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Jsme nestátn3 nezisková organizace, jej3m仝 poslán3m je ╂etrný rozvoj 
Národn3ho geoparku Ralsko, a to p┦edev╂3m: 

• environmentáln3 rozvoj regionu zalo仝ený na ochraně p┦3rodn3ch a 
kulturn3ch hodnot 

• ekonomický rozvoj regionu zalo仝ený na ╂etrné turistice a pozitivn3 
prezentaci 

• sociáln3 rozvoj regionu zalo仝ený na znalostech a vzdělán3. 

Hlavní programové oblasti: 

1. Ochrana p┦3rodn3ch a kulturn3ch hodnot, výzkum a monitoring 

2. Interpretace m3stn3ho dědictv3, vzděláván3 a osvěta 

3. Rozvoj ╂etrného cestovn3ho ruchu ＝geoturismus≠, propagace 
regionu 

4. Mezinárodn3 spolupráce a p┦enos know-how do regionu 

 

Obecně prospě╂ná společnost Geopark Ralsko byla zalo仝ena 18. 3. 2013, 

v tomté仝 roce na podzim z3skala statut kandidátského Geoparku a stala 
se součást3 S3tě geoparků v ČR. V roce ←〒→∈ z3skala statut národn3ho 
geoparku. 

Obecně prospěšná společnost je ┦ídícím subjektem Národního 
geoparku Ralsko.  
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/Zakladatelé/  Ing. Arch. Jan Ludv3k , Mgr. Anna Je仝ková, Ing. Petr Hl3nka  

/Správní rada v roce 2017/ 

Stanislav Ludv3k  – p┦edseda správn3 rady  
Bc. Martin Půta  
Ing. Miroslav Král3k  
Bc. Věra Reslová - do 5.4. 2017 

Mgr. Anna Je仝ková  
Ing. Petr Hl3nka  
Ing. Arch. Jan Ludv3k - do 13.4. 2017 

Ing. Roman Vohradský  
Ing. Roman Lenner 

Ing. Martin ╁uma - od 13.4. 2017 

Ing. Arch. Radek Suchánek, PhD. - od 13.4. 2017 

/Dozorčí rada v roce 2017/ 

Martin Pracha┦ 
Ing. Ji┦3 Po仝ivil 
Radek L3pa - do 5.4. 2017 

Michal Ludv3k - od 13.4. 2017 

/Činnost správní a dozorčí rady/ 

V roce 2017 proběhla celkem dvě ┦ádná zasedán3 správn3 a dozorč3 rady. Na zasedán3 
správn3 a dozorč3 rady dne 17.4. 2017 byla schválena výročn3 zpráva a účetn3 uzávěrka 
za rok 2016, rozpočet na rok ←〒→∋, p┦ehled p┦ipravovaných projektů a aktivit a navr仝eny 
a schváleny změny v personáln3m obsazen3 správn3 rady. Na zasedán3 správn3 a dozorč3 
rady dne 19.12. 2017 byl schválen výrok auditora k účetn3 uzávěrce za rok ←〒→6, 

rozpočet a aktivity na rok 201⊆ a strategický výhled pro obdob3 ↑ let. 

/┥editelka – statutární orgán/ 

Mgr. Lenka Mrázová 

/Tým společnosti/ 

RNDr. Dominik Rubá╂ – geolog Geoparku, Denisa Robins – projektová mana仝erka 

RNDr. Jaroslava Formanová – koordinátor EVVO programů 
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V roce 2017 proběhly tyto činnosti: 

• Zpracován3 popularizačn3ch popisů pro geoturistickou mapu geoparku (celkem 

↓→ geotopů v geoparku a 35 v jeho okol3≠, včetně fotodokumentace 

• Aktualizace interaktivn3 mapy geoparku Ralsko ＝mapa.geoparkralsko.cz≠: 
za┦azen3 nových č3seln3ků informuj3c3ch o bezbariérovosti některých bodů ＝IS≠, 
zpracován3 popularizačn3ho a odborného popisu ←4 geotopů do interaktivn3 
mapy geopraku včetně fotodokumentace, vlo仝en3 naučných a virtuáln3ch stezek 
do mapy, zpracován3 podkladů pro um3stěn3 ←〒 QR kódů do terénu na vybrané 
lokality, úprava interaktivn3 mapy pro vkládán3 vide3 z youtube 

