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1 - Podpora hospodářského a regionálního rozvoje - zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů
 – zuzana.rasinova@kraj.lbc.cz; běží výzva!

2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  - libuse.appeltova@kraj-lbc.cz  nebo frantisek.molnar
@kraj-lbc.cz ; běží výzva!

4 - Zdravotnické vzdělávací programy - anna.truhlarova@kraj-lbc.cz nebo katerina.lahodova@kraj-lbc.cz 

5 - Zdravotnické preventivní a léčebné programy  - pavel.brezina@kraj-lbc.cz  nebo katerina.lahodova@kraj-
lbc.cz 

6 - Program podpory ekologické výchovy a osvěty - lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz; běží výzva!

7 - Program podpory ochrany přírody a krajiny - lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz; běží výzva!

Grantový fond Libereckého kraje
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8 - Program podpory péče o zvířata v nouzi - lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz; běží výzva!

9 – Program podpory sociálních programů Libereckého kraje - marcela.maresova@kraj-lbc.cz; běží 
výzva!

10 – Podpora projektů v resortu školství - petra.krcmarova@kraj-lbc.cz nebo petra.daitlova@kraj-lbc.
cz; běží výzva!

11 – Podpora kultury v Libereckém kraji - miloslava.hamplova@kraj-lbc.cz
 
13 – Podpora propagace cestovního ruch u Libereckého kraje - anna.tajcmanova@kraj-lbc.cz ; běží 

výzva! 

14 – Podpora tělovýchovy a sportu – martina.meierova@kraj-lbc.cz nebo martin.hanousek@kraj-lbc.
cz ; běží výzva! 

16 - Zpracování územních plánů -  pavla.mikesova@kraj-lbc.cz 
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17 - Program obnovy venkova – eva.benesova@kraj-lbc.cz

18 - Program podpory hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje – zuzana.rasinova@kraj-lbc.cz

20 - Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – 
ludmila.novotna@kraj-lbc.cz

22 – Program podpory využití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla a elektrické energie na území Libereckého kraje
 – pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz

23 – Program podpory nakládání s odpady na území Libereckého kraje - zuzana.kubinova@kraj-lbc.
cz nebo pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz; běží výzva! 

24 - Podpora prevence kriminality – michaela.vodickova@kraj-lbc.cz

25 – Program podpory včelařství  - pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz; výzva v květnu
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Ostatní fondy
• Fond investic
I4 – Program obnovy venkova investiční – eva.benesova@kraj-lbc.cz
I5 – Program drobných vodohospodářských ekologických akcí –

 POZOR!!!
Místo programu I5 se letos posílají žádosti do Fondu ochrany vod!!!

• Fond ochrany vod
Program vodohospodářských akcí – pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz; běží výzva!

• Fond požární ochrany - frantisek.molnar@kraj-lbcz.cz
• Lesnický fond – vlastimil.nesvadba@kraj-lbc.cz
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Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
Ing. Eva Benešová, odborný pracovník Oddělení řízení grantových schémat

eva.benesova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 580

Mgr. Zuzana Rašínová, projektový manažer Oddělení řízení grantových schémat

zuzana.rasinova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 323
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