
Textová část projektu  

 

                                                                        EKOFOND 

                                                             Program 1.2 Odpady 

 

Název projektu 
 
 

Název žadatele 
 
 

Stručný popis projektu 
 
 
 

 
 

1. Výše spolufinancování projektu ze strany SML Označte 
x 

a. do 30% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu  

b. více než 30% - 45% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu  

c. více než 45% - 60% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu  

d. více než 60% - 80% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu     

 
 
 

2. Územní rozsah projektu Označte 
x 

a. projekt je realizován na více místech (tzn., zahrnuje, postihuje více pozemků, které spolu 
vzájemně nesousedí, nesouvisí, netvoří celek; realizace zahrnuje více budov, objektů) 

 

b. projekt je situován na jedno konkrétní místo, celek, tyto pozemky tvoří ucelený prostor 
(sousedící, navazující pozemky), nebo je projekt situován na jedno konkrétní místo, jeden 
pozemek, jednu budovu, objekt 

 

 
V případě označení „a“ 
čísla pozemků + 
katastrální území 

 
 

název lokalit  
počet objektů, čísla popisná budov  

 
V případě označení „b“ 
číslo pozemku (pozemků) + 
katastrální území 

 

název lokality  
objekt, číslo popisné budovy  

 
 
 



3. Význam z hlediska hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech 1 

Označte 
x 

a. projekt podporuje předcházení vzniku odpadů  

b. projekt je zaměřen na třídění, opětovné využití odpadů  

c. projekt je zaměřen na ostatní – např. likvidaci černých skládek (zneškodňování odpadů)  

 
V případě označení „a“ 
popište, jak projekt předchází vzniku 
odpadů, čím, jakými aktivitami, 
výstupy 

 

 
V případě označení „b“ 
čím je projekt zaměřen na třídění 
odpadů, jak je realizováno opětovné 
využití odpadů 

 

 
V případě označení „c“ 
popište „ostatní…“ Na co je projekt 
zaměřen 

 

  
 

4. Lokalizace projektu Označte 
x 

a. projekt je realizován zcela nebo z převážné části (50 % a více) v intravilánu2 města Liberce   

b. projekt je realizován zcela nebo z převážné části mimo intravilán2 města Liberce, avšak na 
území CHKO nebo na území maloplošná zvláště chráněných území (přírodní památky, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace3)  

 

c. projekt je realizován zcela nebo z převážné části mimo intravilán2 města Liberce, avšak na 
území přírodního parku  

 

d. projekt je realizován zcela nebo z převážné části mimo intravilán2 města Liberce, mimo 
území CHKO, přírodního parku i mimo maloplošná zvláště chráněná území3 

 

 
 

5. Tradice projektu Označte 
x 

a. jedná o tradiční projekt či navazující etapu projektu4   

b. jedná se o nový projekt   

 
V případě označení „a“ 
názvy projektů (min. dva)  

 
roky realizace  



anebo předešlé etapy projektu  
 

 
 

6. Vzdělávací funkce Označte 
x 

a. projekt má edukativní účel, tzn., že v rámci jeho aktivit bude propagováno předcházení 
vzniku odpadů, bude zaměřen na informování občanů o problematice odpadů a možnosti 
snižování produkce odpadů (nutno dokladovat v rámci vyúčtování projektu např. formou 
fotodokumentace a prezenčních listin u seminářů, školení, přednášek) 

 

b. projekt nemá edukativní účel  

 
 

V případě označení „a“ 
Popište jaký edukativní účel; jak 
bude propagováno předcházení 
vzniku odpadů; jakou formou 
budou občané informováni; název 
semináře, přednášky, školení, 
jejich počet 

 
 

 
 
Prohlášení: Prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé. 
 
 
Zpracoval (jméno, příjmení, podpis) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Statutární zástupce organizace (jméno, příjmení, podpis, razítko) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Vysvětlivky:  
 

 

• 1 Hierarchie způsobů nakládání s odpady dle §9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:  
� předcházení vzniku odpadů  
� příprava k opětovnému použití (tj. oprava či obecně postup, kterým je výrobek znovu 

použit ke stejnému účelu)  
� recyklace odpadů (tj. využití odpadů na výrobky či materiály pro konkrétní účely)  
� jiné využití odpadů (např. energetické)  



� odstranění odpadů (např. skládkování, spalování bez využití energie) 
 

• 2 Intravilánem je označováno zastavěné území vymezené územně plánovací dokumentací nebo 
postupem podle stavebního zákona (viz § 59 a 60 SZ). Nemá-li obec takto vymezené 
zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 (viz také 
„zastavěné území“) Extravilánem je označováno území ležící mimo zastavěné území obce, 
tedy mimo její intravilán.  
 

• 3 Kategorizace a vymezení chráněných území viz zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění, viz také: https://geoportal.kraj-lbc.cz/ochranaprirody  

 
 

• 4 Tradiční je takový projekt, který byl v posledních po sobě jdoucích třech letech realizován 
min. dvakrát. Navazující etapou je myšlena další logická část předešlé fáze projektu, která 
byla řešena na totožném území.  

 

 


