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Statutární město Liberec vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o dotace z Ekofondu statutárního 
města Liberce pro rok 2015. 

Pro dotace z Ekofondu statutárního města Liberec byly pro rok 2015 vyčleněny finanční prostředky 
v celkové výši 800 000 Kč. V letošním roce bude vyhlášeno jedno kolo výzvy na předkládání žádostí 
o dotace z Ekofondu. 

Formulář žádosti o poskytnutí dotace, společně s dalšími dokumenty, je možné si stáhnout na 
webových stránkách města http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-
mesta/aktualni-vyzvy/, dále na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-
mesta/ekofond-statutarniho-mesta-liberec.html, popřípadě si je vytištěné vyzvednout na recepci v 
budově historické radnice. 

 
Účel, na který lze poskytnout dotaci: 
- údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 
- ekologická výchova a osvěta 
- ochrana přírody a krajiny 
- péče o vodní toky a vodní zdroje 
- obnovitelné zdroje energie - neziskové projekty a studie 
- předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů 
- péče o zvířata v nouzi 

Pro letošní rok byla dle Pravidel pro přidělování dotací z Ekofondu vyhlášena PRIORITNÍ OBLAST 
podpory – „Údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě“. 

Výše dotace a spolufinancování 
Dotaci lze poskytnout maximálně v takové výši, aby byl dodržen požadavek na spolufinancování 
projektu ze strany příjemce dotace. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem dotace je 20 
% z původně požadované částky dotace. Podle bodu 9 Pravidel přidělování dotací z Ekofondu 
statutárního města Liberec tato podmínka neplatí u projektů realizovaných na pozemcích města, 
jejichž stav se tím zhodnocuje nebo zlepšuje. Pokud má být projekt realizován na pozemcích SML, 
doporučujeme projednat dopředu s Odborem ekologie a veřejného prostoru a Odborem správy 
veřejného majetku. 
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Hodnocení žádostí: 
Jednotlivé žádosti o dotaci budou projednány správní radou Ekofondu. Žádosti budou posuzovány a 
hodnoceny dle kritérií uvedených ve Statutu Ekofondu a Pravidlech přidělování dotací z Ekofondu, 
která jsou přílohou statutu. O přidělení dotace rozhoduje rada města a zastupitelstvo města na základě 
návrhu předloženého správní radou Ekofondu.  
Projekt spadající do prioritní oblasti podpory pro rok 2015 může získat dle Pravidel pro přidělování 
dotací z Ekofondu (kritéria pro hodnocení žádostí) větší bodové ohodnocení. 
 
 
Termín realizace podporovaných akcí: Dotace mohou být poskytnuty na akce realizované v období 
od 1. ledna. 2015 do 31. prosince 2015.  
Upozorňujeme, že realizace projektu, na který je žádána dotace, nesmí být v době podání žádosti o 
dotaci již ukončena. Musí se tedy jednat o akce probíhající v období od 1. 1. do 31. 12. 2015, nelze 
však žádat o dotaci na akci, která ke dni podání žádosti již byla ukončena. 
 
 
Příjem žádostí bude probíhat v termínu 11. - 22. 5. 2015 do 12.00 hodin. Žádost se všemi povinnými 
přílohami bude podána v tištěné podobě (1 ks) + bude nově zaslána i elektronicky (pouze formulář 
žádosti, bez příloh, ve formátu Microsoft WORD) na e-mail: vasina.leos.@magistrat.liberec.cz , a to 
též od 11. 5. do 22. 5. 2015 do 12.00 hodin. 
 
 
Všechny tištěné žádosti odevzdávejte na podatelně magistrátu (přízemí budovy historické radnice), 
případně je zašlete poštou na adresu: Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru, 
Leoš Vašina, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec a označte je heslem „Ekofond – žádost o dotaci 
2015“. 
 
Projednány budou pouze žádosti podané do uvedeného termínu, vyplněné na předepsaných 
formulářích a obsahující všechny nezbytné náležitosti – viz. Statut Ekofondu a jeho přílohy. 
 
Bližší informace získáte na telefonu 485 243 458. 
 
 
 
 
 
 
 

S pozdravem  
 
 
       Bc David Novotný 
  pověřený vedením odboru ekologie a veřejného prostoru 

 
 
 
 
 
 


