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Úvodní slovo
Usnesením č. 621 z 20. června 2001 schválila vláda „Hlavní oblasti státní dotační
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím v roce 2002“ a „Rozbor financování
nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu v roce 2000“, které jsem jí předložil
jako předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Hlavní oblasti vláda schválila
podruhé a Rozbor jsem předložil již potřetí. Tyto dokumenty odrážejí snahu Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace o zpřehlednění a zpřístupnění informací o složitém procesu
poskytování státních dotací na projekty nestátních neziskových organizací.
Informace o poskytování státních dotací nestátním neziskovým organizacím se Vám
dostává do rukou již podruhé. Její první vydání v roce 2000 vzbudilo pozitivní ohlas. Jejím
cílem je zajistit dostupnost základních údajů o státní dotační politice vůči neziskovým
subjektům, aby tak pomohla nestátním neziskovým organizacím, které v roce 2002 hodlají
požádat o státní dotaci na své projekty.
Informace obsahuje výčet hlavních oblastí podpory na rok 2002, které se v podstatě
neliší od roku 2001. Přibyla pouze jediná oblast, a to „podpora rovných příležitostí mužů
a žen“. Hlavní oblasti se realizují prostřednictvím programů jednotlivých ministerstev, která
vyhlašují dotační tituly pro nestátní neziskové organizace na rok 2002. Publikace obsahuje
i tyto programy.
Ze srovnání rozborů financování nestátních neziskových organizací, zpracovaných za
rok 1998, 1999 a nyní za rok 2000, vyplývá, že podpora nestátních neziskových organizací ze
státního rozpočtu stále mírně roste. Ale nejenom ze státního rozpočtu. Podílejí se na ní
i ostatní veřejné rozpočty, jako jsou rozpočty měst nebo rozpočty okresních úřadů.
Rok 2000 byl však posledním rokem, kdy okresní úřady mohly ve větší míře
podporovat nestátní neziskové organizace. Se vznikem krajů a souvisejícími změnami
právního prostředí se totiž mění i poskytování dotací ze státního rozpočtu a podoba finanční
podpory nestátním neziskovým organizacím z dalších veřejných rozpočtů. Předpokládám
však, že nové kraje také brzy vytvoří své dotační programy pro nestátní neziskové organizace,
které jsou nositeli regionálních projektů a programů, a že tak do budoucna převezmou část
úkolů ústředních orgánů státní správy. Jsem totiž přesvědčen, že nestátní neziskové
organizace jsou stále integrálnější součástí sítě rozličných služeb a aktivit, které občané
potřebují, využívají a vyžadují.
Ing. Karel Březina
ministr vlády
a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
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I.
Obecné informace
o poskytování státních dotací NNO v roce 2002
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1. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO)
pro rok 2002 stanovené usnesením vlády č. 621 ze dne 20. 6. 2001
Hlavní oblasti

Činnosti NNO, jejichž rozvoj budou ústřední orgány
státní správy podporovat

Ministerstva
a poradní orgány
vlády
-3MPSV

-1poskytování sociálních
služeb

-2poskytování sociálních služeb občanům v nepříznivé
sociální situaci

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, podpora
programu veřejně účelných aktivit zdravotně postižených
občanů
ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, péče
o biodiverzitu; zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti
životního prostředí, environmentální osvěta, vzdělávání
a výchova; udržitelný rozvoj
podpora umělecké tvorby a její prezentace, rozvíjení
progresivních forem kultury; podpora neprofesionální kulturní
aktivity; údržba a ochrana kulturních památek a tradic,
podpora krajanských spolků v zahraničí
příprava na vstup do Evropské unie; finanční spoluúčast státu
na programech financovaných z fondů EU, komunitní rozvoj,
včetně naplňování principu Partnerství, reprezentace ČR
v zahraničí
péče o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti populace;
sportovní reprezentace, včetně přípravy sportovních talentů;
zvýšení fyzické zdatnosti, speciálních dovedností a návyků
určitých profesních skupin (Armáda ČR, Policie ČR, Hasičské
záchranné sbory ČR)
program rozvoje rovných příležitostí mužů a žen

MPSV, MO

zajištění podmínek pro naplňování práv příslušníků
národnostních menšin a podpora jejich programů a aktivit;
integrace cizinců; boj proti rasismu a diskriminaci

MK, MŠMT, MV,
MPSV, MRK,
RNR, RLP

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
rozvoj činností zaměřených na rozšiřování právního vědomí
spotřebitelské veřejnosti, uplatňování ochrany spotřebitelů
v praxi, podpora rozvoje spotřebitelského hnutí; právně
osvětová činnost v oblasti bydlení
ochrana při ohrožení životů, zdraví, přírody a majetků
živelnými pohromami, haváriemi, válečnými konflikty;
humanitární pomoc poskytovaná v ČR i v zahraničí