• Zpracován3 audiopamět3 ↓ zaniklých obc3 do formy krátkých prezentac3 
s historickými fotkami. Um3stěno na youtube kanálu geoparku a v interaktivn3 
mapě 

• Zpracován3 〓 krátkých vide3 ＝záběry z dronu) k vybraným geotopům a um3stěn3 
na youtube kanál a do interaktivn3 mapy 

• Spolupráce s Českou geologickou slu仝bou na informačn3 bro仝u┦e k PP Děv3n-

Hamerský ╁pičák – Schachtenstein 

• Inventarizace bezbariérových tras v geoparku, p┦3padně popis mo仝ných 
problémových oblast3 a bariér pro náv╂těvn3ky se sn3仝enou schopnost3 pohybu 

• Spolupráce se ← studenty na diplomové a bakalá┦ské práci zamě┦ené na 
problematiku Národn3ho geoparku Ralsko  
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Rok 2017 v č3slech – realizováno: 

• 5 odborných geologických exkurz3 – Po stopách prospektorů na Českolipsku 

• 10 exkurz3 a workshopů pro handicapované nebo seniory 

• 64 environmentáln3ch programů M╁, Z╁, S╁ na Českolipsku a Liberecku – celkem 

1.193 účastn3ků, ↓.〒↑∈ účastn3kohodin 

• 2 velké akce pro ve┦ejnost – Festival Proměny v zaniklé obci Jabloneček, LAND 
ART PARK v České L3pě – celkem 680 účastn3ků 

• 3 prezentace geoparku na akc3ch partnerů – Festival Jurt Brni╂tě, Den Země a 
Den zv3┦at Muzeum Česká L3pa – celkem →.↑〒〒 účastn3ků na╂ich stánků 

• 3 fotografické výstavy o land artu v zaniklé obci Jabloneček– Kulturfabrik v 

Mittelherwigsdorfu u 〃itavy, Městská knihovna v 〃itavě a Kino Var╂ava Liberec 

 

Environmentální programy  

V roce 2017 byly realizovány dva projekty zamě┦ené na environmentáln3 výchovu. 
V rámci projektu „Putování za p┦íběhy krajiny – ekologické výukové programy na 
Českolipsku“ proběhly programy pro v╂echny stupně ╂kol ＝M╁, Z╁, S╁≠ – dosáhli jsme 
poměrně rovnoměrného pokryt3 ＝→⊇ programů pro mate┦ské ╂kolky, ←∈ programů pro 
základn3 ╂koly, →↑ programů pro st┦edn3 ╂koly, → program pro skupinu domác3ho 
vyučován3, ← programy pro p┦ed╂koláky – p┦3pravná t┦3da≠. Projekt kombinoval terénn3 
programy, p┦3mé pozorován3 jevů v p┦3rodě a výuku v učebnách. Programy byly 
badatelsky orientované  - 仝áci si sami mohli vyzkou╂et metody výzkumu v terénu a 
vyhodnotit data o stavu 仝ivotn3ho prost┦ed3. Takový p┦3stup vede k rozvoji kritického 
my╂len3 a k pos3len3 sounále仝itosti s m3stem, kde 仝ij3 a p┦ipravenosti chránit 仝ivotn3 
prost┦ed3. Programy byly podpo┦eny Státn3m fondem 仝ivotn3ho prost┦ed3 a Dotačn3m 
fondem Libereckého kraje. 

