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Slovo úvodem 
 

Informaci, která se Vám dostává do rukou, vydává Rada vlády pro nestátní neziskové 
organizace již potřetí. Jejím cílem je zpřístupnit soubor základních informací o možnostech 
získání finančních prostředků na projekty nestátních neziskových organizací v co 
nejstručnější a nejpraktičtější podobě.  

Státní dotační politika je realizována a plánována v intervalu tří let: minulý rok 2001 je 
uzavřené účetní období, v právě probíhajícím roce 2002 je možné požádat o dotaci na 
plánované rozpočtové období, tedy na rok 2003. Publikace se proto zabývá rozpočtovým 
rokem 2003 jako rozhodným obdobím, kdy je možné dotaci z veřejných rozpočtů získat. 

V úvodu publikace jsou uvedeny Hlavní oblasti podpory nestátních neziskových 
organizací v roce 2003, které vláda 19. června 2002 schválila svým usnesením č. 642. Tímto 
usnesením jsou jednotlivá ministerstva vázána při formulování svých dotačních programů na 
rok 2003. Novou oblastí je  "rozvoj dobrovolnické služby". Ministerstvo vnitra zabezpečí její 
realizaci v návaznosti na zákon č. 198/2002, Sb., o dobrovolnické službě, který nabude 
účinnosti 1. 1. 2003.  

Struktura publikace se proti předchozím letům poněkud změnila. Obsahuje jako 
v předchozích létech dotační programy ministerstev, nově pak dotační záměry krajů 
a procedury, které budou kraje při poskytování dotací používat. V některých případech jsou 
údaje o dotačním procesu krajů již konkrétní, v jiných jsou to spíše obecné úvahy o příštím 
rozpočtovém roce. Všechny však dávají představu o tom, jaké mají jednotlivé kraje záměry 
při podpoře nestátních neziskových organizací a jejich činností. 

Soubor informací o tom, jaké jsou možnosti získat podporu z některých veřejných 
rozpočtů, doplňují údaje o grantových řízeních nadací, které spravují příspěvek z první etapy 
rozdělování Nadačního investičního fondu. I v tomto případě jde vlastně o rozdělování 
veřejných finančních zdrojů. 

Cílem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, která v letošním roce získala 
z rozhodnutí vlády novou podobu i úkoly (vláda schválila nový statut Rady a tím i zřízení tří 
výborů – pro spolupráci s regiony, pro Nadační investiční fond a pro spolupráci s Evropskou 
unií), zůstává i nadále co nejvhodněji zpřístupňovat informace, určené nestátním neziskovým 
organizacím. Tento cíl sleduje také předkládaná publikace. Doufám, že Vám pomůže 
v orientaci, že ji využijete a následně uspějete ve výběrových řízeních na vypsané programy. 
Přeji Vám hodně úspěchů. 

 
 

Ing. Karel Březina 
        ministr 

                                                      a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
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V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y 
 

                                                                                        P ř í l o h a 

                                                                                        k usnesení vlády 
                                                                                        ze dne 19. června 2002 č. 642 

 

Hlavní oblasti 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2003 

 

Hlavní oblasti 
 
 

Činnosti NNO, jejichž rozvoj budou ústřední orgány státní 
správy podporovat 

 

Ministerstva 
a poradní orgány 

vlády- 
poskytování sociálních služeb  
 

poskytování sociálních služeb občanům v nepříznivé sociální 
situaci; podpora rozvoje poskytování zvláštních sociálních služeb 
v sociálně vyloučených romských komunitách 

MPSV, KRP 

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; zajištění Evropského roku osob se 
zdravotním postižením  

MZ,MK,MZe, 
MMR,MŠMT, 
MŽP, MPSV 
 
 

ochrana životního 
prostředí, udržitelný rozvoj  

ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, péče o biodiverzitu; 
zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí, 
environmentální osvěta, vzdělávání a výchova; udržitelný rozvoj na 
regionální úrovni  

MŽP,MŠMT, 
MMR, MZe 

rozvoj kultury, záchrana kul- 
turního dědictví  

podpora umělecké tvorby a její prezentace, rozvíjení progresivních 
forem kultury; podpora neprofesionálních kulturních aktivit; údržba 
a ochrana kulturních památek a tradic, podpora krajanských spolků 
v zahraničí a společností přátel v ČR 

MK,MŠMT, 
MMR,MŽP, MZV, 
MO, MZe 

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, komunitní rozvoj včetně 
naplňování principu Partnerství, reprezentace ČR v zahraničí 