MV, MPSV, MZ,
MŠMT, MPK,
MO, MMR, Mze,
MRK

ochrana životního
prostředí, udržitelný
rozvoj
rozvoj kultury,
záchrana kulturního
dědictví
příprava na vstup
do Evropské unie,
spoluúčast na
programech EU
rozvoj sportu
a tělovýchovy

podpora rovných
příležitostí mužů a žen
práva příslušníků
národnostních
a etnických menšin,
včetně menšiny romské
péče o ohrožené
a problémové skupiny
obyvatel

ochrana spotřebitele
a ochrana nájemních
vztahů
pomoc při nenadálých
událostech
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MZ, MK, MZe,
MMR, MŠMT,
MŽP

MŽP, MŠMT,
MMR, MZe

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

MPO, MMR

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

2. Předpisy, jimiž se ústřední orgány státní správy při poskytování státních dotací NNO
v roce 2002 budou řídit:

 zákon č. 218/2000 Sb., Rozpočtová pravidla republiky, účinný od 1. 1. 2001,
 usnesení vlády č. 584/1997, o registru konečných příjemců dotací – CEDR (Centrální
evidence dotací – registr),
 usnesení vlády č. 114/2001 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, platné od 7. 2. 2001,
 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. 621/2001 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči NNO,
 usnesení vlády č. 771/1997 k Zásadám ekonomického zajištění vydávání národnostního
tisku,
 usnesení vlády č. 386/2000 k zásadám poskytování účelových dotací z položky Podpora
projektů integrace romské komunity,
 předpisy vydané jednotlivými ministerstvy (po 1. 1. 2001 ministerstva vydávají nové
interní předpisy),
 Rozhodnutí poskytovatele dotace (podle nových Rozpočtových pravidel republiky) –
nahrazuje dohody o poskytnutí státní dotace, uzavírané ústředním státním orgánem s jejím
příjemcem.
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II.
Základní údaje
o poskytovatelích státních dotací a jejich dotačních programech
(zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev)
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Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Nábřeží L. Svobody 12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1
www.mdcr.cz

Odbor civilního letectví
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Zájmová činnost v letectví
(Činnost soustředěná v nestátních neziskových organizacích zastřešených Aeroklubem ČR
a v Letecké amatérské asociaci ČR, pověřené výkonem činností ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb.
o civilním letectví)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení vykonávající podle zákona č.49/1997 Sb., (o civilním letectví) činnosti
obdobné výkonu státní správy
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. O. Gorgol, 514 313 57
 Ing. J. Machytka, 514 311 50
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Ministerstvo kultury ČR
Milady Horákové č. 139, 160 41 Praha 6
www.mkcr.cz

Zahraniční odbor
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Program podpory kulturních aktivit
(Podpora kulturních aktivit realizovaných českými subjekty ve spolupráci se zahraničními
partnery)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení. Dotace jsou poskytovány na základě doporučení
grantové komise posuzující všechny předložené žádosti.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Obecně prospěšné organizace, občanská sdružení, spolky
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

30. 9. 2001
30. 11. 2001
28. 2. 2002

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 R. Kallup, 570 85 298

Odbor církví
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Náboženské, případně nábožensko-kulturní aktivity
(Aktivity, které zvyšují zájem o náboženskou oblast vymezenou činností církví a náboženských
společností registrovaných v ČR)

 2) Podpora významných kulturní aktivit náboženského charakteru
(Výstavy, oslavy výročí, semináře, konference, koncerty)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) Občanská sdružení
 ad 2) Církve a náboženské společnosti
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Z. Němcová, 570 85 577
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15. 9. 2001
31. 10. 2001
31. 1. 2002

Odbor hromadných sdělovacích prostředků
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Veřejně prospěšné kulturní aktivity v oblasti audiovize a masmédií
 2) Pátý program vývoje a výzkumu MK
(Dlouhodobý výzkum a vědecké zhodnocení vývoje masmédií a audiovize v informační
společnosti)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Fyzické i právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací MK
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
1. 10. 2001
 ad 1) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
15. 12. 2001
 ad 1) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
31. 3. 2001
 ad 2) Termíny výběrových dotačních řízení programů vývoje a výzkumu jsou určovány
centrálně
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1), 2) R. Fiala, 570 85 313, E-mail: fialar@mkcr.cz

