
ČÁST II - Hodnocení správce oblasti podpory

Hodnocení správce

Název Adresa IČ DIČ Kč %
Administrativní soulad (projekt je v souladu s 

účelem a podmínkami programu a je způsobilý pro 
další hodnocení) ANO/NE

1.
AvantgArt,    z. 
s.

Vnější 1392, 463 11  
Liberec XXX - 
Vratislavice nad Nisou

04759583 CZ00275662

Skladové 
prostory pro        
Re - use 
centrum 
nábytku

Účelem projektu je vedle již 
otevřené sdílené dílny vybudovat 
skladovací prostory pro potřeby 
Re - use centra nábytku. Díky 
nim bude moci Re - use centrum 
zachránit více nábytku určeného k 
likvidaci. Pořádání kurzů oprav.

vybudování skladových 
prostor - 30 m2,         
truhlářský kurz pro 
veřejnost - 5 x,                     
čalounický kurz pro 
veřejnost - 5 x                      

240 000,00   119 000,00   49,58 ANO 119 000   

2.
cool-NISA-tour 
z.s.

Na Rybníčku 387/6, 460 
07  Liberec

05307520 CZ00262722
Re - use 
centrum v 
KultiVARu

Podpora vzniku RE - USE centra 
v KultiVARu, kde jsou 
shromažďovány různé použité 
materiály na tvořivé a umělecké 
workshopy pro širokou veřejnost. 
Zejména plasty, palety, látky.

nářadí na práci s 
materiálem - 20 ks,                      
nájemné za sklad - 10 
měsíců,                      
nájemné za místo 
realizace akcí - 5 
měsíců,           čistička a 
zvlhčovačka vzduchu - 1 
ks,             police do 
skladu - 3 ks

145 000,00   100 000,00   68,97 ANO 100 000   

3. Čistá u Horek
Čistá u Horek 152, 512 35  
Čistá u Horek

00275662 CZ00262633

Pořízení 
domácích 
kompostérů a 
vermikompost
éru

Pořízení 20 ks domovních 
kompostérů a 1 ks 
vermikompostéru pro školu.

domácí kompostér - 20 
ks, vermikompostér - 1 
ks

43 000,00   21 500,00   50,00 ANO 21 500   

4. Daniel Vodička
Rubínova 1183/5,          
460 06  Liberec 6

87462524

Rozšíření 
bezobalové 
prodejny a 
informační 
kampaň

Díky projektu dojde k rozšíření 
sortimentu zboží "bez obalu" o 
chlazené výrobky ve vratných 
obalech a k zavedení nabídky 
bezplatného využití skleněných 
obalů. Realizována bude rovněž 
informační kampaň "Jak začít žít 
bez obalu".

myčka nádobí - 1 ks,   
chladící vitrína - 1 ks

171 500,00   120 000,00   69,97 ANO 120 000   

5.
Institut pro 
udržitelný 
rozvoj o. p. s.

Švermova 32/35, 460 10  
Liberec

02586894 Obalová výzva

Usilování o prevenci vzniku 
odpadů redukcí nadměrných 
obalů výrobků. Ty zvyšují 
množství odpadu, jejich logistika 
zbytečně zatěžuje dopravní síť, 
krajinu, klima. Obaly mapujeme 
a analyzujeme, vyzýváme 
výrobce, aby dodržovali zákon a 
obaly redukovali.

příspěvek na webu a fb 
profilu organizace - 40 
ks, oslovené subjekty - 
výrobci, obch. Řetězce - 
10 ks, analýza 
nadměrných obalů - 
infografika - 3 ks,        
tisková zpráva - 2 ks,     
video - 3 ks,           
newsletter - 3 ks,          
online kvíz - 2 ks, 
spotřebitelská soutěž - 1 
ks

437 976,00   119 878,00   27,37 ANO 119 878   

6.
Jilemnicko - 
svazek obcí

Masarykovo náměstí 82, 
514 01  Jilemnice

70694061

Zlepšení 
provozu sítě 
kompostáren 
Jilemnicko - 
svazek obcí

Zlepšení provozu sítě zařízení 
svazku, které slouží k využití 
bioodpadů z údržby zeleně. Dojde 
k lepšímu zabezpečení 
kompostárny ve Vítkovicích, 
pořízení dvou obslužných objektů 
na kompostárny a zakoupení 
vybavení a nářadí pro údržbu celé 
sítě.

pořízení skladových 
kontejnerů - 2 ks,       
pořízení křovinořezu - 1 
ks,                        
pořízení vybavené 
dílenské skříňky - 1 ks,       
vybudování oplocení a 
vjezdové brány - 1 
soubor

244 000,00   120 000,00   49,18 ANO 0

7.
Město Hrádek 
nad Nisou

Horní náměstí 73, 463 34  
Hrádek nad Nisou

00262854

Pořízení 
kompostérů 
pro obyvatele 
města Hrádek 
nad Nisou - II. 
etapa

Účelem projektu je pokračování v 
ezkvalitnění nakládání s 
bioodpadem ve městě, a to dalším 
pořízením vhodného technického 
vybavení - kompostérů pro 
zlepšení sběru bioodpadu ze 
zahrad občanů města.