 

Druhý projekt „Doteky Máchova“ kraje byl zamě┦en na vytvo┦en3 nové nab3dky 
environmentáln3ch programů pro vybranou c3lovou skupinu – senio┦i a zdravotně 
posti仝en3 ＝slabozrac3 a nevidom3≠. Hlavn3mi partnery byla Sjednocená organizace 

slabozrakých a nevidomých, pobočka v České L3pě a Domov seniorů v Doksech a 

Centrum pro seniory v Mimoni. V rámci projektu byly vytvo┦eny speciáln3 pomůcky – 

nap┦. hmatové mapy Geoparku Ralsko, odlitky zkamenělin nebo zvukové pexeso. 
Během roku proběhla ┦ada akc3 – nap┦. prvn3 bezbariérová exkurze se seniory 
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v Hradčanech, ornitologická procházka pro slabozraké a nevidomé, inkluzivn3 
programy pro ╂koly, tvo┦ivé d3lny ＝aromaterapie, práce s p┦3rodn3mi materiály ad.≠. 
Projekt byl podpo┦en Ministerstvem 仝ivotn3ho prost┦ed3. 

 

Týden geoparků 

Národn3 geopark Ralsko se zapojil do projektu s ostatn3mi geoparky v ČR p┦i p┦3pravě 
akci v rámci Týdne geoparků. Během tohoto projektu byla realizována akce pro 
ve┦ejnost s názvem Kummerská hledačka a Land artový festival Proměny. 

Land artový Festival Proměny v zaniklé obci Jabloneček – druhý ročník 

Geopark Ralsko uspo┦ádal druhý ročn3 land artového festivalu v zaniklé obci 
Jabloneček. Poslán3m této aktivit je pos3len3 kulturn3 identity m3stn3ch obyvatel s 
krajinou v pohranič3, která pro╂la ＝stejně jako podobná m3sta v Sudetech≠ zásadn3 
proměnou ve ←〒. stolet3. Festival inovativně propojil lidi z oblasti ekologie, filosofie, 

kulturn3 historie, p┦3rodn3ch věd a uměn3 - propojil uměn3 a krajinu a jak se ukázalo, 
toto spojen3 prolamuje jazykové bariéry, je společné českému i německému 
obyvatelstvu a p┦ilákalo v╂echny generace - od pamětn3ků po rodiny s dětmi. C3lem 
aktivity je vyu仝3t land art jako způsob, jak se navrátit ke ko┦enům kraje, k p┦3rodě a k 
historii m3sta. Umělecké vyjád┦en3 se tak pokou╂3 p┦eklenout historii násilné p┦eměny 
krajiny. 

P┦ed festivalem proběhly otev┦ené land artové d3lny pro české a německé ╂koly a 
týdenn3 workshop českých a německých umělců na Jablonečku. Hlavn3 část se konala 
v sobotu 27.5. 2017. Na Festivalu proběhlo celkem →→ různých workshopů a p┦edná╂ek 
vedených českými i německými lektory s různým tematickým zamě┦en3m: Kompozice a 
světlo v krajině, Pro仝3ván3 krajiny skrze nás samé, Krajina s nábytkem, Landart pro děti 
a rodiny, Tradičn3 ┦emeslná d3lna, Landartová procházka a vernisá仝 ladartových děl, jóga 
pod ╂irým nebem, stone balancing, jablečné hody. Z festivalu vznikl dokument nazvaný 
„Kolébka uměn3“. 

Projekt byl podpo┦en z Fondu malých projektu Euroregionu Nisa, Česko-německým 
fondem budoucnosti a Libereckým krajem. 

Výstavy 

V roce ←〒→∋ se uskutečnily ↑ fotografické výstavy o českém a německém land artu 

v zaniklé obci Jabloneček v Ralsku: v lednu v Kulturfabrik v Mittelherwigsdorfu u 〃itavy, 
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v květnu v Městské knihovně v 〃itavě a v ┦3jnu v Kině Var╂ava v Liberci. V listopadu 

proběhla putovn3 výstava o geoparc3ch v České L3pě. 

LAND ART PARK v České Lípě 

V roce ←〒→∋ proběhl prvn3 ročn3k akce v městském parku v České L3pě. Tvo┦ivé d3lny a 
land art vyu仝3vaj3c3ch podzimn3 dary p┦3rody zakončil večern3 koncert v hudebn3m 
altánu. Akce byla zamě┦ená p┦edev╂3m na rodiny s dětmi. C3lem akce bylo o仝ivit 
prost┦ed3 městského parku v České L3pě, zapojit obyvatele do tvo┦en3 tak, aby v3ce 
vn3mali p┦3rodn3 a kulturn3 hodnotu městského parku. Akce byla podpo┦ena Městem 
Česká L3pa a Libereckým krajem. 