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Podpora projektů zaměřených na činnost podporující kulturní aktivity v oblasti movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, organizace s mezinárodním prvkem
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 B. Korčáková, 570 85 450
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listopad 2001
28. 2. 2002
30. 4. 2002

Odbor regionální a národnostní kultury
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin
(Podpora uměleckých aktivit, vzdělávacích a výchovných aktivit v kulturních oborech, podpora
dokumentace národnostní kultury, publikační činnost a multietnických kulturních akcí)

 2) Program podpory kulturních aktivit zdravotně postižených občanů
(Podpora velkých celostátních nebo nadregionálních kulturních akcí, jimiž zdravotně postižení
lidé prezentují své umělecké aktivity pro sebe a pro veřejnost, systematickou práci v zařízeních,
kde zdravotně postižení lidé jsou umístěni trvale nebo do nich docházejí k dennímu pobytu, tj.
různé formy arteterapie, činnosti výtvarné, keramiku, divadelní a literární tvorbu, dále ediční
činnost apod., podpora odstraňování architektonických a komunikačních bariér)

 3) Program podpory zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit
(Podpora rozvoje vzdělávacích aktivit dětí, mládeže i dospělých, rozvoje metod a forem
vzdělávání, problematika celoživotního vzdělávání, vzdělávání a mimoumělecké aktivity,
zvláště s tematikou etiky – především se zaměřením na děti a mládež, přípravy k partnerským
vztahům a rodinnému životu, prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství,
AIDS, aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel)

 4) Program podpory neprofesionálních uměleckých aktivit
(Podpora tradiční české hudebnosti, slovesných oborů, divadelní tvořivosti včetně inspirujících
dílen a seminářů, neprofesionální tvorby výtvarné, fotografické, zvukové a amatérského filmu
a videa, všech druhů tanečního umění od folklóru až po scénický a moderní tanec,
s přednostním přihlédnutím k tanečním projevům dětí a mladých lidí, dětských estetické aktivity
s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů)

 5) Program podpory integrace cizinců žijících v České republice
(Podpora uměleckých aktivit, kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, televizních
a rozhlasových pořadů, podpora aktivit, které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou
oblast, podpora dokumentační činnosti, publikační činnosti, podpora multietnických kulturních
akcí, směřujících mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové
a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie)

 6) Program na podporu tradičních lidových řemesel
(Popularizace lidových řemesel vůči široké veřejnosti, prezentace výrobků lidových řemeslníků,
se zvláštním zřetelem na prezentování výrobků učňů, předávání zkušeností a dovedností starých
řemeslníků následovníkům, tvůrčí dílny v řemeslných oborech, dokumentace a záznam
technologie, vydání výjimečných publikací)

 7) Program podpory kulturních aktivit k významným výročím měst a obcí, k významným
výročím historických událostí a výročím významných osobností v oblasti kultury
(Podpora lokálních kulturních tradic a vědomí lokálních kulturních dějin)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 6) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 4) Občanská sdružení
 ad 5) – 6) Právnické a fyzické osoby, včetně občanských sdružení
 ad 7) Právnické a fyzické osoby, včetně občanských sdružení
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 6) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
III. čtvrtletí 2001
 ad 1) – 6) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
říjen – listopad 2001
 ad 1) – 6) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 31. l. 2002
 ad 7) Termíny průběžně po celé období kalendářního roku
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) PhDr. J. Vondráková, 570 85 353, E-mail: vondrakj@mkcr.cz
PhDr. L. Pavlatová, 570 85 269, E-mail: pavlatol@mkcr.cz
 ad 2) Mgr. L. Vaňková, 570 85 258, E-mail: vankoval@mkcr.cz
 ad 3) R. Polendová, 570 85 291, E-mail: polendor@mkcr.cz
I. Vozková, 570 85 259, E-mail: vozkovai@mkcr.cz
 ad 4) PhDr. V. Appl, 570 85 265, E-mail: applv@mkcr.cz
 ad 5) PhDr. L. Pavlatová, 570 85 269, E-mail: pavlatol@mkcr.cz
 ad 6) Mgr. L. Vaňková, 570 85 258, E-mail: vankoval@mkcr.cz
PhDr. L. Pavlatová, 570 85 269, E-mail: pavlatol@mkcr.cz
 ad 7) Mgr. M. Nádvorník, 570 85 292, E-mail: nadvornm@mkcr.cz

Odbor umění a knihoven
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Program podpory kulturních aktivit v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění,
architektury, užitého umění, uměleckých řemesel a designu
 2) Program podpory pro symfonické orchestry a pěvecké sbory
 3) Podpora vydávání české a překladové literatury
(Umělecká díla původní české literatury a literatur národnostních menšin, překlady uměleckých
děl do češtiny, díla literární vědy a kritiky)

