
 

Dotační fond Libereckého kraje 2019 

8.1 Podpora ekologické výchova a osvěty 

PODPOŘENÉ PROJEKTY 

č. Název žadatele Název / účel projektu Závazné výstupy projektu 

Dotace do výše / 

podíl z celkových 

výdajů v % 

1. Geopark Ralsko o.p.s. 
Po zelených stezkách na 

Českolipsku 

EV programy pro školy - 52 akcí, exkurze pro 

veřejnost - 8 akcí, přednášky / workshopy / 

programy pro veřejnost - 5 akcí, aktualizované 

webové stránky - 1 ks 

141.692 Kč 

48.91 

2. 
Jizersko-ještědský 

horský spolek 

Obnova informačních panelů 

NS Bukovec - Jizerka - 

Rašeliniště Jizerky jako 

součásti příhraniční stezky Tři 

Iseriny 

obnovená naučná stezka - 1 ks, informační 

panely - 15 ks 

130.000 Kč 

49.72 

3. 

Základní škola a 

mateřská škola Okna, 

okres Česká Lípa, 

příspěvková organizace 

Lesní třída mateřské školy 
dřevěná přístavba -1 ks, výsadba stromů - 3 ks, 

pedagog lesní třídy MŠ - 1 osoba 

150.000 Kč 

29.80 

4. 
Církev československá 

husitská 

OBNOVA PŘÍRODNÍHO 

AREÁLU VE ŠKODĚJOVĚ – 

prvky ekologické výchovy a 

osvěty 

info tabule naučné stezky - 10 ks, ekovýchovné 

herní prvky - 9 ks, tůně / jezírko - 1 ks 

150.000 Kč 

34.01 

5. 

Základní škola, Česká 

Lípa, 28. října 2733, 

příspěvková organizace 

Ekovýchova 2019-2020 

vysazené vrby a méně známé ovocniny - 25 ks, 

čmeláčí úlek - 1 ks, bosý chodníček - 8 m, školní 

Den Země - 1 akce 

18.500 Kč 

49.33 

6. 

Mateřská škola 

Stružnice, okres Česká 

Lípa, příspěvková 

organizace 

Putování za ptačí písničkou 

zapojení žáci MŠ - 40 osob, ptačí krmítka - 29 

ks, ptačí budky - 21 ks, hmyzí hotel  - 4 ks, ptačí 

budka s kamerou - 1 ks, pračí krmítko s kamerou 

- 1 ks, 

15.000 Kč 

47.49 

7. Hnutí DUHA Olomouc 
Kurzy ochrany velkých šelem v 

Libereckém kraji 

vydané tiskové zprávy / články - 2 ks, akce pro 

veřejnost s infostanem - 2 akce, víkendové Vlčí 

hlídky - 15 akcí, účastníci víkendových Vlčích 

hlídek - 60 osob, účastníci Zavýjení - 15 osob, 

třídenní seminář Zavýjení - 1 akce 

149.000 Kč 

47.68 

8. Město Železný Brod 
Ukliďme svět – Ukliďme 

Železný Brod 2019 
počet uklizených lokalit - 15 ks 

18.000 Kč 

50.00 

9. 

Základní škola Nový 

Bor, Generála Svobody 

114, okres Česká Lípa, 

příspěvková organizace 

Celoroční  ekovýchovný 

projekt ZŠ Arnultovice - Školní 

zahrada - místo pro pozorování, 

správné přikrmování a detailní 

studium regionálního ptactva v 

různých ročních obdobích 

zapojení žáci ZŠ - 100 osob, zahrada rekultivace 

- 150 m2, celoroční EV projekt - 21 měsíců 

150.000 Kč 

67.63 

10. 

Základní škola a 

Mateřská škola Velké 

Hamry, příspěvková 

organizace 

Rostliny a hmyz v ekosystému 

školního dvorku 

mobilní pěstební minizahrádky - 8 ks, hmyzí 

hotel - 2 ks 

21.200 Kč 

49.98 

11. 
Čmelák - Společnost 

přátel přírody 
Pomáhej krajině nám pomáhat 

dobrovolnická akce - 9 akcí, lokality s 

realizovanými opatřeními - 5 ks, lidí 

seznámených s problematikou - 10000 osob, 

účastníci akcí pro veřejnost - 500 osob, Den 

otevřených dveří v mokřadech - 1 akce, 

150.000 Kč 

29.31 



workcamp pro dobrovolníky - 1 ks, odborná 

exkurze - 1 ks, exkurze - 4 ks 

12. 