Prezentace na akcích pro ve┦ejnost 

Geopark Ralsko realizoval tvo┦ivé a výukové d3lny pro účastn3ky akc3 pro ve┦ejnost, které 
organizovali na╂i regionáln3 partne┦i: Festival jurt v Brni╂ti,  Den Země a Den zv3┦at ve 
Vlastivědném muzeu v České L3pě.  

 



10 

 

Propagace a propagační materiály 

 

Vydané propagačn3 a informačn3 materiály v roce ←〒→∋: bro仝ura „Po stopách 
prospektorů v Libereckém kraji – I. d3l“ ＝náklad →.〒〒〒 ks≠, aktualizovaný leták ke 
geostezce Po stopách tě仝by 仝elezných rud ＝náklad →.〒〒〒 ks≠, hmatové mapy Národn3ho 
geoparku Ralsko ＝∋ ks≠, leták Výukové programy pro ╂koly v Geoparku Ralsko ＝náklad 

500 ks≠, trička Geoparku Ralsko ＝〓8 ks). Proběhla distribuce materiálů na informačn3 
centra v regionu a dal╂3 instituce ＝╂koly≠.  
 

V roce ←〒→∋ byl natočen česko-německý dokument „Kolébka uměn3“ o land artovém 
Festivalu Proměny ←〒→∋. Autorem dokumentu je Petr Mik╂3ček. Film měl premiéru na 
vernisá仝i fotografické výstavy o land artu v Geoparku Ralsko v ┦3jnu v kině Var╂ava 
v Liberci. Ve spolupráci se studenty V╁E vzniklo krátké prezentačn3 video o geoparku 
Ralsko, které je prezentováno na sociáln3ch s3t3ch geoparku.  
 

V roce ←〒→∋ proběhla intenzivn3 p┦3prava dvou základn3ch informačn3ch materiálů 
geoparku, které budou vydány na začátku roku ←〒→⊆ v nákladu →〒.〒〒〒 ks pro dal╂3 
turistickou sezónu: geoturistická mapa Geoparku Ralsko v mě┦3ku →:〓〒 〒〒〒 a trhac3 
mapa A↑, která postihuje ╂ir╂3 okol3 od Je╂tědu pod Českou L3pu. Obě mapy p┦inesou 

informace o význačných geotopech v regionu, včetně fotek.  

 

Geopark Ralsko průbě仝ně spravuje a aktualizuje webové stránky 
www.geoparkralsko.cz, facebookový profil a instagramový účet, youtube kanál, webové 
stránky festivalu Proměny www.festival-ralsko.com, datový sklad Libereckého kraje 
＝kalendá┦ akc3, informace o geotopech≠ http://www.liberecky-kraj.cz/.  

 

Geoprůvodcování 

V roce 2017 byl realizován projekt „Po stopách prospektorů na Českolipsku“ 
podpo┦ený Ministerstvem 仝ivotn3ho prost┦ed3. Bylo realizováno 〓 exkurz3 na geologicky 
zaj3mavé lokality na Českolipsku, které měly spojitost s historickou tě仝bou. V╂echny 
exkurze provázela jako červená nit my╂lenka „prospektorů“ – tj. těch, kte┦3 hledaj3 
v terénu „poklady“, kterými je p┦3rodn3 bohatstv3 na╂3 země. Účastn3ky exkurz3 byli i 
m3stn3 pamětn3ci, kte┦3 se podělili o poznatky s historickou tě仝bou nebo veden3m 
starých 仝elezničn3ch trat3, starými ┦emesly a výrobou – nap┦. sklá┦stv3 ＝Klůčky, Solavyův 
lom≠. Exkurze byly vedeny geologem geoparku Mgr. Dominikem Rubá╂em, geologem 

http://www.geoparkralsko.cz/
http://www.festival-ralsko.com/
http://www.liberecky-kraj.cz/
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z Vlastivědného muzea v České L3pě Petrem Mu仝ákem, jeskyňá┦em Danielem 
Horáčkem a krajinnou ekolo仝kou RNDr. Jaroslavou Formanovou. M3sta realizace 
exkurz3 se měnila tak, abychom zároveň téma nab3dli i různým obc3m. V závěru projektu 
byly v╂echny exkurze shrnuty v ti╂těném průvodci v nákladu →.〒〒〒 ks. 

