
Textová část projektu  

 

                                                                       EKOFOND 

                                                      Program 1.1 Ekologie a zeleň 

 

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. Přínos pro biologickou rozmanitost, ochranu území a životního prostředí atd. Označte 
x 

a. projekt je zaměřen na ochranu zvláště chráněných nebo ohrožených druhů živočichů či 
rostlin1 nebo projekt zlepšuje jejich biotop z hlediska diverzity, či podporuje rozvoj jejich 
populací; nebo projekt snižuje rozšíření invazních a nepůvodních2 druhů rostlin nebo 
živočichů; anebo zamezuje šíření nemocí aj. patogenů u rostlin a živočichů či napomáhá 
zlepšení jejich zdravotního stavu, vitality  

 

b. projekt z hlediska diverzity zlepšuje území, kde je realizován, vhodně doplňuje druhovou 
skladbu území; dojde ke zlepšení charakteru a ekologických funkcí daného území; zvýší 
druhovou diverzitu či estetiku prostoru, území; projekt svou realizací nepřispěje k ochraně 
chráněných druhů živočichů či rostlin1, přispěje však k ochraně životního prostředí 

 

 

V případě označení „a“ 
název chráněných druhů rostlin či 
živočichů 

 
 

popište, jak zlepšuje daný biotop z 
hlediska diverzity či rozvoje populací 

 

snižuje počet jakých invazních nebo 
nepůvodních druhů rostlin nebo 
živočichů 

 

popište jakým nemocem, patogenům 
zabraňuje v šíření, jak čím zlepšuje 
zdravotní stav 

 

 
V případě označení „b“ 
jak zlepšuje diverzitu, čím doplňuje 
vhodně druhovou skladbu území 

 
 

čím dojede k zlepšení charakteru a 
ekologických funkcí území, čím 
zlepší estetiku prostoru, čím přispěje 
k ochraně životního prostředí 

 

  
 

4. Lokalizace projektu Označte 
x 

a. projekt je realizován zcela nebo z převážné části (50 % a více) v intravilánu3 města Liberce   

b. projekt je realizován zcela nebo z převážné části mimo intravilán3 města Liberce, avšak na 
území CHKO nebo na území maloplošných zvláště chráněných území (přírodní památky, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace4)  

 

c. projekt je realizován zcela nebo z převážné části mimo intravilán3 města Liberce, avšak na 
území přírodního parku  

 

d. projekt je realizován zcela nebo z převážné části mimo intravilán3 města Liberce, mimo 
území CHKO, přírodního parku i mimo maloplošná zvláště chráněná území  

 

 
 



5. Tradice projektu Označte 
x 

a. jedná o tradiční projekt či navazující etapu projektu5   

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 vybudována, obnovena naučná 
stezka, informační panely; pořádán seminář, přednáška, školení (nutno dokladovat v rámci 
vyúčtování projektu např. formou fotodokumentace a prezenčních listin) 

 

b. projekt nemá edukativní účel  

 
V případě označení „a“ 
Popište jaký edukativní účel; 
název naučné stezky; 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 Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, včetně jejich rozdělení do 
kategorií ochrany, je uveden v příloze II (rostliny) a III (živočichové) vyhlášky č. 
395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění; viz 
také: https://geoportal.kraj-lbc.cz/ochranaprirody  
 

• 2 Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány (viz např. § 5 odst. 4 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) druhy, které nejsou součástí přirozených 
společenstev určitého regionu.  
Invazní druh je tedy druh na daném území nepůvodní, člověkem zavlečený, který se zde 
nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy.  
Mezi nejznámější invazní druhy v ČR patří bolševník velkolepý, křídlatky, netýkavka 
žláznatá, ze živočichů pak norek americký (mink), nepůvodní druhy raků. Více zde: 
https://www.mzp.cz/cz/nepuvodni_a_invazni_druhy   
 

• 3 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.  

 

• 4 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 

 

• 5 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.  

 
 


