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Úvodem 

 

 Neziskový sektor, který je tvořen jednotlivými nestátními neziskovými organizacemi, 

se stal nedílnou součástí života společnosti. Poskytuje občanům širokou škálu dnes již 

nenahraditelných služeb a aktivit. Na konci roku 1999 bylo registrováno téměř 41 tisíc 

občanských sdružení a téměř 27 tisíc jejich organizačních jednotek, 485 obecně prospěšných 

společností a téměř 300 účelových zařízení církví.  

Pro činnost nestátních neziskových organizací jsou ústřední orgány státní správy 

jedním z nejvýznamnějších finančních zdrojů. Podle rozborů Rady vlády pro nestátní 

neziskové organizace poskytuje stát na projekty nestátních neziskových organizací kolem 

2 miliard Kč ročně. Objem této sumy se od roku 1995 nesnižuje. Soustavně se – také díky 

úsilí Rady vlády pro nestátní neziskové organizace – postupně projasňují postupy, jimiž 

jednotlivé ústřední orgány státní správy administrují rozdělování státních dotací. Přidělování 

dotací se tak stává srozumitelnější. Jsem přesvědčen, že v meziresortní spolupráci budeme 

postupně řešit i zbývající problémy, které i nadále brání dostatečné srozumitelnosti státní 

dotační politiky. K tomu směřují i jednotlivé úkoly, jež v posledních dvou letech vláda uložila 

Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a ústředním orgánům státní správy. Je to 

například "Rozbor financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu", 

každoročně předkládaný vládě, připravovaný informační systém o nestátních neziskových 

organizacích v rámci systému CEDR, a také každoroční úkol předložit vládě návrh hlavních 

směrů podpory nestátních neziskových organizací, který Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace poprvé zpracovala v roce 2000.  

 Vláda svým usnesením č. 260/2000 uložila mimo jiné Radě vlády pro nestátní 

neziskové organizace, aby vydala pro rok 2001 "Informaci o poskytování státních dotací 

nestátním neziskovým organizacím v roce 2001 ústředními orgány státní správy"a aby tak 

činila pro každý následující rozpočtový rok.  Tato publikace se Vám dostává do rukou poprvé. 

Doufám, že základní údaje o státní dotační politice vůči nestátním neziskovým organizacím 

pro rok 2001 přispějí k lepší informovanosti a tím i k lepšímu pochopení procesů, jimiž se 

státní dotační politika řídí. 

 

Ing. Karel Březina 

     ministr vlády  

a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
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1. 

 

Obecné informace o poskytování státních dotací nestátním 

neziskovým organizacím. 
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1.1.  Hlavní oblasti státní dotační politiky v ůči nestátním neziskovým organizacím 
(NNO) pro rok 2001, stanovené usnesením vlády č. 260 ze dne 15. 3. 2000 

Hlavní oblasti Činnosti, které stát hodlá nakupovat u NNO či 
jejichž rozvoj hodlá podporovat 

 

Ministerstva 
a poradní 
orgány vlády 

poskytování 
sociálních služeb  

poskytování sociálních služeb občanům v sociální nouzi  MPSV 

ochrana a podpora 
zdraví, včetně péče 
o zdravotně postižené 
 

propagace zdravého životního stylu, podpora programů 
zvyšujících účast občanů na vlastním zdravotním stavu 
včetně prevence nákazy HIV/AIDS; pomoc při ohrožení 
zdraví, poskytování první pomoci; podpora programů 
zvyšujících účast zdravotně postižených a chronicky 
nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu, podpora 
programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením 

MZ, MK, MZe, 
MMR, MŠMT, 
MŽP 
 
 

ochrana životního 
prostředí, trvale 
udržitelný rozvoj 

ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, péče 
o biodiverzitu; zapojování veřejnosti do rozhodování 
v oblasti životního prostředí, environmentální osvěta, 
vzdělávání a výchova; rozvoj cestovního ruchu 
udržitelného pro přírodu 

MŽP, MŠMT, 
MMR, MZe 

rozvoj kultury, 
záchrana kulturního 
dědictví  

podpora umělecké tvorby a její prezentace, rozvíjení 
progresivních forem kultury; podpora neprofesionální 
kulturní aktivity; údržba a ochrana kulturních památek 
a tradic 

MK, MŠMT, 
MMR, MŽP 

příprava na vstup do 
Evropské unie,  
spoluúčast na 
programech EU 

příprava na vstup do Evropské unie; finanční spoluúčast 
státu na programech financovaných z fondů EU (např. 
PHARE); reprezentace ČR v zahraničí, podpora 
krajanských spolků v zahraničí 

MZV, MŠMT, 
MK, MV, 
MŽP, MPO, 
MO, MZe, MZ, 
MMR 

rozvoj sportu 
a tělovýchovy 

péče o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti mladé 
generace; sportovní reprezentace; zvýšení fyzické 
zdatnosti určitých profesních skupin (Policie ČR, 
Hasičské záchranné sbory ČR) 

