STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 203
pro 5. schůzi rady města 03.03.2020

Záměr podání žádosti o přidělení dotace z programu KÚLK

Zpracoval: Vinař Michal, Ing. - pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru
Po schválení předložit na zasedání:
Předkládá: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Důvodová zpráva
Materiál informuje Radu města Liberce o chystaném podání žádosti o přidělení dotace z programu
Krajského úřadu Libereckého kraje.
Podobně jako jiná města, i statutární město Liberec se potýká s nárůstem produkce komunálního odpadu
včetně jeho využitelných složek. Ačkoliv za uplynulá období stouplo množství vysbíraného odpadu pro
možnost dalšího využití, stále stoupá i produkce směsného odpadu. Postupné další narůstání produkce
odpadů není přijatelné, proto by se statutární město Liberec chtělo více zaměřit na předcházení vzniku
odpadů.
Statutární město Liberec se v rámci hierarchie způsobů nakládání s odpady v současnosti v prvním bodě
předcházení vzniku odpadů zaměřuje především na biologicky rozložitelný komunální odpad, zejména
pak ze zahrad, prostřednictvím výpůjčky domácích kompostérů. Tento projekt trvá již od roku 2002,
přičemž bylo občanům města rozdáno na 3 000 kusů domácích kompostérů.
V minulém roce proběhla první kampaň upozorňující na zbytečné plýtvání jednorázovými plasty
s důrazem na igelitové sáčky a tašky. Za tímto účelem statutární město Liberec pořídilo trvanlivé síťovky
a sáčky, které následně prostřednictvím soutěže distribuovalo obyvatelům města. Odbor ekologie a
veřejného prostoru by v nastaveném trendu chtěl dále pokračovat a v rámci možností dalšího rozvoje
požádat o přidělení dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje z Programu 8.5. Podpora předcházení
vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití odpadů. V rámci současné výzvy si
odbor ekologie a veřejného prostoru připravil jednoduchý projekt na téma Liberec bez odpadů.
Projekt volně navazuje na výše zmiňované aktivity. Statutární město Liberec ke konci roku 2019 navázalo
spolupráci s portálem Nevyhazujto.cz, kde mohou obyvatelé předat jiným lidem zdarma k dalšímu využití
již nepotřebné věci. Statutární město Liberec jej v letošním roce spouští v plném rozsahu a propaguje jej
mezi obyvateli města. V rámci projektu bude zajištěn jak roční provoz portálu, tak jeho další propagace
mezi lidmi.
Pracovníci odboru ekologie a veřejného prostoru se dále častokrát setkávají s dotazy od obyvatel, kde by
mohli odevzdat k dalšímu využití např. potraviny, starší nábytek, elektrospotřebiče, případně, kde by si je
mohli nechat opravit. Pro tento účel chce odbor vytvořit speciální veřejně dostupný mapový rozcestník,
kde budou informace o různorodých opravnách, servisech, potravinové bance, nábytkové bance nebo
obchodech bez obalů. Mapový rozcestník bude součástí městského mapového portálu, do kterého budou
moci přispívat všichni provozovatelé různorodých opraven a provozoven sloužící k dalšímu využití
odpadů nebo, kde jim předcházejí. K dispozici budou údaje o místě, názvu, provozní době a kontaktních
informacích. O spuštění této mapové vrstvy budou obyvatelé města informování prostřednictvím
městského zpravodaje, webových stránek a sociálních sítí. V rámci projektu se vytvoří speciální mapová
vrstva s databází, kde pomocí kategorií budou moci lidé snadno vyhledat svou požadovanou opravnu.
Součástí akce je vytvoření přihlašovacího formuláře pro provozovatele.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Vyhlášení_bez OU

