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Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci 

 

Ekofond 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název dílčího fondu 1 Ekofond 

Správce programů dílčího fondu Odbor ekologie a veřejného prostoru 

Počet programů v rámci dílčího fondu 3 

 PŘEDMĚT DÍLČÍHO FONDU 

Finanční podpora ekologických aktivit, aktivit zlepšujících kvalitu životního prostředí a veřejného 

prostoru a aktivit zaměřených na řešení problematiky odpadů. 

PROGRAMY V RÁMCI DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název programu Účel programu 

1.1 Program Ekologie 

Program je vyhlašován za účelem podpory ekologické 

výchovy a osvěty, ochrany přírody a krajiny, péče o vodní 

toky a vodní zdroje, obnovitelných zdrojů energie (neziskové 

projekty a studie), péče o zvířata v nouzi a místní agendy 21. 

1.2 Program Veřejná zeleň 

Program je vyhlašován za účelem podpory údržby, ochrany a 

tvorby veřejně přístupné zeleně ve městě, prioritně na 

pozemcích ve vlastnictví města. 

1.3 Program Odpady 
Program je vyhlašován za účelem předcházení, třídění, 

využívání a zneškodnění odpadů. 



Program Ekologie 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 1 Ekofond 

Číslo a název programu: 1.1 Program Ekologie 

Účel podpory 

Program je vyhlašován za účelem podpory ekologické výchovy 

a osvěty, ochrany přírody a krajiny, péče o vodní toky a vodní 

zdroje, obnovitelných zdrojů energie (neziskové projekty 

a studie), péče o zvířata v nouzi a místní agendy 21. 

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora spolků, místních iniciativ a občanů v oblasti ekologie. 

Správce programů dílčího fondu Odbor ekologie a veřejného prostoru 

Kontaktní osoby programu 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
600.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 100.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
80 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
20 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Ekofondu 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Ekofondu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 



průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Žadatel (0 až 10 bodů) 

o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). 

o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). 

o Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). 

2. Prioritní oblasti pro daný rok (0 nebo 15 bodů) 

o Projekt je zaměřený na prioritní oblast pro daný rok (15 b.). 

o Prioritní oblasti, max. dvě až tři, vycházejí ze strategického nebo akčního 

plánu města. Stanovuje je správní rada EF na návrh příslušného náměstka. 

3. Přínos projektu (0 až 30 bodů) 

o Projekt je přínosný pro celé město či jeho významnou část. Cíle plně 

korespondují s účelem vyhlášeného programu. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (21-30 b.). 

o Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít na 

život ve městě pozitivní dopad. Cíle jsou v zásadě v souladu s účelem 

vyhlášeného programu (11-20 b.). 

o Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či 

jinak problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. 

V souladu s účelem vyhlášeného programu je pouze částečně (1-10 b.). 

o Projekt nemá pro město žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu 

nekorespondují s účelem vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále 

hodnocen). 

4. Kvalita projektu (0 až 15 bodů) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (12-15 b.). 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

částečně korespondují se stanoveným záměrem a cíli (8-11 b.). 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle 

jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami (4-7 b.). 

o Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle 

jsou definovány vágně a bez souladu s aktivitami (0-3 b.). 

5. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 až 15 bodů) 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro širokou libereckou veřejnost 

v delším časovém horizontu (12-15 b.). 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro významnou část liberecké 

veřejnosti v delším časovém horizontu (8-11 b.). 

o Přínos projektu je lokální, avšak s výrazně pozitivním ekologickým dopadem 

(4-7 b.). 

o Přínos projektu je omezený na výrazně malou oblast nebo má velmi malý 

ekologický přínos (0-3 b.). 

6. Rozpočet projektu (0, 5, 10 nebo 15 bodů) 

o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15 b.). 

o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10 b.). 

o Rozpočet je nepřehledný, některé položky nadhodnocené či neodpovídají 

aktivitám (5 b.). 

o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným 

programem. Položky značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0 b.). 

7. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání (0, -5 nebo -10 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 



smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 b.) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor ekologie a veřejného 

prostoru 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh na 

přidělení podpory 

Externí hodnotitelé a Správní rada 

Ekofondu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: 

Prioritními oblastmi pro rok 2016 jsou: 

1. spolupráce se SML při přípravě a realizaci akcí v rámci místní agendy 21 

2. osvěta v oblasti ochrany přírody a krajiny 



Program Veřejná zeleň 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 1 Ekofond 

Číslo a název programu: 1.2 Program Veřejná zeleň 

Účel podpory 

Program je vyhlašován za účelem podpory údržby, ochrany 

a tvorby veřejně přístupné zeleně ve městě, prioritně na 

pozemcích ve vlastnictví města. 

Důvody podpory stanoveného účelu 
Zapojení spolků, místních občanů a široké veřejnosti do 

plánování a realizace ploch veřejně přístupné zeleně. 

Správce programů dílčího fondu Odbor ekologie a veřejného prostoru 

Kontaktní osoby programu 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
700.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 150.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 

projekty realizované na pozemcích veřejně přístupné 

zeleně ve vlastnictví SML, které je zhodnocují: 100 % 

projekty realizované na pozemcích veřejně přístupné 

zeleně, které nejsou ve vlastnictví SML: 80 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

projekty realizované na pozemcích veřejně přístupné 

zeleně ve vlastnictví SML, které je zhodnocují: 0 % 

projekty realizované na pozemcích veřejně přístupné 

zeleně, které nejsou ve vlastnictví SML: 20 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Ekofondu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Ekofondu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 



k žádosti: rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Žadatel (0 až 10 bodů) 

o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). 

o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). 

o Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). 

2. Prioritní oblasti pro daný rok (0 nebo 15 bodů) 

o Projekt je zaměřený na prioritní oblast pro daný rok (15 b.). 

o Prioritní oblasti, max. dvě až tři, vycházejí ze strategického nebo akčního 

plánu města. Stanovuje je správní rada EF na návrh příslušného náměstka. 

3. Přínos projektu (0 až 30 bodů) 

o Projekt je přínosný pro celé město či jeho významnou část. Cíle plně 

korespondují s účelem vyhlášeného programu. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (21-30 b.). 

o Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít na 

život ve městě pozitivní dopad. Cíle jsou v zásadě v souladu s účelem 

vyhlášeného programu (11-20 b.). 

o Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či 

jinak problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. 

V souladu s účelem vyhlášeného programu je pouze částečně (1-10 b.). 

o Projekt nemá pro město žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu 

nekorespondují s účelem vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále 

hodnocen). 

4. Kvalita projektu (0 až 15 bodů) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (12-15 b.). 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

částečně korespondují se stanoveným záměrem a cíli (8-11 b.). 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle 

jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami (4-7 b.). 

o Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle 

jsou definovány vágně a bez souladu s aktivitami (0-3 b.). 

5. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 až 15 bodů) 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro širokou libereckou veřejnost 

v delším časovém horizontu (12-15 b.). 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro významnou část liberecké 

veřejnosti v delším časovém horizontu (8-11 b.). 

o Přínos projektu je lokální, avšak s výrazně pozitivním ekologickým dopadem 

(4-7 b.). 

o Přínos projektu je omezený na výrazně malou oblast nebo má velmi malý 

ekologický přínos (0-3 b.). 

6. Rozpočet projektu (0, 5, 10 nebo 15 bodů) 

o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15 b.). 

o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10 b.). 

o Rozpočet je nepřehledný, některé položky nadhodnocené či neodpovídají 

aktivitám (5 b.). 

o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným 

programem. Položky značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0 b.). 

 



7. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání (0, -5 nebo -10 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 b.) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor ekologie a veřejného prostoru 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Externí hodnotitelé a Správní rada 

Ekofondu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: 

Všechny projekty musí mít jako povinnou přílohu souhlas majitele pozemku, na 

němž bude projekt realizován. Projekty realizované na pozemcích SML musí být 

předjednány se SML a k žádosti o poskytnutí dotace musí být přiložena kopie 

souhlasu Odboru ekologie a veřejného prostoru se záměrem realizace projektu. 