kompostér o objemu 
1000 l - 45 ks,                    
kompostér o objemu 
650 l - 15 ks

81 515,46   40 757,73   50,00 ANO 0   
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8.
Město 
Chrastava

náměstí 1. máje 1, 463 31  
Chrastava

00262871
RE - USE 
centrum

Výstavba RE - USE centra
výstavba RE - USE 
centra - 1 ks

730 817,00   120 000,00   16,82 ANO 120 000   

9.
Město Jablonec 
nad Jizerou

Jablonec nad Jizerou 277, 
512 43  Jablonec nad 
Jizerou

00275778
Pořízení 
štěpkovače na 
dřevní hmotu

Jedná se o pořízení štěpkovače na 
dřevní hmotu sebranou v rámci 
systému sběru bioodpadu v obci a 
pocházející z údržby městské 
zeleně.

štěpkovač dřevní hmoty - 
1 ks

280 000,00   120 000,00   42,86 ANO 0   

10.
Město 
Jilemnice

Masarykovo náměstí 82, 
514 01  Jilemnice

00275808

Pořízení 
domácích 
kompostérů 
pro občany 
města 
Jilemnice

Účelem projektu je předcházení 
vzniku BRKO přímo u občanů, 
což představuje jeden z 
nejjednošších způsobů, jak snížit 
podíl odpadů ze zahrad a 
ostatních bioodpadů ve směsném 
komunálním odpadu

domácí kompostér - 50 
ks

214 775,00   120 000,00   55,87 ANO 0   

11. Město Semily Husova 82, 513 01  Semily 00276111
Kompostéry 
pro občany

Účelem projektu je zajištění 
možnosti kompostování 
bioodpadu obyvateli rodinných 
domů. Na sídlištích je zajišťován 
svoz nádob na bioodpad. Cílem 
projektu je předcházení vzniku 
odpadu kompostováním s 
možností následného využití 
kompostu.

kompostér - 350 ks 420 000,00   120 000,00   28,57 ANO 120 000   

12.
Město 
Smržovka

náměstí T. G. Masaryka 
600, 468 51  Smržovka

00262579

Pořízení 
kompostérů 
pro občany 
Smržovky

Cílem projektu je předcházení 
vzniku odpadů, snižování objemu 
BRKO ve směsném komunálním 
odpadu, využití kompostu jako 
zeleného hnojení a navrácení 
odčerpaných živin bez další 
manipulace a nákladů zpět do 
půdy přímo v místě vzniku.

pořízení kompostérů pro 
občany - 60 ks

210 540,00   120 000,00   57,00 ANO 0   

13.
Město Velké 
Hamry

Velké Hamry 362, 468 45  
Velké Hamry

00262595
Domácí 
kompostéry II - 
Velké Hamry

Pořízení 20 ks domácích 
kompostérů ke kompostování 
zahradního bioodpadu.

domácí kompostér - 20 
ks

90 000,00   63 000,00   70,00 ANO 0   

14.
Obec Dolní 
Řasnice

Dolní Řasnice 153, 464 01  
Dolní Řasnice   

00262757
Přívěsný 
štěpkovač, 
Dolní Řasnice

Pořízení nového mobilního 
přívěsného štěpkovače pro Obec 
Dolní Řasnice z důvodu 
maximálního využití biologického 
odpadu, který pochází z údržby 
zeleně v obci a údržby zeleně 
občanů.

nákup štěpkovače - 1 ks 280 000,00   120 000,00   42,86 ANO 0   

15.
Obec 
Heřmanice

Heřmanice 2, 464 01  
Frýdlant

00672068
Nákup 
kontejneru na 
bioodpad

Zlepšení svozu bioodpadů z 
údržby veřejné zeleně na 
komunitní kompostárnu.

kontejner 4,5 m3 - 2 ks 87 894,00   43 947,00   50,00 ANO 0   

16. Obec Kravaře
náměstí 166, 471 03  
Kravaře v Čechách

00260657

Vybudování 
RE - USE 
centra v 
Kravařích v 
Čechách v 
areálu 
sběrného místa

Podpora předcházení  vzniku 
odpadů, jejich opětovného použití 
a podpora sběru a využití 
bioodpadů. Po tomto způsobu 
předcházení odpadu je ze strany 
občanů veliký zájem. Občané se 
obracejí na obec s prosbou o 
zřízení tohoto zařízení.

vybudování a 
zprovoznění RE - USE 
centra - 1 ks

569 237,00   120 000,00   21,08 ANO 120 000   

17. Obec Rádlo Rádlo 252, 468 03  Rádlo 00262544

Zlepšení 
provozu 
zařízení 
(provozovanýc
h) k využití 
bioodpadů z 
údržby zeleně 
v obci Rádlo