MŠMT, MV, 
MO 

ochrana práv 
příslušníků 
národnostních 
a etnických menšin, 
včetně menšiny 
romské 

naplňování všech forem národnostních práv příslušníků 
národnostních menšin; integrace cizinců; boj proti rasismu 
a diskriminaci  

MK, MŠMT, 
MV, MRK, 
RNR, RLP, 

péče o ohrožené 
a problémové 
skupiny obyvatel  
 
 

zabezpečování široké nabídky využití volného času dětí 
a mládeže; resocializační a integrační aktivity skupin 
ohrožených sociálně patologickými jevy, primární, 
sekundární a terciální prevence drogových závislostí, 
prevence kriminality 

MV, MPSV, 
MZ, MŠMT, 
MPK, MO, 
MMR, MZe 
 

ochrana spotřebitele 
a ochrana nájemních 
vztahů 

rozšiřování znalostí občanů o jejich právech jako 
spotřebitelů (poradenská a informační centra, 
spotřebitelská periodika apod.); právně osvětová činnost v 
oblasti bydlení 

MPO, MMR 

pomoc při 
nenadálých 
událostech 

ochrana při ohrožení životů, zdraví, přírody a majetků 
živelnými pohromami, haváriemi, válečnými konflikty; 
humanitární pomoc poskytovaná v ČR i v zahraničí 

MZV, MŠMT, 
MK, MV, 
MŽP, MPO, 
MPSV, MO, 
MZe, MZ 
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1.2. Předpisy, jimž se ústřední orgány státní správy při poskytování státních dotací NNO 

řídí 

� Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí 

ČR (Rozpočtová pravidla republiky) ve zení pozdějších předpisů. 

� Usnesení vlády č. 642/1999 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

České republiky občanským sdružením. 

� Zásady MF ČR pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, 

Finanční zpravodaj 12/1998. 

� Zásady MF ČR pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů EU, 

fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, Finanční zpravodaj  3/ 2000. 

� Usnesení vlády č. 260/2000 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči NNO 

a sjednocení některých technickoorganizačních pravidel. 

� Usnesení vlády č. 771/1997 k Zásadám ekonomického zajištění vydávání národnostního 

tisku. 

� Předpisy vydané jednotlivými ministerstvy, které je možné získat u kontaktních osob, 

uvedených ve druhé části Informace. 

 

1.3. Základní údaje o poskytování státních dotací ústředními orgány státní správy na 

projekty NNO 

� Státní dotace poskytuje příslušné ministerstvo na období jednoho rozpočtového roku. 

Plánované využití žádné dotace nesmí přesáhnout kalendářní rok a projekty musejí 

souviset s plněním hlavních úkolů příslušného ministerstva. 

� Poskytování státních dotací je v kompetenci jednotlivých ministerstev a o jejich uvolnění 

rozhodují příslušní ministři. Bližší údaje jsou uvedeny v části 2 Informace (Základní údaje 

o poskytovatelích státních dotací a jejich dotačních programech).  

� Většina státních dotací je rozdělována na základě výsledků výběrových řízení, která 

vyhlašují a vyhodnocují příslušné ústřední orgány státní správy do 31. prosince 

kalendářního roku, který předchází příslušné rozpočtové období.  

� Dotace ze státního rozpočtu nesmí přesáhnout 70% rozpočtových výdajů na schválený  

projekt. V odůvodněných případech může ústřední orgán na žádost nestátní neziskové 

organizace stanovené procento zvýšit. 

� Státní dotace musí být příjemcem vyúčtována nejpozději do konce ledna kalendářního 

roku, který následuje po příslušném rozpočtovém období. V případě, že nestátní nezisková 

organizace nepředloží v termínu finanční zúčtování poskytnuté dotace a neodvede 
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nevyčerpané prostředky, posoudí ústřední orgán důvody a rozhodne o poskytnutí další 

dotace. 

 

1.4. Typy NNO, na jejichž projekty jsou poskytovány státní dotace 

(Ne všechna dotující ministerstva poskytují dotace všem typům NNO. Bližší údaje jsou 

uvedeny v části 2 Informace (Základní údaje o poskytovatelích státních dotací a jejich 

dotačních programech). 

� Občanská sdružení podle zákona č. 83//1990 Sb., o sdružování občanů. 

� Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech. 

� Účelová zařízení církví podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě víry a postavení církví 

a náboženských společností. 

(Kromě uvedených organizačních typů státní dotace poskytují některá ministerstva také 

dotace na veřejně prospěšné projekty dalších právnických a fyzických osob). 