Souhlas musí být z administrativních důvodů dojednán v době určené pro 

konzultace žádostí o poskytnutí dotace. 

Prostředky se poskytují na dva typy projektů: 

1. Na realizaci opatření, které je u plošně malých a jednoduchých opatření 

možné realizovat bez projednání s veřejností. U větších a složitějších projektů 

je nutné přiložit jako součást projektu i studii v dostatečné podrobnosti pro 

stanovení rozpočtu projektu spolu s popisem procesu zapojení veřejnosti do 

příprav konečné podoby plánu revitalizace konkrétní plochy. 



2. Na kvalitní přípravu projektové dokumentace, včetně zapojení veřejnosti do 

plánování revitalizace dané lokality s tím, že tento podklad může být zařazen 

do plánu realizačních opatření Odboru ekologie a veřejného prostoru nebo se 

může ucházet o podporu z Ekofondu v dalším kole, viz bod 1. 

Prioritní oblastí pro rok 2016 je revitalizace ploch veřejně přístupné zeleně ve 

vlastnictví SML. 



Program Odpady 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 1 Ekofond 

Číslo a název programu: 1.3 Program Odpady 

Účel podpory 
Program je vyhlašován za účelem předcházení, třídění, 

využívání a zneškodnění odpadů. 

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora spolků, místních iniciativ a občanů v oblasti odpadů. 

Správce programů dílčího fondu Odbor ekologie a veřejného prostoru 

Kontaktní osoby programu 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
200.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 50.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
80 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
20 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Ekofondu 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Ekofondu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 



vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Žadatel (0 až 10 bodů) 

o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). 

o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). 

o Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). 

2. Prioritní oblasti pro daný rok (0 nebo 15 bodů) 

o Projekt je zaměřený na prioritní oblast pro daný rok (15 b.). 

o Prioritní oblasti, max. dvě až tři, vycházejí ze strategického nebo akčního 

plánu města. Stanovuje je správní rada EF na návrh příslušného náměstka. 

3. Přínos projektu (0 až 30 bodů) 

o Projekt je přínosný pro celé město či jeho významnou část. Cíle plně 

korespondují s účelem vyhlášeného programu. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (21-30 b.). 

o Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít na 

život ve městě pozitivní dopad. Cíle jsou v zásadě v souladu s účelem 

vyhlášeného programu (11-20 b.). 

o Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či 

jinak problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. 

V souladu s účelem vyhlášeného programu je pouze částečně (1-10 b.). 

o Projekt nemá pro město žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu 

nekorespondují s účelem vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále 

hodnocen). 

4. Kvalita projektu (0 až 15 bodů) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (12-15 b.). 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

částečně korespondují se stanoveným záměrem a cíli (8-11 b.). 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle 

jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami (4-7 b.). 

o Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle 

jsou definovány vágně a bez souladu s aktivitami (0-3 b.). 

5. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 až 15 bodů) 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro širokou libereckou veřejnost 

v delším časovém horizontu (12-15 b.). 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro významnou část liberecké 

veřejnosti v delším časovém horizontu (8-11 b.). 

o Přínos projektu je lokální, avšak s výrazně pozitivním ekologickým dopadem 

(4-7 b.). 

o Přínos projektu je omezený na výrazně malou oblast nebo má velmi malý 

ekologický přínos (0-3 b.). 

6. Rozpočet projektu (0, 5, 10 nebo 15 bodů) 

o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15 b.). 

o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10 b.). 

o Rozpočet je nepřehledný, některé položky nadhodnocené či neodpovídají 

aktivitám (5 b.). 

o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným 

programem. Položky značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0 b.). 

7. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání (0, -5 nebo -10 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 



opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 b.) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor ekologie a veřejného prostoru 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Externí hodnotitelé a Správní rada 

Ekofondu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: 

Prioritními oblastmi pro rok 2016 jsou: 

1. zlepšení informovanosti občanů SML o systému recyklace odpadů ve SML 

2. rozvoj systému recyklace odpadů ve SML – projekty, studie, neinvestiční 

3. komunitní kompostování 

 