 

Turistická infrastruktura 

 

Proběhla údr仝ba infrastruktury geoparku ＝sekán3, oprava dla仝by≠, oprava piana v 

Jablonečku a průbě仝ný úklid a svoz odpadu. V altánech geoparku byly aktualizovány 
mapy vzhledem k novému značen3 KČT. 
 

Strategické dokumenty a rozvoj cestovního ruchu 

 

Geopark Ralsko se pod3lel na zpracován3 strategického dokumentu „Návrh hlavn3ch 
směrů rozvoje cestovn3ho ruchu v České L3pě s vazbou na okol3“. Ve spolupráci se 

studenty V╁E Praha, oborem cestovn3 ruch, proběhla analýza brandingu destinace 

Geopark Ralsko a odborná exkurze.  
 

Odborné seminá┦e a konference 

 

Geopark Ralsko realizoval odbornou p┦edná╂ku na workshopu „Slow Tourismus 

v Euroregionu Nisa – Spojen3 kultury s p┦3rodou“, prezentaci geoparků na seminá┦i 
Czechtourismus „Poznejte regiony“ v Hotelu Jalta v Praze. 

Lenka Mrázová se účastnila vzděláván3 pro průvodce - kurzu „Interpretace pro 
průvodce“ realizovaného v rámci společného projektu geoparků a odborného 
seminá┦e „Certifikace DMO“ po┦ádané Českou centrálou cestovn3ho ruchu.  
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Zmapování a propojení geologického potenciálu v česko-saském pohraničí 
V roce ←〒→∋ byl úspě╂ně dokončen společný projekt se společnost3 Zeitsprung Zittau 
GgmbH zamě┦ený na výměnu zku╂enost3 a informac3 ohledně geologického bohatstv3 
česko-saského pohranič3. V roce ←〒→∋ proběhla prezentace Geoparku Ralsko na 
workshopu v Novém Boru a ve Frýdlantu a na závěrečné konferenci v Oybině. 
 

Posílení partnerství a spolupráce mezi geoparky – studijní cesta na Island 

Ve dnech 8. – →←. srpna ←〒→∋ byl tým Národn3ho geoparku Ralsko na studijn3 cestě na 
Islandu. Během pobytu jsme měli mo仝nost osobně poznat krajinu a geologické 
bohatstv3 dvou islandských globáln3ch geoparků – UNESCO globálního geoparku 
REYKJANES a UNESCO globálního geoparku KATLA - i tým lid3, kte┦3 za jednotlivými 
geoparky stoj3 a rozv3jej3 je. Studijn3 cesta byla strukturována do dvou část3 – terénn3ch 
exkurz3 do vý╂e zm3něných geoparků – a workshopu – pracovn3ho jednán3. 

Terénn3 exkurze nám umo仝nily poznat na vlastn3 ků仝i krajinu a atmosféru geoparků, 
vidět hlavn3 geotopy a seznámit se s formami interpretace geologických jevů na jejich 
územ3. P┦3tomnost zástupců geoparků během exkurz3 nám umo仝nila podrobně 
prodiskutovat v╂echny na╂e otázky a pochopit pozad3 i strategie, na základě kterých 
jsou geoparky postaveny a rozv3jeny. 

Pracovn3 jednán3 nám umo仝nilo podrobněji prodiskutovat otázky týkaj3c3 se 
interpretace ＝nejen geologických≠ zaj3mavost3 na územ3ch geoparků, posilován3 image 
geoparků a podpory regionáln3ho rozvoje prost┦ednictv3m geoparků. Rovně仝 bylo 
určeno k p┦edjednán3 dal╂3 spolupráce mezi českými a islandskými geoparky v rámci 
EHP a Norských fondů. Dotkli jsme se tedy mo仝ných témat, na která by bylo mo仝né 
zamě┦it budouc3 společnou kooperaci. Jedn3m z témat by mělo být vzděláván3. 