 

*** 
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2. 

Základní údaje o poskytovatelích státních dotací a jejich 

dotačních programech  

(členěno podle jednotlivých ministerstev) 
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Ministerstvo financí ČR 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 

www.mfcr.cz 

 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor 14 - financování neziskové sféry 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Na základě rozhodnutí vlády a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dotuje Ministerstvo 

financí ČR některá občanská sdružení. Jsou to subjekty, které nelze zařadit dle 

kompetenčního zákona do žádné z kapitol státního rozpočtu, a které jsou proto obsaženy 

v kapitole Všeobecná pokladní správa. Dotace jsou poskytovány na projekty, zaměřené 

především na oblast ochrany lidských práv, šíření myšlenek demokracie a k připomenutí 

dob, kdy byla demokracie potlačována. 

 
Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

�  MF ČR nevyhlašuje výběrová řízení. 

� Typy organizací: vybraná občanská sdružení - Český svaz bojovníků za svobodu, 

Konfederace politických vězňů, Sdružení bývalých politických vězňů ČR, Masarykovo 

demokratické hnutí. 

 

Termíny  

� neuvedeny 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� I. Šmatová, tel.: 5704 3437, fax: 5704 2206 
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Ministerstvo kultury ČR 

Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6 

www.mkcr.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor umění 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Kulturní aktivity z oblasti profesionálního divadla, hudby, výtvarného umění, 

architektury, designu, užitého umění a uměleckých řemesel 

� Program podpory českých divadel 

� Program podpory symfonických orchestrů a pěveckých sborů 

� Program věda a výzkum 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor umění rozděluje dotace pro NNO formou výběrových řízení. 

� Typy organizací: občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, zaměřené na 

umělecké a kulturní činnosti. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení  

� přelom října a listopadu 2000 (kulturní aktivity) 

� prosinec 2000 až leden 2001 (programy podpory divadel a program 

podpory symfonických orchestrů a pěveckých sborů) 

� srpen  (program  vědy a výzkumu) 

Termín uzavření výběrových řízení  

� prosinec 2000 (kulturní aktivity) 

� prosinec 2000 až leden 2001 (programy podpory divadel a program 

podpory symfonických orchestrů a pěveckých sborů)  

� září až říjen  2000 (program vědy a výzkumu) 
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Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� první dva programy po schválení státního rozpočtu na rok 2001 

� říjen až listopad 2000 (program vědy a výzkumu) 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Mgr. N. Zichová (divadelní referát), tel. č. 570 85 213 

� dr. A. Chorvátová (oblast hudby), tel. č. 570 85 218 

� Mgr. R. Musil (oblast výtvarného umění), tel. č. 570 885 209 

� Mgr. A. Kudláč (oblast vědy výzkumu), tel.č. 570 85 208 

 

Odbor literatury a knihoven 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Kulturní aktivity  

� Rozvoj informační sítě veřejných knihoven  

� Věda a výzkum 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat  

� Odbor literatury a knihoven vyhlašuje výběrová řízení. 

� Do výběrových řízení se mohou přihlásit občanská sdružení a obecně prospěšné 

společnosti.  

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� září až říjen 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� první týden v lednu 2001 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� březen 2001 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� B. Fišer (literatura), tel. č. 570 85 220 
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� PhDr. K. Nováková (periodika, sborníky, semináře), tel. č. 570 85 221 

� Mgr. B. Skučková (knihovna 21. století), tel. č. 570 85 316 

� Mgr. B. Koubová (informační sítě veřejných knihoven), tel. č. 570 85 212 

� Mgr. P. Miturová (věda a výzkum), tel. č. 570 85 216 

 

Odbor regionální a národnostní kultury 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR (včetně 

multikulturních aktivit 

� Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů 

� Podpora neprofesionálních  uměleckých aktivit 

� Podpora zájmových  kulturních - mimouměleckých aktivit 

� Podpora významných regionálních akcí (výročí obcí, měst, významných osobností 

a historických událostí) 

� Podpora ochrany tradiční lidové kultury 

 

Postupy, užívané pro poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor regionální a národnostní kultury rozděluje státní dotace pouze formou výběrových 

řízení. 

� Do výběrových řízení se mohou hlásit  občanská sdružení. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� podzim 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� leden 2001 (kromě podpory kultury národnostních menšin, kdy je termín 

uzavření do 31. prosince 2000) 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� březen 2001 (kromě podpory kultury národnostních menšin, kdy je termín 

vyhodnocení únor 2001) 
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Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� PhDr. J. Vondráková, tel. č. 570 85 353, E-Mail: vondrakj@mkcr.cz 

� Mgr. L. Vaňková, tel. č. 570 85 258, E-Mail: vankoval@mkcr.cz 

� R. Polendová, tel. č. 570 85 291, E-Mail: polendor@mkcr.cz 

� PhDr. V. Appl, tel. č. 570 85 265, E-Mail: applv@mkcr.cz 

 

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Veřejně prospěšné úkoly, zaměřené na činnost podporující kulturní aktivity v oblasti 

muzeí a galerií 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií rozděluje dotace pouze na 

základě výběrových řízení.  

� O dotace mohou požádat občanská sdružení, organizace s mezinárodním prvkem, 

případně obecně prospěšné společnosti.  