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

rozvoj sportu a tělovýchovy péče o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti populace; 
sportovní reprezentace, včetně přípravy sportovních talentů; 
zvýšení fyzické zdatnosti, specielních dovedností a návyků určitých 
profesních skupin (Armáda ČR, Policie ČR, Hasičské záchranné 
sbory ČR) 

MŠMT, MV, MO 

podpora rovných příležitostí 
mužů a žen 

program rozvoje rovných příležitostí mužů a žen MPSV 

rozvoj dobrovolnické služby podpora vysílajících organizací akreditovaných podle zákona 
o dobrovolnické službě a připravujících dobrovolníky  

MV 

podpora programů 
příslušníků národnostních 
a etnických menšin  

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

MK, MŠMT, MV, 
MPSV,KRP, 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, výchova k participaci  

MV, MPSV, MZ, 
MŠMT,MO, 
MMR, MZe, MK, 
RKPP, KRP 

ochrana spotřebitele 
a ochrana nájemních vztahů 

rozvoj činností zaměřených na rozšiřování právního vědomí 
spotřebitelské veřejnosti, uplatňování ochrany spotřebitelů v praxi, 
podpora rozvoje spotřebitelského hnutí; 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, včetně příprav na tyto 
činnosti; humanitární pomoc poskytovaná v ČR i v zahraničí 

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

RNR - Rada vlády pro národnostní menšiny 
KRP - Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity 
RKPP - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
RLP - Rady vlády ČR pro lidská práva 
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Ministerstvo kultury ČR 
Milady Horákové 139, 160 41  Praha 6 

www.mkcr.cz 
 

Zahraniční odbor 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program podpory kulturních aktivit (Podpora zahraničních kulturních aktivit) 
2) Podpora českých účastníků programu EU KULTURA 2000 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací  
� ad 1), 2) Provádí se výběrové dotační řízení. Dotace jsou poskytovány na základě 

doporučení grantové komise posuzující všechny předložené žádosti. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1), 2) Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1)  
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 30. 9. 2002 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 30. 11. 2002 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 28. 2. 2003 
� ad 2)  
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2003 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 6. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 30. 6. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1), 2) R. Kallup, tel.: 570 85 298, E-mail: roman.kallup@mkcr.cz 
 

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 

3) Tisk národnostních menšin 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 3) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) - 3) Fyzické i právnické osoby 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1)  
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 1. 10. 2002 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 12. 2002 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2003 
� ad 2) Termíny výběrových dotačních řízení programů vývoje a výzkumu jsou určovány  
                centrálně 
� ad 3)  
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Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 9. 2002 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 10. 2002 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 12. 2002 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1), 2) R. Fiala, 570 85 313, E-mail: richard.fiala@mkcr.cz 
� ad 3) Jana Linhartová, 570 85 224, E-mail: jana.linhartova@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 státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, organizace s mezinárodním prvkem 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení listopad 2002 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
B. Korčákova, 570 85 450, E-mail: bozena.korcakova@mkcr.cz 
 

Odbor církví 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program na podporu rozvoje náboženských, případně nábožensko-kulturních aktivit 
občanských sdružení 
Aktivity, které zvyšují zájem o náboženskou oblast vymezenou činností církví náboženských společností registrovaných v ČR 

2) Program na podporu kulturních aktivit církví a náboženských společností 
Kulturní aktivity s nadregionální a celostátní působností (ekumenická setkání, oslavy významných výročí, výstavy, semináře, přednášky, 
koncerty duchovní a současné křesťanské hudby apod.) 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. Dotace jsou poskytovány na základě doporučení 

grantové komise, která posuzuje všechny předložené žádosti. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) Občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších předpisů) 
� ad 2) Církevní právnické osoby (registrované v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 
některých zákonů) 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1)  
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 9. 2002 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 10. 2002 
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Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 28. 2. 2003 
� ad 2)  
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 9. 2002 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 10. 2002 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 28. 2. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Jiří Kvičera, 570 85 574 E-mail: jiri.kvicera@mkcr.cz 
� Ing. Z. Němcová, 570 85 577 E-mail: zdenka.nemcova@mkcr.cz 
 

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 činnosti 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, systematické práce v zařízeních, kde zdravotně postižení lidé jsou umístěni trvale nebo do nich docházejí k 
dennímu pobytu, tj. různé formy arteterapie, činnosti výtvarné, keramika, divadelní a literární tvorba, 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 estetických aktivit s důrazem na přípravu a vzdělávání 
vedoucích dětských a mládežnických kolektivů 