Mateřská škola Doksy 

Pražská 836 - 

příspěvková organizace 

Příroda v nás - Od semínka ke 

stromečku 

ekovýlet - 2 akce, ekoakce - 5 akcí, zapojení žáci 

MŠ - 112 osob 

32.200 Kč 

70.00 

13. 
Mateřská škola Dubá - 

příspěvková organizace 

Pozorujeme, zkoumáme, učíme 

se navzájem-ekologická 

výchova a osvěta na školní 

zahradě 

projektový den v MŠ - 50 osob, mezigenerační 

setkávání s místními seniory - 30 osob, jarní 

dílny / workshopy / přednášky - 50 osob, kulturní 

akce Pohádkový les - 200 osob, vzájemné 

návštěvy MŠ - 60 osob, společná setkávání s 

rodiči - 60 osob, podzimní dílny / workshopy / 

přednášky - 30 osob, výstava - 1 akce 

105.000 Kč 

 70.00 

14. Semínko země, z.s. 
Ekonaratologie - využití dětské 

literatury v EVVO 

EV program pro školy - 50 akcí, workshop pro 

veřejnost - 100 hodin, putovní fotovýstavka - 20 

instalací, web - 50 článků 

150.000 Kč 

68.18 

15. Obec Čistá u Horek Dnes jsme tu my, zítra naše děti 
seminář s ekologickou tématikou - 1 akce, 

úklidová akce se zapojením veřejnosti - 1 akce 

10.000 Kč 

47.62 

16. Centrum Potůček, z.s. 
Celoroční ekovýchovný projekt 

v MŠ - Proč mizí motýli? 

Ekovýchovný program - 160 hodin, počet 

publikací - 1000 ks, počet zapojených žáků MŠ - 

40 osob 

106.400 Kč 

70.00 

17. 

Jablonecké kulturní a 

informační centrum, 

o.p.s. 

Řemesla do jabloneckého 

ekocentra 

nové EV programy - 2 EVP, pilotních realizace 

EVP - 10 akcí, počet účastníků programu - 160 

osob 

61.413 Kč 

70.00 

18. 

Mateřská škola 

,,Jizerka“, Liberec, 

Husova 184/72, 

příspěvková organizace 

Vybudování mokřadní tůně a 

vodních prvků na školní 

zahradě k ekogramotnosti v MŠ 

vzdělávání dětí v ekologickém zacházení s vodou 

- 21 měsíců 

38.000 Kč 

69.09 

19. 
Podralský nadační fond 

ZOD 
Ekotvoření v Ekocentru 

tvořivé setkání - 18 akcí, tvořivé dílničky - 4 

akce 

54.126 Kč 

30.00 

20. 
Společnost pro Jizerské 

hory, o.p.s. 
Kořeny počet žáků ZŠ - 160 osob 

60.613  Kč 

69.95 

21. 
Středisko ekologické 

výchovy Český ráj 

Rekonstrukce Dětské lesní 

naučné stezky Sedmihorky 

rekonstruovaná naučná stezka - 1 ks, tištěný 

průvodce Dětskou lesní naučnou stezkou - 5000 

ks 

150.000 Kč 

63.83 

22. ZAzemí z..s. 
Ekovýchova a osvěta s 

komunitní zahradou 

ekovýchovný program pro školu - 30 akcí, 

workshop pro veřejnost - 8 akcí, osvětová 

přednáška - 7 akcí, eko den na komunitní zahradě 

- 4 dny 

119.500 Kč 

67.40 

23. 

Základní škola Turnov, 

28. října 18, 

příspěvková organizace 

První GEO škola v globálním 

Geoparku UNESCO Český ráj 

vzdělávací pomůcky - školní - 9 ks, sady 

terénních pomůcek - 30 ks, terénní geologické 

exkurze pro žáky - 12 akcí, terénní geologické 

exkurze pro pedagogy - 1 akce 

149.993 Kč 

69.58 

24. 