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� listopad 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� 28. únor 2001 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� do 30. dubna 2001 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� B. Korčáková, tel. 570 85 450 
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Odbor církví  

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace  

� Náboženské, případně nábožensko kulturní aktivity, obsahově spjaté s církvemi 

a náboženskými společnostmi registrovanými v ČR 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor církví rozděluje dotace pouze formou výběrového řízení. 

� O státní dotaci mohou požádat občanská sdružení. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� konec června 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� do 15. září 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� do 31. října 2000 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Z. Němcová, tel. č. 570 85 577 

 

Odbor památkové péče 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Propagace a podpora zachování kulturních památek (publikace, odborné semináře, 

výstavy, soutěže atd.) 

 

Postupy, užívané pro poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor památkové péče rozděluje státní dotace pouze formou výběrových řízení. 

� O státní dotaci mohou požádat pouze občanská sdružení. 
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Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� 30. října 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� do 17. prosince 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� do 31. března 2001 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� S. Firstová, tel. č. 570 85 418 

 

Odbor hromadných sdělovacích prostředků 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

Odbor hromadných sdělovacích prostředků nevyhlašuje programy, ale tyto grantové okruhy:  

� festivaly a přehlídky (podpora realizace filmových, televizních a rozhlasových festivalů 

a přehlídek nekomerčního a veřejně prospěšného charakteru), 

� semináře (podpora realizace seminářů, přednášek a školení šířících odborné znalosti 

z oboru audiovize a masmedií), 

� výstavy (podpora realizace výstav popularizujících českou i zahraniční filmovou, televizní 

a rozhlasovou tvorbu), 

� odborné periodické publikace (vydávání periodických publikací, které přispívají 

k informovanosti z oboru audiovize a masmedií), 

� distribuce nekomerčních, umělecky hodnotných filmů. 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor hromadných sdělovacích prostředků poskytuje státní dotace pouze formou 

výběrových řízení. 

� O státní dotaci mohou požádat občanská sdružení, případně obecně prospěšné společnosti 

i účelová zařízení církví. 
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Termíny  

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� říjen 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� do 31. prosince 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� březen 2001 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� R. Fiala, tel. č. 570 85 313, E-Mail: fialar@mkcr.cz 

� J. Benedíková, tel. č. 570 85 312, E-Mail: benedij@mkcr.cz 

 

Odbor zahraniční 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

Program kulturních aktivit je realizovaný v následujících grantových okruzích: 

� podpora vyslání českých hudebních souborů, divadelních souborů a výstav do zahraničí 

� podpora přijetí zahraničních hudebních, divadelních souborů výstav v ČR 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor zahraničí poskytuje státní dotace pouze na základě výběrových řízení. 

� O dotaci mohou požádat občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti.  

 

Termíny  

Termín vyhlášení výběrových řízení  

� přelom října a listopadu 2000  

Termín uzavření výběrových řízení  

� prosinec 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� neuveden 
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Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� R. Kallup, tel. č. 510 85 298, E-Mail: kalupr@mkcr.cz 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Na poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 

www.mpsv.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor sociálních služeb 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Rozvoj sociálních služeb 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� MPSV rozděluje dotace výhradně formou výběrových řízení. 

� Dotace jsou poskytovány občanským sdružením, církevním právnickým osobám a obecně 

prospěšným společnostem, poskytujícím služby občanům v sociální nouzi (osoby 

s postižením, senioři, samoživitelé, osoby bez přístřeší, Romové, uprchlíci, apod.). 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení  

� 30. června 2000 

Termín uzavření výběrových řízení  

� 30. září 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� prosinec 2000 

Termín ukončení rozhodování o dotacích 

� únor 2001 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� I. Merhautová, tel. č. 21 92 22 48, E-Mail: merhautovai@mpsv.cz 

� B. Pourová, tel. č. 21 92 22 41, E-Mail: pourovab@mpsv.cz 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 

www.mmr.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor koncepce cestovního ruchu 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj (program rozvoje cestovního ruchu 

udržitelného pro přírodu - značení turistických tras apod.) 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor koncepce cestovního ruchu nevyhlašuje výběrová řízení, ale poskytuje státní dotace 

vybraným občanským sdružením: Klub českých turistů, Horská služba. 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� PhDr. B. Křížová, tel. 24861397 

 

Odbor územního plánování 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené (bezbariérové užívání 

staveb) 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor územního plánování nevyhlašuje výběrová řízení, ale poskytuje státní dotace 

vybraným občanským sdružením: Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených 

v ČR, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. 
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Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Ing. arch. M. Tunka, CSc., tel.: 24 86 23 01 

 

Odbor bytového práva a metodiky 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů (programy související s právně 

osvětovou činností v oblasti bydlení) 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor bytového práva a metodiky nevyhlašuje výběrová řízení, ale poskytuje státní 

dotace vybraným občanským sdružením: Sdružení na ochranu nájemníků, Sdružení 

majitelů domů. 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� JUDr. J. Wagner, tel. 24 86 13 29, 24 86 13 30 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

www.fr.mpo.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor ochrany spotřebitelů 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Rozvíjení poradenských a informačních služeb pro spotřebitelskou veřejnost a vydávání 

spotřebitelských periodik, které vyplývají z Koncepce spotřebitelské politiky na období let 

1999 – 2000, schválené usnesením vlády č 813/1998 a z materiálu Opatření pro posílení 

vlivu občanských spotřebitelských organizací na vnitřním trhu, včetně jejich finační 

podpory, pro období po roce 2000, projednaného vládou dne 12. 1. 2000.  