Zlepšení systému sběru 
bioodpadu v obci Rádlo.

kontejner na bioodpad - 
4 ks

134 000,00   60 000,00   44,78 ANO 0   

18. Obec Studenec
Studenec 364, 512 33  
Studenec

00276162

Pořízení 
domácích 
kompostérů 
Studenec

Předcházení vzniku odpadu a 
doplnění stávajícího systému 
komunitního kompostování.

kompostér - 100 ks 198 000,00   138 600,00   70,00 NE 0   



19. Obec Tatobity
Tatobity 85, 512 53  
Tatobity

00276197
Štěpkovač pro 
Tatobity

Nákup štěpkovače dřeva, které 
pochází z údržby zeleně v obci. 
Vzniklá hmota bude použita jako 
topení v kotli (určeném pro 
dřevní hmotu) nebo jako hmota 
na záhonech na zpevnění půdy 
(vrácení do půdy - předcházení 
vzniku odpadu).

štěpkovač s 
příslušenstvím - 1 ks

90 000,00   45 000,00   50,00 ANO 0   

20. Obec Všeň Všeň 10, 512 65  Všeň 00276278 Tříděný odpad
Nákup plastových popelnic na 
třídění odpadů.

plastová popelnice 120 l 
na plast - 180 ks,  
plastová popelnice 120 l 
na papír - 180 ks

254 880,00   76 000,00   29,82 NE 0   

21.
Oříšek - pro 
život s hudbou 
z. ú.

Kocourov 7, 463 42  Bílá 07792051
Oříšek - cesta 
bez odpadu

Navazujeme na předchozí projekt 
Cesty bez obalu v šíření a učení 
bezodpadové domácnosti. 
Minimalizování odpadu, 
vysvětlování proč ekologické 
zemědělství a kvalitní potraviny 
má smysl, proč ekodrogerie a 
ekokosmetika šetří naši planetu.

provozování prodejny - 
12 měsíců

240 000,00   120 000,00   50,00 ANO 120 000   

22. Red Link s.r.o. Žitná 830, 460 06  Liberec 24316270

Rozšíření 
bezobalové 
prodejny 
GRAM

Rozšíření bezobalové prodejny, 
zejména zařízení umožňující 
nákup sypaného a stáčeného 
sortimentu. Nákup násypníků, 
lopatkových zásobníků, 
dřevěných pultů a stáčecích 
kanystrů.

násypníky - 15 ks, 
lopatkové zásobníky -      
6 ks,                     
dřevěné pulty - 2 ks

55 025,00   38 500,00   69,97 ANO 38 500   

23.

Společenství 
vlastníků domu 
Mšenská 6, 8, 
10, 12, 
Jablonec nad 
Nisou

Mšenská 3922/6, 466 04  
Jablonec nad Nisou

08211795

Komunitní 
kompostér pro 
sousedské 
společenství 
bytového 
domu na 
sídlišti Mšeno

Snížení množství bioodpadu z 
domácností, které jinak končí 
nevyužité ve směsném odpadu, a 
jeho následné využití jako 
přírodního hnojiva, které bude 
použito na zvýšení biodiverzity v 
okolí domu. Stát se vzorem 
komunitního kompostování pro 
další domy.

komunitní kompostér - 
instalace a uvedení do 
provozu - 1 ks,   
informační akce - 1 ks, 
informování obyvatel - 
letáky - 60 ks,       
zapojení obyvatelé - 40 
osob

44 780,00   31 346,00   70,00 ANO 31 346   

24.

Základní škola 
a Mateřská 
škola 
Barvířská, 
Liberec, 
příspěvková 
organizace

Proboštská38/6, 460 07  
Liberec

65635612

Bioodpad se 
hromadí, 
kdopak si s 
ním poradí

Účelem projektu je  vytvoření 
komplexního systému pro 
zpracování biologicky 
rozložitelných odpadů, jeho 
praktická aplikace pro ZŠ a MŠ 
Barvířská a následné sdílení 
získaných informací a 
praktických poznatků s ostatními 
školami v Libereckém kraji.

kompostér - 3 ks,  
zahradní drtič - 1 ks, 
oslovené školy - 30 ks

40 800,00   20 300,00   49,75 ANO 20 300   

25. Zašíwárna z.s.
Ječná 487/25, 460 15  
Liberec

06103537
Zašíwárna - 
veřejná šicí 
dílna

Šicí dílna pro veřejnost v Liberci. 
Zde je možné si opravit své 
oblečení, přešít staré na nové. 
Kromě vybavené šicí dílny také 
poskytujeme odborné rady, jak na 
to. Ten, kdo si na to netroufne 
sám, zde oblečení může nechat a 
my ho opravíme.

provoz šicí dílny - 21 
měsíc

173 700,00   120 000,00   69,08 ANO 120 000   

2 237 828,73   
PODPOŘENÉ PROJEKTY V CELKOVÉ 

HODNOTĚ
1 170 524 KčPOŽADOVANÁ ČÁSTKA CELKEM


