Žadatel

Český svaz včelařů,
okresní organizace
Liberec

Klub pro
ekonomickou
prosperitu

Jizersko - ještědský
horský spolek

Martin Torák

Název projektu

Nutnost léčení včel pro
zachování jejich vlivu na
přírodu

EKOFESTIVAL –
Greenfest Liberec

Obnova turistické
stezky, přístřešku a
informační cedule
v Sedle Holubníku

Včely Torák

Náklady na projekt

70 000 Kč

102 200 Kč

676 023,19 Kč

32 306 Kč

Výše dotace

Popis projektu

Poznámka

40 000 Kč

Provedení pravidelného léčení včel proti
roztoči Varoa destruktor. Mírné zimy
v minulých letech vedly k jeho přemnožení.
Díky stálému léčení došlo k poklesu
napadání včelstev.

I. Kolo žádostí

39 700 Kč

Ekofestival – Greenfest Liberec je zaměřený
na osvětu, přírodní stavitelství, ruční dílny,
kovářství, konopné dílny, přírodní barviva,
ukázky přírodního stavitelství, biokultury,
permakultury. Prezentace obnovitelných
zdrojů energie, zelené školy.

I. Kolo žádostí

60 000 Kč

Obnova povalového chodníku, turistického
přístřešku a informační cedule v Sedle
Holubníku - součásti významné turistické
cesty. Nový dubový chodníku je 265 m.
dlouhý. Došlo k demontáži dožilého
přístřešku a jeho náhradě za nový o
půdorysu 3 x 3 metru.

I. Kolo žádostí

25 842 Kč

Realizace záměru chovu vlastních včelstev.
Podpora druhové rozmanitosti, zajištění
lepšího opylení; v minulých letech
žadatelem sledována absence dostatečného
množství opylovatele.

I. Kolo žádostí

Žadatel

Jan Skalník

Miloš Zástěra

Název projektu

Osázení stromy a
zpevnění svahů

Rozšíření úlových
sestav s analýzou medu

Český svaz včelařů,
ZO Vratislavice nad
Nisou

Činnost ZO v roce 2014

Základní škola,
Liberec, Kaplického
384, přís. org.

Tvorba květinového
záhonu

Celkem
Poznámka:

Náklady na projekt

Výše dotace

Popis projektu

Poznámka

17 500 Kč

Dotace posloužila na osázení prostorů
koupaliště a venkovních prostor dřevinami –
lípy, javory, platany. U dětského bazénu
zpevnění svahů betonovými prvky.

I. Kolo žádostí

59 400 Kč

Rozšíření stávajících úlů – novými nástavky
nižší rámkové míry. Zkapacitnění zařízení
pro rozšiřování včelstev, se kterými se na
Liberecku kočuje. Součástí projektu i studie
na obsah chemických látek v medu – analýzy
vlastních vzorků medů ve Státním
veterinárním ústavu.

I. Kolo žádostí

35 500 Kč

Přednášková a osvětová činnost organizace
– návod pro ekologický chov včel ve vztahu
k biokulturám. Seznámení se zákonitostmi
života včel, propagace včelaření.

I. Kolo žádostí

15 000 Kč

12 000 Kč

Ve spolupráci se žáky školy navržen a
realizován květinový záhon na pozemku
v Doubí u Liberce 67/6, 67/56 u točky
autobusů MHD.

I. Kolo žádostí

1 095 339,19 Kč

289 942 Kč

42 000 Kč

102 070 Kč

55 740 Kč

V I. Kole výzvy bylo k posouzení předloženo celkem 10 žádostí, dva projekty podpořeny nebyly. Jednalo se o projekt ZOO Liberec a projekt
Pionýrské skupiny Radovánka Liberec. Žadatel ZOO Liberec byl v době projednávání žádostí veden na Černé listině žadatelů z městských
fondů, tudíž byl automaticky vyřazen, projekt Pionýrské skupiny Radovánka Liberec měl být realizován na pozemku žadatele, které byl též
veden na tzv. černé listině žadatelů. Tato praxe vychází z ustanovení Statutu i Pravidel pro přídělování dotací.