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor ochrany spotřebitele uvažuje o tom, že v roce 2001 bude vyhlášeno výběrové řízení 

(v předchozích letech výběrové řízení vyhlašováno nebylo).  

� O dotace mohou požádat občanská (spotřebitelská) sdružení.  

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení  

� Není zcela jasné, zda bude výběrové řízení vyhlášeno. Soustřeďování 

projektů, případně vyhlášení výběrového řízení, bude provedeno během 

srpna 2000.  

Termín uzavření výběrových řízení  

� Viz výše. 

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� Vyhodnocení projektů, včetně případných výběrových řízení, a jejich 

projednání ve Spotřebitelském poradním výboru - září 2000.  
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Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Ing. J. Huněk, tel. č. 24 86 27 73 

  

Oddělení standardizace 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Dotace Českému institutu pro akreditaci, o. p. s. v rámci podpory činností v oblasti 

mezinárodní spolupráce, podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky. 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� JUDr. T. Jeřábková, tel.č. 248 52 394 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Karmelitská 5, 7, 8, 118 12 Praha 1 

www.msmt.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor tělovýchovy a sportu 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Programy státní podpory sportu v roce 2001 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� MŠMT vyhlašuje výběrová řízení. Programy budou publikovány v deníku Sport, 

Hospodářské noviny a na internetové adrese ministerstva. 

� Typy organizací: občanská sdružení působící v oblasti sportu.  

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrového řízení  

� do 30. června 2000 

Termín uzavření výběrového řízení 

� 31. října 2000 

Termín vyhodnocení výběrového řízení 

� 31. ledna 2001 

Výběr projektů bude ukončen do 31. 1. 2001. Další termíny nebyly uvedeny. 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Ing. L. Nedorost, (ředitel odboru tělovýchovy a sportu) 

� Mgr. V. Píša (vedoucí odd. vrcholového sportu) 

� PaedDr. P. Vykoukal (vedoucí odd. sportu pro všechny) 

� Ing. Z. Červenka (vedoucí odd. financování tělovýchovy mládeže) 
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Odbor pro mládež 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Programy na podporu aktivit občanských sdružení ve prospěch dětí a mládeže 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� MŠMT ČR vyhlašuje výběrová řízení. Programy budou publikovány v Učitelských 

novinách a na internetové stránce ministerstva. V elektronické podobě se poskytnou 

okresním a školským úřadům.  

� Typy organizací: občanská sdružení, působící v oblasti dětí a mládež. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrového řízení  

� 20. června 2000 

Termín uzavření výběrových řízení  

� 6. října 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

�  31. prosince  2000 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Mgr. J. Fryč, ředitel odboru pro mládež 

� Ing. Z. Dvořáková, zástupkyně ředitele odboru pro mládež 

� S. Sedláček, odbor pro mládež 

� Ing. J. Štíbr, odd. financování tělovýchovy a mládeže 

 

 

Skupina regionálního školství 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Programy na podporu občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství 
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Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Skupina regionálního školství vyhlašuje výběrové řízení. 

� Typy organizací: občanská sdružení s celorepublikovou působností, která ve svých 

stanovách deklarují činnosti směřující do oblasti regionálního školství. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení  

� říjen 2000 

Termín uzavření výběrových řízení  

� leden 2001 

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� únor - březen 2001 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Mgr. S. Pohořelý,  odbor předškolního, základního a zájmového vzdělávání 
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Ministerstvo vnitra ČR 
Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 

www.mvcr.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor pro uprchlíky a integraci cizinců 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Poskytování pomoci do zahraničí prostřednictvím NNO 

� Integrace cizinců 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Program Poskytování pomoci do zahraničí bude zadáván podle zákona č. 199/1994 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, program Integrace cizinců bude zajišťován výběrovým 

řízením. 

� Typy organizací: obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení (zejména 

národnostních menšin) a účelová zařízení církví.  

 

Termíny 

� Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky určené na uvedené programy jsou 

rozpočtovány ve VPS, bude výběrové řízení zahájeno až po jejich převedení do 

rozpočtové kapitoly MV ČR, na základě usnesení vlády. Od vyhlášení výběrového řízení 

budou nabídky vyhodnoceny ve lhůtě čtyř až osmi týdnů.  