Program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a
podpora sběru a využití bioodpadů
Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci v roce 2020
Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství
Číslo a název programu: 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Účel podpory
Podpora opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a
k jejich opětovnému použití se zaměřením především na
bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Libereckého kraje 2016 - 2025 bude poskytována
v následujících oblastech:
 Aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a
jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení
vzniku odpadů,
 vznik a provoz RE-USE center v obcích,
 vznik a provoz prodejen „bez obalu“
 opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů,
zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní náklady
provozovny, náklady na publicitu),
 pořízení domácích kompostérů,
 pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady,
 pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází
z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů,
 zlepšení provozu zařízení (provozovaných) k využití
bioodpadů z údržby zeleně.
Důvody podpory stanoveného
účelu

Prevence vzniku odpadu a opětovné použití předchází
v hierarchii nakládání s odpady ٭třídění a recyklaci odpadů a
je významným faktorem pro snižování produkce odpadu.
Bioodpady nejsou zatím v LK dostatečně tříděny a
využívány a jsou jako součást směsných komunálních
odpadů převážně ukládány na skládky.
Realizace projektů povede ke snížení celkové produkce
odpadů a sníží se množství biologicky rozložitelného odpadu
a směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky.
Podporou projektů se přispěje k plnění cílů nového Plánu
odpadového hospodářství LK na roky 2016 - 2025,
Programu předcházení vzniku odpadů ČR a směrnic
Evropské unie.
 ٭Hierarchie způsobů nakládání s odpady dle §9a zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech:
1. předcházení vzniku odpadů
2. příprava k opětovnému použití (tj. oprava či obecně
postup, kterým je výrobek znovu použit ke stejnému účelu)
3. recyklace odpadů (tj. využití odpadů na výrobky či
materiály pro konkrétní účely)
4. jiné využití odpadů (např. energetické)
5. odstranění odpadů (např. skládkování, spalování bez
využití energie)

Správce programu
Kontaktní osoby programu

Odbor životního prostředí a zemědělství
 Administrativní stránka žádosti:
Ing. Lenka Lánská


Odkaz na webové stránky oblasti
podpory / programu
Lhůta pro podání žádosti
Celkový předpokládaný finanční
objem určený pro toto vyhlášení
programu

Odborné konzultace:
Ing. Markéta Miklasová

http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/

1. - 28. února 2020
1.300.000 Kč

Výše dotace a způsobilost výdajů programu
20.000 Kč
Minimální výše dotace (v Kč)
Maximální výše dotace (v Kč) 120.000 Kč
Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových
Maximální výše dotace kraje
způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 120.000,00 Kč
ze způsobilých výdajů (v %)
Maximální počet žádostí, které může
podat jeden žadatel v tomto
vyhlášení programu

1
Náklady související s vlastní realizací projektu.
Dobrovolnická práce - sazba max. 138 Kč/hod. a max. 20 %
celkových způsobilých výdajů (více v bodu N). Může být
vykázána pouze jako část vlastního podílu žadatele.
 DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat
 Náklady, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci
projektu a účelu podpory
 Podpora činnosti v kategorii CZ NACE 45 – opravy
silničních motorových vozidel
 Náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou
činnost

Způsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje

Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu s vyhlášeným programem ponížit
celkové výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné nezpůsobilé výdaje.
Žádosti mohou být hodnotícím orgánem kráceny o položky (popř. části položek), které nejsou nezbytné pro
realizaci projektu a jejichž dopad na plnění účelu podpory není významný.
Poměr výše požadované dotace a ostatních zdrojů žadatele bude u upraveného rozpočtu zachován.

Ostatní podmínky programu
A.

Okruh způsobilých
žadatelů:

B.