P┦eshraniční sasko-česká spolupráce - GECON – geologická p┦íhraniční 
kooperační síť 

Co je GECON?  GE-geology, CO- cooperation, N-network. Pod zkratkou GECON se 

ukrývá česko-saská s3ť organizac3 i jednotlivců, které spojuje zájem o geologické 
bohatstv3 Euroregionu Nisa. GECON je zároveň t┦3letým projektem s názvem 
Geologická p┦3hraničn3 kooperačn3 s3ť, který je podpo┦en z prost┦edků Evropské unie v 
rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko ←〒→↓-

←〒←〒. Projekt byl zahájen v ┦3jnu ←〒→∋. Geopark Ralsko je lead partnerem projektu a 
dal╂3mi projektovými partnery jsou Technická univerzita v Liberci (katedra 

geografie) a Senckenbergovo muzeum v Görlitz. C3lem projektu je vytvo┦it prostor 
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pro setkáván3 laiků, profesionálů, dobrovoln3ků a studentů, kte┦3 se zaj3maj3 o 
geologické bohatstv3 pohranič3, výměna zku╂enost3 a zvý╂en3 povědom3 o geologickém 
bohatstv3 Euroregionu Nisa. Prvn3 studijn3 cesty, workshopy a terénn3 exkurze 
proběhnou v roce 2018. 
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• Technická univerzita v Liberci 

• Vysoká ╂kola ekomonická, Praha 

• AOPK - Regionáln3 pracovi╂tě Liberecko 

• AOPK - Správa CHKO Koko┦3nsko-Máchův kraj 
• Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

• Liberecký kraj 
• Česká geologická slu仝ba 

• Geoparky v ČR 

• Město Ralsko 

• Město Osečná 

• Město Mimoň 

• Obec Hamr na Jeze┦e 

• Podralský nadačn3 fond 

• Sdru仝en3 Českolipsko 

• Spolek pro historii Mimoňska 

• Sdru仝en3 Náhlov 

• Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých, pobočka v České L3pě 

• Domov pro seniory, Doksy 

• Vlastivědné muzeum v České L3pě 

• Tvrz Krassa 2015, s.r.o. 

• Valbek EU, s.r.o. 

 

• Senckenbergovo muzeum v Görlitz, Německo 

• Hillersche Villa gGmbH, Německo 

• Zeitspung Zittau gGmbH, Německo 

• GeoZentrum Zittau, Německo 

• UNESCO Global geopark Reykjanes, Island 

• UNESCO Global geopark Katla, Island 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
https://www.vls.cz/divize/mimon
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Dne ←↑. →→. ←〒→〓 jsme spustili ve┦ejnou sb3rku "Pro krajinu pod Ralskem" za účelem 
shroma仝ďován3 finančn3ch prost┦edků na projekty zaji╂ťuj3c3 ochranu, obnovu a 
prezentaci p┦3rodn3ho a kulturn3ho dědictv3 Geoparku Ralsko a podporuj3c3 rozvoj 
╂etrné turistiky v Geoparku Ralsko (realizaci náv╂těvnických st┦edisek, odpoč3vadel, 
naučných stezek, značen3 turistických tras, obnovu drobných památek a dal╂3ch 
podobných aktivit≠.  

VYČTOVÁN2 SB2RKY K 12.1.2018  

Za období: →.→.←〒→7-31.12.2017 

Název sbírkové akce: Pro krajinu pod Ralskem 

Název realizátora: Geopark Ralsko o.p.s., s3dlem Ku┦3vody ∋〒→, ↓∋→ ←↓ Ralsko, IČ: 
01834410  

Účel sbírkové akce: Dlouhodobé shroma仝ďován3 finančn3ch prost┦edků na projekty 
zaji╂ťuj3c3 ochranu, obnovu a prezentaci p┦3rodn3ho a kulturn3ho dědictv3 Geoparku 
Ralsko a podporuj3c3 rozvoj ╂etrné turistiky v Geoparku Ralsko. 