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� V. Parkán, tel. č. 477 25 60 (odd. státní správy a integrace uprchlíků a krajanů) 

� Mgr. P. Trombík, tel. č. 477 25 52 (odd. integrace cizinců) 
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Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Pomoc systému odborné přípravy Hasičského záchranného sboru ČR 

� Pomoc systému odborné způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR 

� Pomoc při zvyšování kvalifikace a odborné úrovně příslušníků Hasičského záchranného 

sboru ČR 

� Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategorii dobrovolných 

a profesionálních hasičů 

� Programy tělesné přípravy pro zvýšení fyzické zdatnosti a zdravotní způsobilosti nebo 

soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon služby v jednotkách požární 

ochrany příslušníků HZS ČR 

� Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární 

ochrany 

� Preventivně výchovná činnost při výchově obyvatel, při předcházení požárů, propagace 

a historie požární ochrany 

� Zajištění akceschopnosti Integrovaného záchranného systému  

� Publikační činnost na úseku požární ochrany 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Ředitelství HZS ČR vyhlašuje výběrová řízení. 

� Typy organizací: občanská sdružení, působící na úseku požární ochrany a Integrovaného 

záchranného systému. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� 15. 8. 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� 30. 10. 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� 15. 11. 2000 
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Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Pplk. Dr. Ing. Z. Hanuška, tel. č. 614 24 181 

� Npor. A. Veselá, tel. č. 61 42 41 96 

 

Odbor sportu 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Veřejně prospěšný program pro rok 2001 v oblasti nadstavbové tělesné a střelecké 

přípravy policistů a zaměstnanců MV 

� Vytváření podmínek pro výcvikovou a sportovní činnost policistů, občanských 

zaměstnanců MV a Policie ČR 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou státní dotaci 

na svůj projekt požádat 

� Odbor sportu nevyhlašuje výběrová řízení. 

� Typy organizací: občanské sdružení UNITOP ČR. 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� PaedDr. J. Vodehnal, tel. č. 61 43 51 16 

 

Odbor prevence kriminality 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Výběrového řízení se zúčastní pouze programy měst, které jsou zařazeny v Komplexním 

součinnostním programu v aktuálním roce. 

� Zájemci z řad NNO osloví obecní úřad, kde obdrží od managera prevence kriminality 

formulář žádosti o státní účelovou dotaci na projekt. Žádost předloží městu k datu jím 

uvedenému. Městská rada posoudí všechny žádosti, určí priority projektů z hlediska 

potřeb města a sestaví komplexní součinnostní program. Předloží jej ke schválení 
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obecnímu zastupitelstvu. Po schválení zastupitelstvem předloží statutární zástupce města 

komplexní součinnostní program ve stanovém termínu MV ČR. Komplexní součinnostní 

program jednotlivých měst posuzuje komise pro výběr komplexních součinnostních 

programů a doporučuje finanční částky na jednotlivé projekty.  

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� odbor prevence kriminality, tel. č. 61 43 22 55 
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Loretánské náměstí 5, 125 10  Praha 1 

www.mzv.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor  analýz a plánování  

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Výzkumné a vývojové projekty 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor analýz a plánování rozděluje dotace formou výběrových řízení.  

� Typy organizací: nestátní neziskové organizace působící ve výzkumu a vývoji. 

 

� Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení  

� říjen 2000 

Termín uzavření výběrových řízení  

� listopad 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� prosinec 2000 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� J. Schneider, tel. č.: 24 18 20 63, (ředitel odboru analýz a plánování) 

� D. Malá, tel. č.: 24 18 21 37 
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Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

www.mzcr.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor zdravotně sociální péče 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Program podpory občanských sdružení a humanitárních organizací 

� Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor zdravotně sociální péče rozděluje dotace pro NNO formou výběrových řízení.  

� Typy organizací: občanská sdružení, účelová zařízení církví a obecně prospěšné 

společnosti. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� 30. 6. 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� 30. 9. 2000 (Program podpory občanských sdružení a humanitárních 

organizací) 

�  30. 10. 2000 (Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením)  

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� 31.12.2000 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace  

� PhDr. V. Filec, tel. č. 24972702 (Program podpory občanských sdružení a humanitárních 

organizací) 
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� Ing. A. Prágl, tel. č. 24972703 (Program podpory občanských sdružení a humanitárních 

organizací) 

� A. Krajňanská, tel. č. 24972354 (Program podpory občanských sdružení a humanitárních 

organizací) 

� PhDr. L. Vostřáková, tel. č. 24972224 (Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany 

se zdravotním postižením) 

� Ing. I. Hradilová tel. č. 24972527 (Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením) 

 

Odbor vzdělávání a vědy 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Program na podporu zdravotnických vzdělávacích programů a rozšíření dostupnosti 

informací o vzdělávání a pro vzdělávání ve zdravotnictví 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor vzdělávání a vědy rozděluje dotace NNO formou výběrových řízení. 