 4) Podpora vydávání původní ilustrované literatury pro děti a mládež
 5) Podpora projektů v oblasti literatury – literární periodika a sborníky, veřejné přednášky,
semináře, výstavy, soutěže a další projekty z oblasti literatury
 6) Program Knihovna 21. století: provoz výměnných souborů, knihovní fondy pro
nevidomé a slabozraké
 7) Program VISK – veřejné informační služby knihoven
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) Provádí se výběrové dotační řízení.
 ad 2) Jednotlivá tělesa zasílají na výzvu MK vyplněnou žádost s potřebnými údaji pro
výpočet dotace. Klíč pro dělení prostředků je zatím rozdělen na tři části: první část dotace
vychází z nákladů a příspěvků od zřizovatelů (event. dotací), další dvě části jsou bodové
hodnoty získané za koncerty pro mládež a nová nastudování skladeb. Konečná výše
dotace je schválena ministrem kultury.
 ad 3) – 7) Provádí se výběrové dotační řízení.
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Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) občanská sdružení, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti, fyzické
osoby
 ad 2) obecně prospěšné společnosti
 ad 3) – 7) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty,
územně samosprávné celky (obce a města), příspěvkové organizace
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
říjen/listopad 2001
 ad 1) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
listopad 2001
 ad 1) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
únor/březen 2002
 ad 2) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení: jednotlivá tělesa jsou oslovována až
po přidělení prostředků ze státního rozpočtu na tento program. Po shromáždění údajů od
subjektů (zpravidla v měsíci březnu až dubnu 2002) dochází k výpočtu dotací a ke
schválení. Subjekty obdrží rozhodnutí v průběhu měsíce května až června 2002.
 ad 3) – 7) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
říjen/listopad 2001
 ad 3) – 7) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
leden 2002
 ad 3) – 7) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení únor/březen 2002
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) Mgr. Zichová, 570 85 213
 ad 1) Mgr. Musil, 570 85 209
 ad 1), 2) Š. Kruková, 570 85 211
 ad 1), 2) Dr. Chorvátová, 570 85 218
 ad 3), 4) B. Fišer, 570 85 220
 ad 5) PhDr. K. Nováková, 570 85 221
 ad 6) Mgr. B. Skučková, 570 85 316
 ad 7) Mgr. B. Koubová, 570 85 212
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Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
www.mo.cz

Odbor sociální politiky
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Program podpory progresivních forem kultury, údržba a ochrana kulturních tradic
a památek
 2) Program podpory naplňování principu Partnerství
 3) Program péče o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti populace
 4) Program zvýšení fyzické zdatnosti, speciálních dovedností a návyků profesních skupin
armády
 5) Program rozvoje rovných příležitostí mužů a žen v AČR
 6) Program zabezpečování široké nabídky využití volného času dětí a mládeže, primární
prevence SPJ a prevence kriminality
 7) Program ochrany při ohrožení životů, zdraví, přírody a majetku pohromami, válečnými
konflikty, humanitární pomoc
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 7) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 7) Občanská sdružení
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 7) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
30. 8. 2001
 ad 1) – 7) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
30. 11. 2001
 ad 1) – 7) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2002
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 PaedDr. A. Tomko, 202 12 018
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Ministerstvo práce sociálních věcí ČR
Na poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
www.mpsv.cz

Odbor sociálních služeb
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Program rozvoje sociálních služeb
(Program je určen pro nestátní neziskové subjekty, které poskytují sociální služby občanům
v nepříznivé sociální situaci)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, humanitární organizace církví, obecně prospěšné společnosti, fyzické
osoby
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

30. 6. 2001
30. 9. 2001
prosinec 2001

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 I. Merhautová, 219 22 248, E-mail: iva.merhautova@mpsv .cz
 B. Pourová, 219 22 241, E-mail: blanka.pourová@mpsv.cz

Úsek evropské integrace a mezinárodních vztahů
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Program rozvoje rovných příležitostí mužů a žen
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 JUDr. D. Zelenková, 219 22 583

15

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
www.mmr.cz

Odbor územního plánování
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Podpora projektů orientovaných na řešení problematiky bezbariérové výstavby a dopravy
a problematiky užívání staveb osobami zdravotně postiženými
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Vybraná občanská sdružení
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. J. Skopec

Odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Podpora projektů zajišťujících obnovu značení turistických tras jakož i jejich nové
vytyčování
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Vybraná občanská sdružení
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. R. Hošek