Omezení podpory:

 Obce Libereckého kraje a organizace jimi zřizované
 Svazky obcí v působnosti Libereckého kraje
 NNO
 Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (firmy a živnostníci)
vyjma příspěvkových organizací Libereckého kraje
 Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.
 Žadatel nesmí využít na realizaci projektu více dotačních zdrojů Liberec. kraje.
 Podporovány nebudou ekovýchovné programy, které lze podpořit z programu
8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty.
 Podpora na pořízení domácích kompostérů je podmíněna jejich využitím
ke kompostování zahradního bioodpadu a převodem pořízeného majetku
do vlastnictví občanů (zápůjčka, dar, v případě prodeje nesmí být do
kalkulované ceny zahrnuta výše dotace – bude upraveno ve smlouvě o
poskytnutí dotace).
 Podpora na pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva a podpora na pořízení
elektrických kompostérů na gastroodpady je určena pouze pro obce, jimi







zřizované organizace a svazky obcí. Upozornění - Produkt elektrických
kompostérů na gastroodpady nelze považovat za kompost a využívat
přímo na půdu.
Stavební práce musí probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon) – bude upraveno ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Režijní náklady (nájem, energie, pojistné, apod.) mohou činit max. 80 %
celkových uznatelných nákladů.
Dotace není poskytována na ukončené akce a projekty před 1.1.2020.
Podmínkou přiznání dotace je mimo jiné i to, že žadatel má ve veřejném
rejstříku zapsány všechny zákonem stanovené údaje a listiny.
Projekty budou posuzovány v souladu s ustanovením zákona č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje a v návaznosti na přímo použitelné předpisy
Evropské unie k poskytování veřejné podpory (podpory de minimis,
poskytování vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu).

C.

Forma podpory:

účelová neinvestiční i investiční dotace (transfer)

D.

Termín realizace
aktivit:

Od 1. ledna 2020 do 30. září 2021
Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena do
28. února 2020 (nejpozdější termín doručení na podatelnu) DVĚMA
ZPŮSOBY:

E.

Způsob, termín
a místo podání
žádosti:

F.

Povinné přílohy
k žádosti:

G.

Kritéria pro
hodnocení, bodová
škála kritérií,
případně váhy

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoliv emailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře
žádosti.
a zároveň
2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:
a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s
elektronickým podpisem statutárního zástupce)
nebo
b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2
nebo
c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě,
podepsané a orazítkované) v časech:
pondělí
7:00 - 17:00
úterý
7:00 - 16:00
středa
7:00 - 17:00
čtvrtek
7:00 - 16:00
pátek
7:00 - 15:00
Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.
Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.

Povinné přílohy formuláře žádosti (pouze písemně):
 Textová část popisu projektu včetně podrobného položkového
rozpočtu (na předepsaném formuláři, kde je uvedena bližší specifikace)
 Stavební práce - dvě fotografie dotčené lokality dokládající stav
před realizací praktických opatření projektu
 Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud není pozemek, kde má být
projekt realizován, ve vlastnictví žadatele
 Případně další doklady vyžádané správcem programu
Závazná hodnotící kritéria
● Význam projektu z hlediska dopadu na území (30% váha kritéria):
a) projekt regionálního (celokrajského) významu
15 bodů
b) projekt nadregionálního významu
10 bodů

kritérií:
a)
b)
c)
d)

projekt mikroregionálního významu
5 bodů
projekt místního významu
0 bodů
Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (10% váha kritéria):
do 30% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu
15 bodů
více jak 30% - 50% včetně z celkových způsobilých výdajů
projektu
7 bodů
c) více jak 50% - 70% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu
0 bodů

c)
d)

a)
b)

Specifická hodnotící kritéria
 Úroveň zpracování projektu (30% váha kritéria)
a) vysoká
15 bodů
b) velmi dobrá
10 bodů
c) průměrná
5 bodů
d) nedostatečná
0 bodů
 Význam z hlediska hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (30% váha kritéria)
a) aktivity podporující předcházení vzniku odpadů
15 bodů
b) aktivity podporující sběr a využití bioodpadů
10 bodů
c) osvětová činnost v souvislosti s účelem podpory
5 bodů
d) ostatní
0 bodů
Odbor životního prostředí a
zemědělství,
administrativní stránka
Ing. Lenka Lánská
Konzultace žádostí

Do 27. února 2020
odborné konzultace
Ing. Markéta Miklasová

H.