� Typy organizací: občanská sdružení, účelová zařízení církví působící, které působí 

v oblasti zdravotnických vzdělávacích programů v napojení na programy EU a vedou 

k propagaci zdravého životního stylu. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� 30. 6. 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� 1. 9. 2000  

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� 31.12.2000 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� PhDr. H. Pessrová,CSc., tel. č. 24972673, 24217773 

� M. Ryklíková, tel. č. 24972471 
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Útvar hlavního hygienika ČR, odbor hygieny a epidemiologie 

 
Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 

� Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Útvar hlavního hygienika ČR, odbor hygieny a epidemiologie, poskytuje dotace pro 

nestátní neziskové organizace formou výběrových řízení. 

� Typy organizací: občanská sdružení, účelová zařízení církví a obecně prospěšné 

společnosti. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� 30. 6. 2000  

Termín uzavření výběrových řízení 

� 30. 9. 2000 (Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví) 

� 15.10.2000 (Národní program řešení problematiky HIV/AIDS) 

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� 31.12.2000  

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� MUDr. M. Vít, tel. č. 21842431 (Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví, 

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS) 

� MUDr. J. Rážová, tel. č. 67082423 (Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví) 

� MUDr. V. Kernová, tel. č. 67082423 (Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví) 

� MUDr.G. Walter, tel. č.24972184 (Národní program řešení problematiky HIV/AIDS) 

� MUDr. J. Jedlička, tel. č. 67082650 (Národní program řešení problematiky HIV/AIDS) 
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Odbor zdravotní péče MZ 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Program protidrogové politiky MZ 

� Činnost horských služeb České republiky 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

• Odbor zdravotní péče poskytuje dotace pro NNO v Programu protidrogové politiky MZ 

formou výběrových řízení, v programu Činnost horských služeb ČR na základě žádosti 

Sdružení horských služeb ČR (na tento program není vyhlašováno výběrové řízení). 

� Typy organizací: Program protidrogové politiky MZ - obecně prospěšné společnosti 

a občanská sdružení, účelová zařízení církví. Činnost horských služeb České republiky - 

občanská sdružení Horská služba ČR. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� 30. 6. 2000  

Termín uzavření výběrových řízení 

� 30. 9. 2000  

Termín vyhodnocení výběrových řízení  

� 31.12.2000  

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� MUDr. P. Exnerová, tel. č. 24972430 (Program protidrogové politiky MZ) 

� E. Čápová, tel. č. 24972428 (Program protidrogové politiky MZ) 

� Ing. K. Matička, tel. č. 24972780 (Činnost horských služeb České republiky) 

� MUDr. D. Kuklová, CSc., tel. č. 24972377 (Činnost horských služeb České republiky) 

� MUDr. P. Březovský, tel. č. 24972227 (Činnost horských služeb České republiky) 
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Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 

www mze.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor zemědělské výroby 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené 

� Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj 

� Rozvoj kultury a kulturního dědictví 

� Rozvoj sportu a tělovýchovy 

� Péče o ohrožené skupiny obyvatel, zvláště mládeže 

� Pomoc při nenadálých událostech 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor zemědělské výroby nevypisuje výběrová řízení. 

� Typy organizací: vybraná občanská sdružení - Český svaz včelařů, Český zahrádkářský 

svaz, Český svaz chovatelů, Český rybářský svaz, JUVENA. 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Dr. J. Poupě, tel.č. 218 12 789 

� Ing. J. Kubelka, tel. č. 218 12 320 

 

Odbor státní správy lesů a myslivosti 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Propagace myslivosti a ochrany přírody, práce s mládeží 

� Výchova mládeže k ochraně zvěře a přírody 

� Propagace ochrany zvěře a přírody při mysliveckých výstavách 

� Lov dravců - sokolnictví, lovecká kynologie - memoriály 
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� Dodržování tradic v myslivosti, propagace myslivosti a etiky 

(Bližší specifikace těchto programů je konkretizována smlouvami s jednotlivými NNO.) 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Odbor státní správy lesů a myslivosti nevypisuje výběrová řízení. 

� Typy organizací: vybraná občanská sdružení - Českomoravská myslivecká jednota, Řád 

sv. Huberta. 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Ing. V. Sobotková, tel. č. 218 12 748 

 

Odbor personální 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Dva pilotní projekty programu PHARE - PATERNARTAT na podporu vybudování 

vzorových zařízení pro zdravotně postižené s pracovním zaměřením v provozu 

zemědělské farmy 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� V roce 2001 budou dotace poskytnuty na dokončení již fungujících dvou vzorových 

zařízení pro zdravotně postižené s pracovním zaměřením v provozu zemědělské farmy. 

Od roku 2002 budou dotace poskytovány subjektům vybraným na základě výběrových 

řízení. 