Odbor bytové politiky
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Podpora činnosti organizací programově orientovaných na ochranu práv nájemníků
a posilování právního a ekonomického vědomí majitelů domů a veřejnosti
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Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Vybraná občanská sdružení
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. B. Burdová

Odbor programů Evropské unie
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Podpora projektů zahrnujících přípravu reprezentantů obcí, měst a regionů na činnost ve
strukturách Evropské unie
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. J. Ďurovcová

Odbor koncepce regionálního rozvoje
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Podpora vzdělávacích programů určených pro představitele místní a regionální správy
zahrnující přípravu na vstup do Evropské unie, včetně spoluúčasti na programech
kofinancovaných EU
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Vybraná obecně prospěšná organizace
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Mgr. D. Stehlíková
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 00 Praha 1
www.mpo.cz

Odbor ochrany spotřebitelů
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Rozvoj spotřebitelských poradenských a informačních center
 2) Šíření informací prostřednictvím spotřebitelských periodik, tiskovin a internetu,
komparativní testování výrobků, ochrana před nebezpečnými výrobky na trhu
 3) Rozvíjení podmínek pro působení evropské spotřebitelské legislativy v ČR, zapojování
občanských spotřebitelských organizací do mezinárodních spotřebitelských struktur
 4) Vytváření výchovných programů pro všechny věkové kategorie spotřebitelů
 5) Rozvoj institucionálního zabezpečování mimosoudního urovnávání sporů
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 5) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 5) Nestátní nezisková organizace (např. nezávislé občanské sdružení podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), která se ve své náplni činnosti věnuje výhradně
problematice ochrany spotřebitelů v oblasti ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů
a jakosti a bezpečnosti zboží.
 ad 1) – 5) Nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní náplň činnosti netvoří problematika
ochrany spotřebitelů, avšak která se systematicky a dlouhodoběji, nejméně však dva roky
od registrace u Ministerstva vnitra, věnuje také ochraně práv a zájmů spotřebitelů, anebo
která prokáže, že navzdory kratší době trvání takové činnosti již realizuje projekty, které
přinášejí prospěch spotřebitelům a vedou k ochraně jejich práv a zájmů při nákupu zboží
a služeb na trhu.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 5) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
květen 2001
 ad 1) – 5) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
srpen 2001
 ad 1) – 5) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení prosinec 2001
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 5) Ing. J. Huněk, 240 62 864
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Oddělení standardizace
Programy, na které je poskytována státní dotace
 Dotace Českému institutu pro akreditaci, o.p.s. podle zákona č. 22/1997 Sb.
(Poskytuje se v souladu s § 15 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, na financování zahraničních styků, které
vyplývají ze zapojení příjemce jako Národního akreditačního orgánu ČR do evropských
a světových organizací, zabývajících se akreditací)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Neprovádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Vybraná obecně prospěšná společnost
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 JUDr. T. Jeřábková, tel. 248 52 394
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
www.msmt.cz

Odbor tělovýchovy a sportu – skupina mládeže a tělovýchovy
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Program Státní sportovní reprezentace
(Podpora sportovní přípravy reprezentantů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních
soutěžích – olympijské a paralympijské hry, deaflympiády, mistrovství světa, mistrovství
Evropy, univerziády a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže – prostřednictvím
vybraných sportovních svazů)

 2) Program Sportovní centra mládeže
(Podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie,
zpravidla 15 – 19 let, prostřednictvím vybraných sportovních svazů)


3) Program Sportovní talent
(Podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích a podpora pořádání
mezinárodních soutěží mládeže dorosteneckých a žákovských kategorií zajišťovaných
sportovními svazy na území ČR, a to pouze na úrovni MS a ME ; podpora se uskuteční formou
příspěvku na pořádání soutěže, který může dosáhnout nejvýše 10 % rozpočtovaných nákladů)

 4) Program Sportovní třídy
(Podpora sportovní přípravy žáků tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základních
školách prostřednictvím vybraných sportovních svazů)

 5) Národní program rozvoje sportu pro všechny
(Podpora speciálních projektů pohybových aktivit celostátního rozsahu zaměřených na širokou
veřejnost, zejména mládež, rodinu, seniory, podpora tělovýchovné reprezentace v oblasti sportu
pro všechny a podpora programů vzdělávání dobrovolných pracovníků pro oblast sportu pro
všechny a pracovníků informačních a rekondičních center)

 6) Program Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení
(Podpora udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví,
výpůjčce1 nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení, podpora udržování a provozování
sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví,
výpůjčce1 nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení a podpora udržování technických
prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví nebo dlouhodobém
nájmu občanských sdružení)