5) Program podpory integrace romské komunity 
Podpora uměleckých aktivit, kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, studia, rozborů a dokumentace romské kultury, ediční 
činnosti, televizních a rozhlasových pořadů věnovaných Romům, multietnických akcí 

6) 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 

7) 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, vydávání výjimečných publikací 

8) Program podpory zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 
Podpora amatérských divadelních, pěveckých, hudebních a folklorních souborů při vysílání do zahraničí na prestižní festivaly, 
přehlídky a dílny, na nichž má z národního a kulturního hlediska zájem MK ČR 

9) 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) – 8) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) – 4) Občanská sdružení 
� ad 5) – 7), 9) Právnické a fyzické osoby, včetně občanských sdružení 
� ad 8) Občanská sdružení a fyzické osoby 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) – 7)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení III. čtvrtletí 2002 
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Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad - prosinec 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 31. l. 2003 
� ad 8)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení III. čtvrtletí 2002 

Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení  do 31. 5. 2003 

� ad 9) Termíny průběžně po celé období kalendářního roku 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) PhDr. J. Vondráková, 570 85 353, E-mail: jana.vondrakova@mkcr.cz 

   PhDr. L. Pavlatová, 570 85 269, E-mail: ludmila.pavlatova@mkcr.cz 
� ad 2) Mgr. L. Vaňková, 570 85 258, E-mail: libuse.vankova@mkcr.cz 
� ad 3) R. Polendová, 570 85 291, E-mail: roza.polendova@mkcr.cz 

I.Vozková, 570 85 259, E-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz 
� ad 4) PhDr. V. Appl, 570 85 265, E-mail: vaclav.appl@mkcr.cz 
� ad 5) PhDr. J. Vondráková, 570 85 353, E-mail: jana.vondrakova@mkcr.cz 
� ad 6) PhDr. L. Pavlatová, 570 85 269, E-mail: ludmila.pavlatova@mkcr.cz 
� ad 7) PhDr. L. Pavlatová, 570 85 269, E-mail: ludmila.pavlatova@mkcr.cz 
               Mgr. L. Vaňková, 570 85 258, E-mail: libuse.vankova@mkcr.cz 
� ad 8) R. Polendová, 570 85 291, E-mail: roza.polendova@mkcr.cz 
               I.Vozková, 570 85 259, E-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz 
� ad 9) Mgr. M. Nádvorník, 570 85 292, E-mail: michal.nadvornik@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 českého divadla 
3) Program podpory pro symfonické orchestry a pěvecké sbory 
4) 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 

5) Podpora vydávání původní ilustrované literatury pro děti a mládež 
6) Podpora projektů v oblasti literatury – literární periodika a sborníky, veřejné přednášky, 

semináře, výstavy, soutěže a další projekty z oblasti literatury 
7) Program Knihovna 21. století - provoz výměnných souborů, knihovní fondy pro nevidomé 

a slabozraké, mimoknihovnické aktivity malých obecních knihoven 
8) Program VISK – veřejné informační služby knihoven 
9) Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) – 8) Provádí se výběrové dotační řízení. 

ad 9) – postup uveden v Usnesení vlády ČR ze dne 16/1/2002 č. 68 , část 2  
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) – 4) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, 

fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti kultury, obce a města, příspěvkové 
organizace s výjimkou příspěvkových organizací MK 

� ad 2) Všechny subjekty profesionálního divadla s výjimkou divadel zřizovaných orgány 
státní správy, Magistrátu hl. m. Prahy a komerčních divadel, pokud vykazují zisk 
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� ad 3) Všechny subjekty profesionálních orchestrů a pěveckých sborů s výjimkou 
organizací zřizovaných orgány státní správy, Magistrátu hl. m. Prahy a komerčních 
organizací, pokud vykazují zisk 

� ad 8) občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, 
právnické osoby podnikající v oblasti kultury, obce a města, příspěvkové organizace, 
příspěvkové organizace MK 