� Typy organizací: vybraná občanská sdružení - Pomoc Týn nad Vltavou, Sdružení 

NERATOV. 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� Mgr. M. Prokop, tel. č. 23 18 793 

� Ing. K. Liška, tel. č. 218 12 411  
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Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

www.env.cz 

 

Odbory administrující poskytování státních dotací 

 

Odbor strategií - oddělení vzdělávání a osvěty 

Odbor ekonomiky životního prostředí - oddělení projektů 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny 

� Péče o biodiverzitu 

� Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí 

� Environmentální osvěta, vzdělávání a výchova 

� Rozvoj cestovního ruchu udržitelného pro přírodu 

(Podobná specifikace programů bude součástí textu vyhlášení výběrového řízení). 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� MŽP rozděluje státní dotace pro NNO pouze formou výběrových řízení. 

� Typy organizací: občanská sdružení. 

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení  

� srpen 2000 

Termín uzavření výběrových řízení  

� říjen 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� nejpozději 31. prosince 2000 

 

Kontaktní osoby pro získaní podrobnějších informací  

� RNDr. M. Novák, tel. č. 6731 0671 (odbor strategií, oddělení vzdělávání a osvěty) 

� B. Vaisová, tel. č. 6712 2584 (odbor ekonomiky životního prostředí, oddělení projektů) 
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Poradní orgány vlády ČR, které administrují 

poskytování státních dotací 
 

Rada pro národnosti vlády ČR 

Vladislavova 4, 110 00 Praha 1 

www.vlada.cz 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Vydávání menšinového tisku podle Zásad ekonomického zajištění vydávání 

národnostního tisku podle usnesení vlády č. 771/1997 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� V působnosti Rady pro národnosti vlády ČR jsou vyhlašována výběrová řízení, přičemž 

Rada pro národnosti je místem, kde jsou projekty vyhodnocovány. Uzavření smluv 

a poukázání dotací provádí MF ČR. 

� Typy organizací: občanská sdružení příslušníků národnostních menšin, orientující se na 

vydávání národnostního menšinového tisku.  

 

Termíny 

Termín vyhlášení výběrových řízení 

� září 2000 

Termín uzavření výběrových řízení 

� listopad 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� prosinec 2000 (dotační proces je uzavřen rozhodnutím vlády o přiznání 

dotace) 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

� PhDr. A. Sulitka, CSc., tel. č. 96 153 474, E-Mail: sulitka@vlada.cz 
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Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity 

Vladislavova 4, 110 00 Praha 1 

www.vlada.cz 

 

Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

� Podpora projektů Integrace romské komunity 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt požádat 

� Řídí se usnesením vlády č. 386 ze dne 19. Dubna 200. 

 

Termíny 

� nejsou stanoveny 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější informace 

R. Krištof, tel. č. 96 153 111, E-Mail: kristof@vlada.cz 

 

 

Meziresortní protidrogová komise 

Vladislavova 4, 110 00 Praha 1 

www.vlada.cz 

 
Programy, na něž jsou poskytovány státní dotace 

MPK bude v roce 2001 podporovat multidisciplinární programy nabízející služby těchto 
typů : 

� metodická pracoviště primární prevence nebo programy primární prevence pokrývající 
svými službami potřeby místní komunity nebo regionu 

� terénní výměnné programy zaměřené na kontaktování uživatelů drog a snižování rizik 
s užíváním drog spojených  

� nízkoprahová zařízení zaměřená na práci s uživateli drog a jejich blízkými  

� ambulantní/stacionární programy léčby pro uživatele drog a jejich blízké  

� programy střednědobé a dlouhodobé léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických 
komunitách  
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� programy následné péče pro uživatele drog, včetně programů nabízejících chráněné 
bydlení 

� programy zaměřené na práci s rodiči uživatelů drog, svépomocná hnutí rodičů uživatelů 
drog  

� programy profesního vzdělávání a zvyšování kvality poskytování služeb v oblasti léčby 
a resocializace uživatelů drog 

 

Postupy, užívané při poskytování státních dotací, a typy NNO, které mohou o státní 

dotaci na svůj projekt  požádat 

� MPK rozděluje dotace výhradně formou dotačního řízení (viz metodika MPK 2001). 

� Dotace jsou poskytovány občanským sdružením, církevním právnickým osobám a obecně 

prospěšným společnostem, ostatním nestátním organizacím, okresním úřadům nebo 

úřadům místní samosprávy provozujícím zařízení specifické prevence, léčby 

a resocializace závislostí na drogách nebo poskytujícím služby v dané oblasti. 

 

Termíny  

Termín vyhlášení výběrových řízení  

� 10. června 2000 

Termín uzavření výběrových řízení  

� 1. října 2000 

Termín vyhodnocení výběrových řízení 

� 31. prosinec 2000 

Termín ukončení rozhodování o dotacích 

� únor 2001 (v závislosti na schválení zákona o státním rozpočtu na daný 

rok) 

 

Kontaktní osoby, u nichž lze získat podrobnější  informace 

P. Cejnar, tel. č. 96 153 265, E-Mail: cejnar@vlada.cz 

Ing. J. Vosátka, tel. č. 96 153 394, E-Mail: vosatka@vlada.cz 

 

 