 7) Program Sport a škola
(Podpora školních a studentských sportovních klubů sdružených v Asociaci školních
sportovních klubů, České asociaci univerzitního sportu, České asociaci akademických
technických sportů a případně dalších)

1)

1

§ 59 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
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 8) Program Sport zdravotně postižených
(Podpora vytváření podmínek pro zapojení dospělých do pravidelné sportovní činnosti, podpora
vytváření podmínek pro zapojení mládeže do pravidelné sportovní činnosti a podpora
mezinárodních soutěží zdravotně postižených, pořádaných na území ČR)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení. Postup při poskytování státních dotací je stanoven ve
vyhlášení „Programů státní podpory sportu“ na rok 2002, které Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) stanoví podle zákona č. 218/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a v návaznosti na
usnesení vlády České republiky č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy. Současně jsou vydávány Metodické pokyny
MŠMT pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v NNO
v oblasti sportu.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení v tělovýchově a sportu
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 8) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 ad 3), 5) – 8) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 ad 1) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 ad 1) – 8) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

červen 2001
31. 10. 2001
30. 11. 2001
31. 12. 2001

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Z. Červenka, 571 93 764
 Mgr. V. Píša, 571 93 761
 PaedDr. P. Vykoukal, 571 37 73
 Ing. M. Bačinová, 571 93 641

Odbor pro mládež
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Střechy
(Podpora střešních organizací dětí a mládeže, tj. provoz vlastního ústředí, společné úrazové
pojištění, dotace na krajské koordinační články).

 2) Sdružení
(Podpora NNO – provozní náklady, podpora pravidelné činnosti nižších článků, která zahrnuje
zejména oblast volného času, letních a zimních táborů, práce s talenty, práce s informacemi pro
dětí a mládež, práce s neorganizovanou mládeží, prevence sociálně patogenních jevů, práce se
zdravotně postiženými dětmi a mládeží, příprava vedoucích a instruktorů)

 3) Investice
(Údržba materiálně technické základny NNO)
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 4) Zahraničí
(Rozvoj a podpora recipročních setkávání dětí a mládeže formou dvoustranných mezinárodních
kontaktů na bázi mezivládních dohod o spolupráci a výměnách mládeže mezi ČR a Francií
a mezi ČR a SRN, a dále v souladu s naplňováním kulturních dohod s dalšími evropskými státy)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení. Postup při poskytování státních dotací je stanoven ve
vyhlášení „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO v roce 2002“, které
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) stanoví podle zákona
č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
a v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Nestátní neziskové organizace dětí a mládeže, tj. občanská sdružení, účelová zařízení
církví a obecně prospěšné společnosti
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 4) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 ad 1) – 3) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
ad 4) Termín uzavření výběrových dotačních řízení

červen 2001
říjen 2001
15. 11. 20012
15. 1. 20023
15. 5. 20024
 ad 1) – 3) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 31. 12. 2001
 ad 4) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení vždy do 2 měsíců od uzávěrky
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 3) Ing. Z. Dvořákova, 571 93 333
 ad 1) – 3) S. Sedláček, 571 93 590
 ad 1) – 2) E. Hampejsová, 571 93 444
 ad 4) Mgr. P. Janík, 571 93 337

2

pro aktivity, realizující se v období leden/duben
pro aktivity, realizující se v období květen/srpen
4
pro aktivity, realizující se v období září/prosinec
3

22

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
www.mvcr.cz

Odbor sportu
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Vytváření podmínek pro tělesnou a střeleckou přípravu příslušníků Policie ČR a jejich
dalších sportovních aktivit a rekreačně – pohybových aktivit občanských zaměstnanců
Ministerstva vnitra nebo Policie ČR, anebo organizačních složek státu a příspěvkových
organizací zřízených Ministerstvem vnitra, v rámci specializované činnosti sportovních
klubů policie sdružených v UNITOP ČR
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Vybrané občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR)
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací

 PaedDr. J. Vodehnal, 614 35 116
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
odbor IZS a výkonu služby
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany a integrovaného záchranného systému
a ochrany obyvatel
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, integrovaném záchranném
systému a ochrany obyvatel.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

