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PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2018 

č. Název žadatele Název / účel projektu Závazné výstupy projektu 

Dotace do 

výše / podíl 

dotace z 

celkových 

způsobilých 

výdajů v % 

1. Centrum Potůček, z.s. Naše zahrada plná tajemství 
venkovní učebna - 10 m2, kompost - 1 ks, ekovýchovný program 
- 240 h, počet osob - 40 osob 

74 400 Kč 

30,00 

2. 
Čmelák - Společnost přátel 
přírody z.s. 

Do terénu v Libereckém kraji 19 

terénní ekovýchovné programy - 20 akcí, EVVO akce pro 

veřejnost - 7 akcí, přírodovědný vzdělávací seminář pro pedagogy 

- 1 akce 

104 500 Kč 

49,73 

3. 
Klub přátel a sponzorů Domu 

dětí a mládeže, z.s. 
Za ptačím zpěvem počet účastníků - 350 osob, počet EVVO aktivit - 4 akce 

55 000 Kč 

49,55 

4. 
Lesní mateřská škola Lesmír z. 

s. 

Cesta jídla a práce s přírodními 
materiály - celoroční ekovýchova 

v lesní školce 

ekovýchovný program "Cestou jídla" - 12 měsíců, vyrobené 

ohnišťové posezení - 3 ks, budky pro ptáky - 5 ks, vyrobený 

kompostér - 1 ks, pařník na zeleninu - 1 ks, vyvýšený záhon na 
zeleninu - 1 ks 

125 950 Kč 

42,76 

5. Lewandulka z. s. 

„Příroda v koloběhu roku – 

celoroční ekovýchovný program v 

lesním klubu“ 

provoz lesního klubu (7:30 - 16:30 prac. dny) - 12 měsíců, 

osázený záhonek (zelenina, bylinky) - 1 ks, slavnosti během roku 

- 8 akcí 

150 000 Kč 

48,48 

6. Hnutí DUHA Olomouc 
Kurzy ochrany velkých šelem v 

CHKO Lužické hory 

třídenní seminář (Zavýjení) pro zájemce o účast ve Vlčích 
hlídkách - 15 osob, přednáška o návratu vlků na území 

Libereckého kraje - 90 osob, víkendové akce Vlčích hlídek - 15 

akcí 

121 816 Kč 

47,52 

7. Geopark Ralsko o.p.s. 
Osvětová a vzdělávací činnost 
Geoparku Ralsko 

realizace ekovýchovných programů pro školy - 40 akcí, 

aktualizace pracovních listů, exkurzních průvodců a pomůcek - 22 
sad, realizace osvětových programů pro seniory nebo 

handicapované - 5 akcí, realizace exkurzí pro veřejnost - 7 akcí 

150 000 Kč 

69,66 

8. Semínko země z.s. 
„Pojďme na to od lesa“ – EVVO 
v přímém kontaktu s přírodou 

ekovýchovné program - 600 účastníků, workshop / beseda pro 

veřejnost - 50 hodin, putovní výstavka - 10 instalací, metodický 

materiál - 500 ks 

150 000 Kč 

69,77 

9. 
Základní škola a mateřská 
škola, Okna, okres Česká Lípa, 

příspěvková organizace 

Lesní třída mateřské školy 
venkovní relaxační a výukové prvky - 7 ks, pedagog - 1 osoba, 

úprava terénu - 30 m2 

150 000 Kč 

34,40 

10. 
Občanský spolek táborníků 

Apolena 

Ekologicky zaměřené jarní a 

podzimní srazy táborníků 

víkendové ekologicky zaměřené srazy - 3 akce, sběr odpadků z 
okolních obcí a lesů - 9 pytlů, ekovýchovný seminář pro děti - 6 

hodin 

35 000 Kč 

49,96 



11. 

Mateřská škola Studánka 

Jablonné v Podještědí, 
příspěvková organizace 

„Recyklace - to my známe, ze 

starého nový máme“ - celoroční 
EV program v MŠ 

vyvýšený bylinkovo-zeleninový záhon ze staré skříně - 2 ks, 
celoroční ekovýchovný program "Šetříme papírem" - 40 žáků 

39 200 Kč 

70,00 

12. 

Základní škola T. G. Masaryka 

Lomnice nad Popelkou, 

příspěvková organizace 

Třídit odpad se stále vyplácí zapojení žáci - 580 osob 

10 500 Kč 

30,00 

13. 