� ad 9) dotace může být poskytnuta pouze provozovateli krajské knihovny nebo 
provozovateli pověřené základní knihovny v kraji, na kterou byl výkon regionálních 
funkcí smluvně přenesen s tím, že předmět činnosti, na jejíž podporu je dotace žádána, je 
v této smlouvě mezi krajskou a pověřenou knihovnou vymezen 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 9)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení říjen/listopad 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad/prosinec 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení únor/březen 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) Mgr. Zichová, 570 85 213 - divadlo 
     Mgr. Musil, 570 85 209 – výtvarné umění 
     PhDr. Chorvátová, 570 85 218 - hudba 
� ad 2), 3) Mgr. Zina Soukupová 570 85 214 
� ad 4), 5) B. Fišer, 570 85 220 
� ad 6) PhDr. K. Nováková, 570 85 221 
� ad 7) Mgr. B. Skučková, 570 85 316 
� ad 8) DiS. Blanka Čermáková, 570 85 219 

    Mgr. B. Koubová, 570 85 212, e-mail: blanka.koubova@mkcr.cz 
� ad 9) Mgr. Petra Miturová, 57085216 
 

Odbor památkové péče 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora projektů zaměřených na činnost podporující kulturní aktivity v oblasti památkové 
péče 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové řízení 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení prosinec 2002 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� St. Firstová, 570 85 418, E-mail: stanislava.firstova@mkcr.cz 
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Ministerstvo obrany ČR 
Tychonova 1, 160 00  Praha 6 

www.army.cz 
 

Vrchní ředitel personální sekce 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Podpora kulturních aktivit  

Cílem programu je podpořit vlastenecké výchovy a kulturní tradice (historie, kultura), uměleckou tvorbu a její prezentaci a kulturní 
aktivity pro volný čas se zaměřením na AČR 

2) Podpora sportu a tělovýchovy mládeže a profesních skupin AČR 
Cílem programu je podpořit brannou přípravu mládeže před výkonem služby v AČR, péči o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti 
mladé populace a profesních skupin AČR, sportovní aktivity pro volný čas v AČR a poradenství včetně činností k získání speciálních 
dovedností a návyků mládeže a profesních skupin AČR. 

3) Podpora prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality 
Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality v AČR, 
odborné a vzdělávací projekty v oblasti psychologie, zdravého životního stylu, duševní hygieny a hodnotové orientace, činností 
národnostních menšin orientovaných na spolupráci s AČR a projekty pro využití volného času rizikové mládeže. 

4) Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoci  
Cílem programu je podpořit aktivity zvyšující připravenost občanů pro situace nouzových stavů a činnosti spojené s poskytováním 
humanitární pomoci v ČR i v zahraničí. 

5) Program rozvoje rovných příležitostí mužů a žen v AČR 
Akce pro dosažení správného chápání rovných příležitostí mužů a žen a rozvoj nových aktivit této oblasti v resortu obrany.  

6) Podpora péče o účastníky národního boje za osvobození, nositelů osvědčení podle 
zvláštního zákona, a vojenské důchodce v zařízeních sociální péče, které provozují 
nestátní neziskové organizace 
Zajištění přednostního a rychlého umístění oprávněných osob v nestátních neziskových zařízeních, která poskytují sociální péči. 
Poskytnutí dotace na pobyt oprávněných osob – účastníků národního boje za osvobození, nositelů osvědčení podle zákona 
č. 255/1946 Sb., o příslušnících čsl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění 
pozdějších předpisů a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech – v zařízeních sociální péče za účelem 
prožití kvalitního a důstojného stáří. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 6) Provádí se výběrové dotační řízení. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1), ad 3), ad 4) Občanská sdružení napojená na vojenské prostředí, obecně prospěšné 

společnosti a církevní právnické osoby spolupracující s vojenskými útvary a zařízeními 
AČR 

� ad 2), ad 5) Občanská sdružení napojená na vojenské prostředí a spolupracující 
s vojenskými útvary a zařízeními AČR 

� ad 6) Obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nestátní právnické osoby 
založené nebo zřízené k poskytování zdravotních a sociálních služeb 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 6) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 12. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 28. 2. 2002 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 5) PaedDr. Anton Tomko, tel.: 02/20 21 20 18 
� ad 6) Ing. Yveta Hlásecká, tel.: 02/20 20 12 51 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Na poříčním právu 1, 128 00  Praha 2 

www.mpsv.cz 
 

Odbor sociálních služeb 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program podpory sociálních služeb na místní úrovni 
Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena územím obce či kraje a na 
jejichž poskytování má místní komunita zájem. 

2) Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni 
Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena celým územím ČR.  