Místo konání sbírkové akce: územn3 České republiky 

P┥2JMY 

1) Ve┦ejná sb3rka vyu仝ila dvě sb3rkové pokladničky označené č.→ a č.←, které byly 
zapečetěny dne 〓.→.←〒→∋ a rozpečetěny dne →←.→.←〒→⊆. P┦3jmy z pokladniček: 
148,-Kč ＝slovy: jednostočty┦icetosm korunčeských≠ 

2) Pro účely ve┦ejné sb3rky byl z┦3zen samostatný účet č. ←→→←↑〓〓⊇↓⊆/←∋〒〒. P┦3jmy 
z účtu: ←.→〓⊆,〒↓ Kč, Úrok: 〒,←← Kč 

HRUBÝ VÝTĚ〃EK SB2RKY  ……………………….. ←.↑〒∈,←∈ Kč 

Do nákladů byly zaúčtován poplatek za vklad výnosu z pokladniček. Celkem: →〒〒,- Kč 

ČISTÝ VÝTĚ〃EK ……………………………………←.←〒∈,←∈ Kč 

P┦3jmy celkem ………………………………….←.←〒∈,←∈ Kč 

Výtě仝ek z ve┦ejné sb3rky nebyl vyu仝it. 
konečný zůstatek ………………………….←.←〒∈,←∈ Kč 

Odpovědný zástupce organizátora sb3rky Mgr. Lenka Mrázová – ┦editelka. Vyúčtován3 
ve┦ejné sb3rky bylo schváleno dne 17.1. 2018 Krajským ú┦adem Libereckého kraje. 
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Název projektu poskytovatel 

dotace 

název programu výše 
schválené 
dotace na 

celý 
projekt 

termín 
realizace 

Doteky Máchova kraje Ministerstvo 

仝ivotn3ho prost┦ed3  
Znalosti a 

informovanost o 

仝ivotn3m 
prost┦ed3 

200.000,- 

Kč 

1.1.-31.12. 

2017 

Po stopách prospektorů na 
Českolipsku 

Ministerstvo 

仝ivotn3ho prost┦ed3 
Znalosti a 

informovanost o 

仝ivotn3m 
prost┦ed3 

200.000,-

Kč 

1.1.-31.12. 

2017 

Putován3 za p┦3běhy krajiny – 

ekologické výukové programy 
na Českolipsku 

Státn3 fond 
仝ivotn3ho prost┦ed3, 
Liberecký kraj - 
Dotačn3 fond 
libereckého kraje 

Národn3 s3ť 
EVVO - Podpora 

ekologické 
výchovy a osvěty 

285.714,-

Kč 

1.1.2017-

30.9. 2018 

Rozvoj geoturistické nab3dky 
na Českolipsku 

 

Liberecký kraj - 
Dotačn3 fond 
libereckého kraje 

Podpora rozvoje 

cestovn3ho ruchu 
v Libereckém 
kraji 

147.070,-

Kč 

1.3.2017 - 

28.2.2018 

Společná krajina - společná 
budoucnost v česko-

německém pohranič3 

Česko-německý 
fond budoucnosti 

Podpora česko-

německé 
spolupráce 

160.000,-

Kč 

1.3.-

31.10.2017 

Krajina p┦3běhů – land-artové 
setkáván3 v česko-saském 
pohranič3 

Euroregion Nisa Fond malých 
projektů 

7.485,09 

Eur 

1.4.-

31.10.2017 

Podpora činnosti – Geopark 

ralsko 

Liberecký kraj účelová dotace 
z rozpočtu 
Libereckého 
kraje 

400.000,-

Kč 

1.1.-30.11. 

2017 

Land art v parku 

 

Město Česká L3pa Dotačn3 
programy v 

oblasti kultury 

53.000,-Kč 1.9.-

30.9.2017 

Pos3len3 partnerstv3 a 
spolupráce mezi geoparky – 

studijn3 cesta na Island  

EHP Norské fondy 

 
Fond pro 

bilateráln3 
spolupráci na 
národn3 úrovni 

278.586,- 

Kč 

Srpen 

2017 

GECON – geologická 
p┦3hraničn3 kooperačn3 s3ť 

Interreg VA Program česko-

saské spolupráce 

208.000,-

Eur 

 

1.10.2017-

30.9.2020 
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