Základní škola 

Jablonec nad Nisou, 

Pivovarská 15, 

příspěvková organizace 

Vodík jako alternativní zdroj 

energie 

zařazení tématu alternativní zdroje energie do 

výuky  - 10 vyučovacích hodin, praktická ukázka 

využití alternativních zdrojů energie  - 1 

projektový den 

97.280 Kč 

70.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NEPODPOŘENÉ PROJEKTY – nižší počet bodů  VYŘAZENÉ PROJEKTY – administrativní nesoulad 

č. Název žadatele Název / účel projektu  č. Název žadatele Název / účel projektu 

1. Cyklisté Liberecka z.s. 
Do práce na kole v Liberci a Jablonci nad 

Nisou 

 
1. 

Rodinné centrum Andílek 

z.s. 

HRAvě s přírodou a 

tradicemi 

2. 
Spolek pro rozvoj 

svobodného vzdělávání 
Zapojení školy do ochrany přírody 

 
2. 

Dům dětí a mládeže, 

Větrník, Liberec 
Nech brouka žít ... 

3. 
Oříšek - pro život s 

hudbou z.ú. 

Cesta bez obalu - osvěta ve snížení 

produkce odpadu 

 
3. ZŠ Rokytnice nad Jizerou 

Zastřešení venkovní 

učebny 

4. 

Osvěta v tradičním způsobu zpracování 

ovoce jako prostředek udržení starých 

ovocných odrůd v Podještědí 

 

4. 
Základní škola Košťálov, 

příspěvková organizace 
Živá zahrada 

5. 

Základní škola, Liberec, 

nám. Míru 212/2, 

příspěvková organizace 

 Přírodní zahrada pro výuku EVVO II. 

 

5. 

Dům dětí a mládeže 

"Smetanka", Nový Bor, 

okres Česká Lípa, 

příspěvková organizace 

EKOHRÁTKY opět 

ve Smetance 

6. 

Základní škola, Liberec, 

Aloisina výšina 642, 

příspěvková organizace 

Programy ekologické výchovy - ze života 

včel II 

    

7. 
Oblastní charita 

Jilemnice 

Minimalistická domácnost - podpora 

environmentálně šetrného životního stylu  

    

8. 

Středisko ekologické 

výchovy SEVER Horní 

Maršov, o. p. s. 

Učíme se reagovat na změnu klimatu 

    

9. 

Středisko volného času 

Sluníčko, Lomnice nad 

Popelkou, p. o. 

PŘÍRODA JE DOMOV 

    

10. Memoart, o.p,s. Profily lesních zvířat v Lesoparku Horka     

11. cool-NISA-tour z..s. Ekologické workshopy v KultiVARu     

12. 
Základní škola, Liberec, 

Lesní 575/12, p. o. 

Učíme se v naší eko zahradě aneb 

nesedíme jen v lavicích II 

    

13. 
Mateřské a dětské 

centrum MAJÁK, z.s. 
Eko - výchova v Majáku 2019 

    

14. 
Jilemnicko - svazek 

obcí 

Rozšíření a obnova informačního značení 

sítě kompostáren 

    

15. Lunaria, z. s.  Nebojme se vlka nic II.      

16. Město Smržovka 
Prolínání – Sen o Jizerských horách 2019 

aneb Smržovský jarmark  

    

17. 

Obecně prospěšná 

společnost Máchovo 

jezero 

Máchovým krajem krok za krokem- 

výchovně vzdělávací projekt 

    

18. Wohlmannův statek z.s. 

2. Václavické dožínky na Wohlmannově 

statku, včelařské a košíkářské programy, 

Tříkrálové setkání 

    

19. 
Spolek ekologická 

organizace PagoPago 

Venkovní učebna ekologické výchovy 

„Přírodní statek - Arboretum ovocných 

dřevin“ 

    

20. 
Základní škola, Liberec, 

Kaplického 384, p. o. 
Oživení venkovní zahrady 

    