Žadatel
Základní organizace
4-01 České
speleologické
společnosti Liberec

Název projektu

Hanychovská jeskyně a
její tajemství 2014

SH ČMS, SDH Liberec - Revitalizace hasičského
Sever
hřiště

Základní škola
Liberec, Švermova
403/40, přís. org.

SRPDŠ při Základní
škole Liberec, Lesní
14

Třídění odpadu

Ekologická zahrada ZŠ
Lesní – fáze první

Náklady na projekt

25 000 Kč

192 800 Kč

12 500 Kč

76 000 Kč

Výše dotace

Popis projektu

Poznámka

10 400 Kč

Průzkum Hanychovské jeskyně. Získání dat o
genezi, morfologii a hydrologii území, využití
poznatků při praktické ochraně kasu.
Druhou částí projektu bylo pořádání
Speleologického dne v Panském lomu.

II. Kolo žádostí

20 000 Kč

Revitalizace hasičského hřiště - výsadba
stromu (Javor mléč Globosum), výsadba
živého plotu (habr obecný). Dále se bude
jednat o regeneraci trávníku a doplnění
mobiliáře – 8 ks laviček.

II. Kolo žádostí

10 000 Kč

Instalace košů na třídění odpadů, žáci
zpracovali motivační hesla k třídění – jejich
zakomponování do informačních letáků,
které byly vyvěšeny na hřišti. K instalaci
proběhnou po třídách doprovodné
programy – třídění, využití odpadu,
kašírování, výroba ručního papíru, den
v Divizně, monitoring černých skládek atd.

II. Kolo žádostí

39 200 Kč

Vytvoření ekozahrady dle pravidel
permakultury. Projekt zahrnuje pět etap
realizovaných v roce 2014 – zbudování
svahu osázeného keři, obnova školních
záhonů, pozorování růstu rostlin, začlenění
okrasných i funkčních prvků vytvořených
člověkem, vybudování venkovního posezení,
info panely.

II. Kolo žádostí

Žadatel

Společnost pro
Jizerské hory, o.p.s.

Název projektu

Ekovýchovné akce na
Jizerce

Obnova historického
Český svaz ochránců
stavu krajiny
přírody – základní
v Kateřinkách V. –
organizace Kateřinky
rozšíření pastvy ovcí

Jizersko-ještědský
horský spolek

Celkem:
Poznámka:

Údržba naučné stezky
Bukovec – Jizerka –
Rašeliniště Jizerky

Náklady na projekt

Výše dotace

Popis projektu

Poznámka

7 000 Kč

Pořádání akcí pro veřejnost
s environmentální problematikou.
Víkendové pobyty na téma Tajemná
rašeliniště – seznámení s funkcí rašelinišť,
revitalizace rašelinišť, odborný výklad,
exkurze, spolupráce s SCHKO JH. Den dravců
– seznámení s různými druhy ptáků,
sokolnické ukázky, ptačí stezka, kroužkování
ptactva.

II. Kolo žádostí

30 500 Kč

Obnova luční enklávy na okraji Kateřinek –
nad „Zlatou uličkou“. Předmětem projektu
vybudování infrastruktury pro pastvu –
rohových kůlů, mobilního přístřešku, el.
ohradníku, napáječky. Pastva ovcí bude
využita v rámci ekologické výchovy a osvěty.

II. Kolo žádostí

77 500 Kč

30 000 Kč

Údržba a oprava nejstarší
nejnavštěvovanější naučné stezky
v Jizerských horách. Oprava poškození,
výměna jednotlivých prvků NS – nátěry 200
m. povalových chodníků, 5 laviček, 5
turistických rozcestníků, 15 info panelů,
údržba a oprava povrchu turistické pěšiny,
schodů, čištění svodnic, stabilizace stezky.

II. Kolo žádostí

447 800 Kč

147 100 Kč

24 000 Kč

40 000 Kč

V rámci II. kola výzvy bylo přihlášeno celkem osm projektů. Správní rada Ekofondu následně doporučila k přídělení finanční podpory sedm
z nich. Jeden projekt tak podpořen nebyl; jednalo se žádost Základní školy a Mateřské školy Liberec, Barvíšská, p.o. Správní rada se
usnesla, že projekt svým charakterem neodpovídá účelu Ekofondu vymezeném v jeho Statutu.