15. 8. 2001
30. 10. 2001
15. 11. 2001

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 pplk. Dr. Ing. Z. Hanuška, 614 24 181, E- mail: zdenek.hanuska.@firerescue.cz
 npor. Bc. A. Veselá, 614 24 196, E-mail: alena.vesela@firerescue.cz
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Odbor prevence kriminality
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Součinnostní řešení prevence kriminality na místní úrovni
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Účelové dotace na prevenci kriminality jsou určeny na součinnostní řešení prevence
kriminality na místní úrovni, jsou poskytovány obcím na základě projektů předložených
obcemi a schválených zastupitelstvem příslušné obce. Výběrová komise posoudí projekty
a navrhne jejich realizaci včetně výše finančních prostředků. Vybrané projekty schvaluje
Republikový výbor pro prevenci kriminality.
 Pro výběr měst zařazovaných do systému je určující vysoký nápad trestné činnosti, podíl
některé sociální skupiny na jejím páchání, vysoká míra kriminálně rizikových faktorů
vztahujících se k páchání trestné činnosti a počet obyvatel vyšší než 10 tisíc.
 Vybrané obce jsou odborem prevence kriminality osloveny, zda mají zájem se do systému
zapojit, protože se na schválených projektech musí spolupodílet. Realizátory jednotlivých
projektů jsou různé subjekty včetně nestátních neziskových organizací. Možnost jejich
zapojení probíhá na úrovni obce.
 Finanční prostředky pro schválené obce jsou na žádost MV obcím poskytovány MF
z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa. Tyto prostředky jsou do kapitoly
VPS nárokovány ze strany MV (odboru prevence kriminality MV) již ve fázi návrhu
rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 sekretariát odboru, 614 322 55
 Ing. Horešovská, 614 332 66
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5, 125 10 Praha 1
www.mzv.cz

Odbor kulturních a krajanských vztahů
Odbor vnějších ekonomických vztahů a mezinárodních organizací
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Podpora krajanských spolků a společností přátel ČR v zahraničí


2) Podpora tuzemských projektů propagujících ČR v zahraničí a spolupráce se
zahraničním

 3) Podpora vlastního rozvoje nestátních neziskových organizací realizující humanitární
a rozvojovou pomoc do zahraničí
 4) Podpora projektů nestátních neziskových organizací zaměřených na humanitární
a rozvojovou pomoc v zahraničí
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 4) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) Spolky sdružující etnické Čechy a společnosti přátel ČR v zahraničí
 ad 2) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti
 ad 3), 4) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti (realizující projekty
s mezinárodním dosahem)
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 4) Termín vyhlášení výběrových řízení
 ad 1) – 4) Termín uzavření výběrových řízení
 ad 1) – 4) Termín vyhodnocení výběrových řízení
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Neuvedeny.
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leden 2002
30. 4. 2002
květen 2002

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
www.mzcr.cz

Odbor zdravotně sociální péče
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Program podpory občanských sdružení a humanitárních organizací
 2) Program podpory veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených
občanů
 3) Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 3) Provádí se výběrové dotační řízení, jehož podmínky jsou stanoveny v rámci
metodiky pro vypracování a registraci žádostí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1), 3) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace
 ad 2) Občanská sdružení zdravotně postižených občanů
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 3) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 ad 1), 2) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 ad 3) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 ad 1) – 3) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

30. 6. 2001
30. 9. 2001
31. 10. 2001
31. 1. 2002(předběžnévyhodnocení)

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) A. Krajňanská, 249 72 354
 ad 2) PhDr. J. Filáčková, 249 72 198
 ad 1), 2) PhDr. V. Filec, 249 72 702
 ad 3) PhDr. L. Vostřáková, 249 72 224
 ad 3) Ing. I. Hradilová, 249 72 527

Odbor hygieny a epidemiologie
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví
 2) Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
(Program vychází z usnesení vlády ČSR č. 47/1990 k Národnímu programu prevence
HIV/AIDS)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 2) Provádí se výběrové dotační řízení, jehož podmínky jsou stanoveny v rámci
metodiky pro vypracování a registraci žádostí.
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Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, další fyzické
a právnické osoby
 ad 2) Organizace přímo řízené MZ, které jsou činné v dané oblasti (např. Státní zdravotní
ústav – Národní referenční laboratoř pro AIDS, AIDS centra v ČR, mikrobiologická a
dermatovenerologická pracoviště fakultních a dalších přímo řízených nemocnic, krajské
hygienické stanice), organizace v působnosti okresních úřadů, činné v dané oblasti (např.
okresní hygienické stanice nebo nemocnice s poliklinikou), nevládní neziskové
organizace, činné v dané oblasti (např. občanská sdružení, obecně prospěšné organizace,
zabývající se péčí o HIV pozitivní osoby nebo zajišťující prevenci u osob s rizikovým
chováním.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 2) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 ad 1) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 ad 2) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 ad 1) – 2) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