Základní škola Karla Hynka 

Máchy Doksy, Valdštejnská 
253, okres Česká Lípa-

příspěvková organizace 

Zahrada plná života 
realizace ekovýchovného programu "Zahrada plná života" - 9 
měsíců, počet účastníků - 450 žáků 

38 150 Kč 

70,00 

14. Podralský nadační fond ZOD Tvoření s přírodou a pro přírodu počet setkání - 21 akcí 
42 926 Kč 

58,36 

15. 
Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace 

Pilotní realizace nově vzniklého 

ekologického výukového 

programu „Ptačí svět“ pro 
základní školy z Libereckého 

kraje. 

pilotní realizace ekovýchovného programu - 10 akcí 

140 000 Kč 

69,80 

16. 100 chutí, zapsaný ústav 

Za dobrodružstvím do Českého 

ráje – týdenní ekovýchovný 
program pro děti a jejich rodiče 

doba trvání akce - 5 dnů 

35 350 Kč 

70,00 

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

ekologicky workshop - 12 akcí 

142 000 Kč 

65,74 

18. Oblastní charita Jilemnice 

Rodina bez obalu - osvěta 

environmentálně šetrného 

živ.stylu rodiny 

výměnné bazárky a bleší trhy - 4 akce, promítání osvětových 

filmů - 2 akce, osvětové přednášky - 3 akce, bezobalové 

objednávky - 2 akce 

105 000 Kč 

60,00 

19. Rodinné centrum Andílek z. s., 
„EKO Hrátky století zpátky" – 
osvěta rodinného života v souladu 

s přírodou a tradicemi předků 

osvětové akce - 6 akcí, ekovýchovné programy - 100 účastníků, 
letní dílny - 10 akcí 

70 000 Kč 

70,00 

20. 
Společnost pro Jizerské hory, 

o.p.s. 
Kořeny počet žáků - 160 osob, počet pracovních listů - 1000 ks 

65 585 Kč 

69,31 

21. 
Středisko ekologické výchovy 

Český Ráj, z.s. 
Geopark Český ráj se představuje 

metodika nového ekovýchovného pobytového programu - 2 ks, 
pilotní realizace nových EVP (4 třídy) - 80 osob, dovybavení 

brusírny drahých kamenů - 1 ks 

142 240 Kč 

70,00 

22. Šance zvířatům, z.s. 
Šance zvířatům - semináře pro 

ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji 
semináře pro ZŠ, SOU a SŠ - 30 akcí 

12 404 Kč 

66,75 

23. 

Základní škola Jablonec nad 

Nisou, Pivovarská 15, 
příspěvková organizace 

Učíme se ve školní zahradě 
počet podpořených žáků - 100 osob, počet školních EVVO 
projektů - 3 ks, školní zahrada v přírodním stylu - 1 ks 

70 000 Kč 

70,00 
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24. ZO ČSOP Bukovina 

EVVO v oblasti významu 
mokřadů, přírodovědná 

pozorování a zapojení do 

praktické ochrany přírody 

provoz informačního centra (10-17 h) - 4 měsíce, výroba 
informační tabule k infocentru - 1 ks, výstava "Mlýna na říčce 

Žehrovce" - 30 hodin, realizace EVVO programů - 6 akcí, tisk 

EVVO letáčků (na téma Lesy, Vody, Louky, Skály) - 8000 ks 

109 200 Kč 

70,00 

25. Wohlmannův statek z.s. Václavické dožínky uspořádání Dožínek - 1 akce, účastníci Dožínek - 100 osob 

28 500 Kč 

48,31 

26. 

Základní škola  praktická, 

Nový Bor, náměstí Míru 104, 
okres Česká Lípa, příspěvková 

organizace 

Školní zahrada jako přírodní 
učebna 

zvýšený záhon - 5 ks, zapojení pedagogů a rodičů - 10 osob, 
zapojení žáků - 40 osob 

23 000 Kč 

69,70 

27. 

Středisko volného času 

Sluníčko Lomnice nad 

Popelkou, příspěvková 
organizace 

Domov 
doba trvání akce - 21 měsíců, ekovýchovné aktivity pro MŠ a ZŠ 
- 16 akcí, příležitostné akce - 4 akce, víkendové pobyty - 9 akcí, 

EV programy - 8 akcí 

30 000 Kč 

46,88 

 