Harmonogram
administrace
žádosti:

Příjem žádostí

Kontrola
administrativního
souladu žádostí

I.

Oznámení o
schválení/neschválení
podpory:

J.

Právní forma:

Od 1. února 2020
do 28. února 2020

Odbor životního prostředí a
zemědělství

březen 2020

Hodnotící komise Výboru
zemědělství a životního prostředí
Zastupitelstva LK

duben 2020

Projednání návrhu

Rada Libereckého kraje

květen 2020

Schválení návrhu

Zastupitelstvo
Libereckého kraje

květen 2020

Hodnocení a návrh na
přidělení podpory

Lhůta pro
rozhodnutí o
žádosti:

Odbor životního prostředí a
zemědělství,
Ing. Lenka Lánská

písemně do 15 dnů po ověření usnesení zastupitelstva kraje a
na http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/

smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK

 Čestné prohlášení žadatele (na předepsaném formuláři)
Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (u příspěvkových
organizací nezřízených krajem také doklad či prohlášení o zřízení
bankovního účtu zřizovatele)
 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
(na předepsaném formuláři) - bude vyžádáno individuálně dle účelu
projektu



K.

Doklady požadované
k uzavření smlouvy:

Žadatel, který žádal z programu 8.5 v roce 2018, může předložit pouze čestné prohlášení o
platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokl. pouze přílohy,
jejichž obsah není aktuální, popř. ty, které v r. 2018 nedodal.



L.

Způsob
financování:

M.

Podmínky
vyúčtování:

N.

Ostatní:

Úhrada prokázaných uznatelných nákladů v souladu s termínem realizace
projektu uvedeným ve smlouvě (za způsobilé výdaje projektu se považují i
výdaje, které vzniknou před uzavřením smlouvy, nejdříve však od 1. ledna
2020 do 30. září 2021).
 Možnost 75 % zálohy, zbylá část po schválení závěrečného vyúčtování a
závěrečné zprávy.
 Dotace může být poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy.
Projekt nebo jeho finanční etapa musí být vyúčtovány do 50 kalendářních dnů po
ukončení realizace projektu v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené
smlouvě.


Vykazování dobrovolnické práce: Hodnota práce dobrovolníků se určuje
na základě vynaloženého času a hodinové sazby ve výši max. 138 Kč/hod.
Maximální sazba je pro tento program určena průměrem doporučených sazeb
dle tabulky typových činností pro Liberecký kraj vykonávaných formou
neplacené dobrovolnické práce. S každým dobrovolníkem musí být
uzavřena smlouva o dobrovolnické činnosti. S formulářem Přehled
dobrovolnické práce je nutné při vyúčtování přiložit výkazy práce.



Závěrečné hodnocení účinnosti poskytnuté podpory bude předloženo
formou závěrečného vyúčtování/vypořádání projektu podpořeného
z DFLK a závěrečné zprávy o realizaci projektu.



Neúplné žádosti (chybějící povinné přílohy a elektronická forma) a žádosti
dodané po termínu uzávěrky budou z dalšího hodnocení vyřazeny.



V případě poskytnutí dotace je žadatel povinen postupovat podle Zásad pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, Statutu Dotačního
fondu Libereckého kraje, příslušného Vyhlášení programu k předkládání
žádostí o dotaci a příslušné smlouvy o poskytnutí účelové dotace.



Kompletní informace o podmínkách poskytnutí finančních prostředků
z Dotačního fondu Libereckého kraje naleznete na webových stránkách
Liberec. kraje - http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/.

Pozn.:
1) Nedílnou součástí vyhlášeného programu je Hodnotící formulář (příloha č. 1), vzor Žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu LK (příloha č. 2) a Vzor veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 3).
2) Na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a poskytnutí dotace z programu
nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.