30. 6. 2001
15. 9. 2001
15. 10. 2001
31. 1. 2002

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 J. Kopetová, 24 972 146, e-mail Kopetova@mzcr.cz
 MUDr.V. Kernová, 670 82 493, e-mail kernova@szu.cz
 2) MUDr. J. Jedlička,CSc., 670 82 650
 2) MUDr. G. Walter, 249 72 184

Odbor vzdělávání a vědy
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Program na podporu zdravotnických vzdělávacích programů a rozšíření dostupnosti
informací o vzdělávání a pro vzdělávání ve zdravotnictví
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení, jehož podmínky jsou stanoveny v rámci metodiky pro
vypracování a registraci žádostí
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 PhDr. H. Pessrová, CSc., 242 17 773
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30. 6. 2001
30. 9. 2001
31. 1. 2002

Odbor zdravotní péče
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Program protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví
 2) Činnost Sdružení Horských služeb ČR – dotace na běžnou činnost
 3) Výstavba a rekonstrukce objektů HS ČR, nákup strojů a zařízení k zajištění činnosti
sdružení
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) Provádí se výběrové dotační řízení, jehož podmínky jsou stanoveny v rámci
metodiky pro vypracování a registraci žádostí.
 ad 2) Výběrové dotační řízení se neprovádí.
 ad 3) Postupuje se podle usnesení vlády č.114/2001 a v oblasti investic podle vyhlášky
č.40/2001 Sb. Ve smyslu §14 zákona č.218/2000 Sb. se vydává rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) Organizace v přímé působnosti MZ (rozpočtové, příspěvkové), organizace v přímé
působnosti jiného resortu (rozpočtové, příspěvkové), organizace v působnosti okresních
úřadů (rozpočtové, příspěvkové), obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení,
ostatní nestátní organizace,(tj. církve a náboženské společnosti dle zákona č. 161/1992
Sb., resp. 308/1991 Sb. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost dle
zákonů č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, č.40/1964 Sb., občanský
zákoník v platném znění, č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění)
 ad 2) Vybrané občanské sdružení
 ad 3) V daném případě se jedná o monopolního poskytovatele služeb
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
 ad 1) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
 ad 1) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) MUDr. P. Exnerová, 249 72 430
 ad 2), 3) Ing.K. Matička, 249 27 80
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30. 6. 2001
30. 9. 2001
31. 1. 2002

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
www.mze.cz

Odbor zemědělské výroby
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Ochrana a podpora zdraví včetně péče o zdravotně postižené


2) Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj



3) Rozvoj kultury a kulturního dědictví



4) Rozvoj sportu a tělovýchovy



5) Péče o ohrožené skupiny obyvatel, zvláště mládeže



6) Pomoc při nenadálých událostech

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 6) Vybraná občanská sdružení: Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz,
Český svaz chovatelů, Český rybářský svaz, JUVENA
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 6) dr. J. Poupě, 218 12 789
 ad 1) – 6) Ing. J. Kubelka, 218 12 320

Odbor státní správy lesů a myslivosti
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Propagace myslivosti a ochrany přírody, práce s mládež


2) Výchova mládeže k ochraně zvěře a přírody



3) Propagace ochrany zvěře a přírody při mysliveckých výstavách



4) Lov dravců, lovecká kynologie

 5) Dodržování tradic v myslivosti, propagace myslivosti a etiky
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
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Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 5) Vybraná občanská sdružení: Českomoravská myslivecká jednota, Řád sv.
Huberta
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 5) Ing. V. Sobotková, Csc., 218 12 748

Odbor personální
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Podpora vybudování vzorových zařízení pro zdravotně postižené s pracovním zaměřením
v provozu zemědělské farmy
(Pilotní projekty programu PHARE)

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Vybraná občanská sdružení: POMOC Týn nad Vltavou, Sdružení NERATOV
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Neuvedeny.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Mgr. M. Prokop, 231 87 93
 Ing. K. Liška, 218 12 411
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Ministerstvo životního
prostředí ČR
adresa: Vršovická 65, 100 10 Praha 10
www.env.cz

Sekce politiky životního prostředí
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 1) Ochrana životního prostředí, přírody a
krajiny
 2) Péče o biodiverzitu
 3) Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
 4) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
 5) Udržitelný rozvoj na regionální úrovni
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 5) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 5) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 5) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
cca srpen 2001
 ad 1) – 5) Termín uzavření výběrových dotačních řízení
cca říjen 2001
 ad 1) – 5) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 31. 12. 2001
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 5) Ing. J. Soběslavská, 671 22 356
 ad 1) – 5) B. Vaisová, 671 22 584
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