá trvající charakter 

 

V případě označení „a“ nebo „b“ 

název lokalit, míst, oblastí, případně 
čísla pozemků, objektů 

 

 

zdůvodnění:   

V případě označení „c“ nebo „d“ 
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název lokality, číslo objektu  

zdůvodnění:  

 

 
3. Přínos pro biologickou rozmanitost, ochranu území a životního prostředí atd. (Vyberte vždy jen 

jednu z nabízených možností!) 
 

a. Projekt je zaměřen na ochranu zvláště chráněných nebo ohrožených druhů živočichů či rostlin; 
Projekt zvyšuje biodiverzitu a podporuje populace chráněných druhů1; Projekt snižuje počet 
invazních, nepůvodních druhů rostlin nebo živočichů; Projekt zamezuje šíření nemocí aj. 
patogenů u rostlin a živočichů či napomáhá zlepšení jejich zdravotního stavu, vitality.  

b. 
Projekt podporuje diverzitu, kde je realizován nebo vhodně doplňuje druhovou skladbu území; 
dojde ke zlepšení estetiky prostoru; projekt však není zaměřen k ochraně chráněných druhů1   

Projekt zaměřen na teoretickou ochranu přírody (exkurze, ekovýchova aj.) 

 

V případě označení „a“ 

Zdůvodnění  

 

 

V případě označení „b“ 

Zdůvodnění  

 
4. Lokalizace projektu (Vyberte vždy jen jednu z nabízených možností!) 

a. projekt je realizován zcela nebo z převážné části (50 % a více) v intravilánu3 města Liberce  

b. projekt je realizován zcela nebo z převážné části mimo intravilán3 města Liberce, avšak na území 
CHKO nebo na území maloplošných zvláště chráněných území (přírodní památky, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace4)  

c. projekt je realizován zcela nebo z převážné části mimo intravilán3 města Liberce, avšak na území 
přírodního parku  

d. projekt je realizován zcela nebo z převážné části mimo intravilán3 města Liberce, mimo území 
CHKO, přírodního parku i mimo maloplošná zvláště chráněná území  

 

5.  Přínos projektu pro obyvatele města Liberce (Vyberte vždy jen jednu z nabízených možností!) 

a. Realizací projektu dojde k přímému pozitivnímu ovlivnění obyvatel Liberce či vybrané skupiny 
obyvatel města. Projekt je cílen z větší části na obyvatele města Liberce. Svým zaměřením a 
místem realizace přímo ovlivňuje kvalitu životního prostředí ve městě či městských lesích.  
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b. Realizací projektu budou pozitivně ovlivněni občané nejen města Liberce. Dochází k pozitivnímu 
ovlivnění území, které z významné části užívají občané města Liberce nebo z něj mají prospěch. 

 

Zdůvodnění 
 
 

 
 

6. Vzdělávací funkce (Vyberte vždy jen jednu z nabízených možností!) 
 

a. projekt má edukativní účel, tzn., že v rámci jeho aktivit bude vybudována, obnovena naučná 
stezka, informační panely; pořádán seminář, přednáška, školení (nutno dokladovat v rámci 
vyúčtování projektu) 

b. 
projekt nemá edukativní účel 

 

V případě označení „a“ 

Popište jaký edukativní účel; název 

naučné stezky; název semináře, 

přednášky, školení, jejich počet  

 

 

 
 

4. Rozpočet projektu  
 

 

Název položky 
Celkem 

(Kč) 
Požadováno 

 (Kč) 
Požadováno 

(%) 
Komentář 

Osobní výdaje     

Za kapitolu celkem     

Nákup materiálu     

Za kapitolu celkem     

Nákup služeb     

Za kapitolu celkem     

Režijní výdaje     

Za kapitolu celkem     

Dobrovolnická práce     

                 Za kapitolu celkem     

 

Výdaje projektu celkem 
Celkem (Kč) Žádaná dotace (Kč) 

Podíl dotace na celkových výdajích 
projektu (%) 

   

 

Zdroje financování projektu: 

Název zdroje Částka (Kč) Podíl na financování projektu % Komentář 
 

Dotace 

Za kapitolu celkem    

Ostatní příjmy    

              Za kapitolu celkem    

Celkem   

 

Kofinancování celkem v Kč  

Podíl kofinancování na projektu v %  
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5. Přílohy žádosti 

Soubory žadatele (vložené v Grantysu) 

Název přílohy Typ Vloženo Velikost 

    

 

Soubory projektu (vložené v Grantysu) 

Název přílohy Typ Vloženo Velikost 

    

 

Prohlášení: Prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé. 

 

Zpracoval (jméno, příjmení, podpis): …………………………………………………………………………………………………. 

 

Statutární zástupce (jméno, příjmení, podpis): …………………………………………………………………….. 

Vysvětlivky:  

 1 Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, včetně jejich rozdělení do kategorií 
ochrany, je uveden v příloze II (rostliny) a III (živočichové) vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění; viz také: https://geoportal.kraj-
lbc.cz/ochranaprirody  
 

 2 Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány (viz např. § 5 odst. 4 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) druhy, které nejsou součástí přirozených 
společenstev určitého regionu.  
Invazní druh je tedy druh na daném území nepůvodní, člověkem zavlečený, který se zde 
nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy.  
Mezi nejznámější invazní druhy v ČR patří bolševník velkolepý, křídlatky, netýkavka žláznatá, 
ze živočichů pak norek americký (mink), nepůvodní druhy raků. Více zde: 
https://www.mzp.cz/cz/nepuvodni_a_invazni_druhy   
 

 3 Intravilánem je označováno zastavěné území vymezené územně plánovací dokumentací 
nebo postupem podle stavebního zákona (viz § 59 a 60 SZ). Nemá-li obec takto vymezené 
zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 (viz také 
„zastavěné území“) Extravilánem je označováno území ležící mimo zastavěné území obce, tedy 
mimo její intravilán.  

 

 4 Kategorizace a vymezení chráněných území viz zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění. Viz také: https://geoportal.kraj-lbc.cz/ochranaprirody 

 

 5 Tradiční je takový projekt, který byl v posledních po sobě jdoucích třech letech realizován 
min. dvakrát. Navazující etapou je myšlena další logická část předešlé fáze projektu, která byla 
řešena na totožném území.  

 