3) Program podpory poskytovaní zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených 
romských komunitách  
Tento program je určen pro projekty zaměřené na podporu příslušníků romské komunity a podporu sociální práce v romských komunitách 

4) Program inovativních (pilotních) projektů 
Tento program je určen pro inovativní projekty zaměřené na ověřování nových metod sociální práce a zavádění nových forem (komplexů) 
sociálních služeb 

A. priority MPSV  
� projekty zaměřené na podporu a integraci seniorů do společnosti  
� projekty zaměřené na podporu a integraci zdravotně postižených 

do společnosti  
� projekty následné péče o osoby závislé na návykových látkách  
� projekty zaměřené na podporu boje proti extremismu  
� projekty zaměřené na podporu obětí trestné činnosti a zejména 

domácího násilí 

B. podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření 
vyplývajících ze zpracovaných komunitních plánů 

C. podpora zavádění standardů v sociálních službách 

D. podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách 
 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 4) Provádí se výběrové dotační řízení. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) – 4A) občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, 

fyzické osoby 1)  
� ad 4B – 4C) občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, 

fyzické osoby 1) , samospráva – kraje a obce  
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 3) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1.7.2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30.9.2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení prosinec 
� ad 4) 

                                                           
1) uvedené subjekty musí provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb, určenou občanům, 
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 
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Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30.11.2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31.1.2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení březen 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. Martin Žárský, 21 92 22 48, e-mail: martin.zarsky@mpsv.cz 
� Blanka Pourová, 21 92 22 41, e-mail: blanka.pourova@mpsv.cz 
� Ing. Veronika Pavlišová, 21 92 23 47, e-mail: veronika.pavlisova@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 
�  Provádí se výběrové dotační řízení 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení do 15. 9. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 15. 11. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 28. 2. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. Irena Šilhanová, 2192 3602, irena.silhanova@mpsv.cz 
� Mgr. Gabriela Mátéová, 2480 2335 
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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 
� Neprovádí se výběrové řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Vybraná občanská sdružení 
 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Jan Skopec, tel. 24862320 
 

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 
� Neprovádí se výběrové řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Vybraná občanská sdružení 
 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Rostislav Hošek, tel. 24861252 
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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 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Neprovádí se výběrové řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Vybraná občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti 
 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Alena Daňhelová, tel. 24861331 

 

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 
� Neprovádí se výběrové řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Zájmové sdružení právnických osob 
 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Bc. Tomáš Fiala, tel 24861109 

 

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 vč. spoluúčasti na programech 
kofinancovaných EU 
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Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Neprovádí se výběrové řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Vybrané občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti 
 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. Dagmar Stehlíková, tel. 24861353 
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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 včetně institucionálního 

zabezpečování mimosoudního urovnávání spotřebitelských sporů 
2) Šíření informací prostřednictvím spotřebitelských periodik, tiskovin a Internetu, 

zveřejňování výsledků komparativního testování výrobků a poznatků v rámci ochrany 
před nebezpečnými výrobky na trhu 

3) Vytváření výchovných programů pro všechny věkové kategorie spotřebitelů 
4) Podpora aktivit spotřebitelských organizací při jejich zapojování do programů rozvoje 

regionů a do programů prosazování samoregulace v oblasti zkvalitňování obchodních 
vztahů a ochrany spotřebitele 

5) Zapojování občanských spotřebitelských organizací do mezinárodních spotřebitelských 
struktur a do mezinárodní standardizace, např. v oblasti potřeb starých lidí a 
handicapovaných osob 

  

Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 5) Provádí se výběrové dotační řízení. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) - 5) Nestátní neziskové organizace, které se v rozhodující části náplně činnosti 

věnují problematice ochrany spotřebitelů 
� 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 své právoplatné registrace, 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 2002 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení září 2002 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení prosinec 2002 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 5) Ing. J. Huněk, 240 62 864 
                      Ing. L. Doležalová, 240 62 865 
 

Oddělení standardizace 
Programy, na které jsou poskytovány 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 
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Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Neprovádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Vybraná obecně prospěšná společnost 
 
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací 
� JUDr. T. Jeřábková, tel. 248 52 394 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 

www.msmt.cz 
 

Odbor tělovýchovy a sportu 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program Státní sportovní reprezentace 
2) Program Sportovní centra mládeže 
3) Program Sportovní talent 
4) Program Sportovní třídy  
5) Národní program rozvoje sportu pro všechny 
6) Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
7) Sport a škola 
8) Sport a zdravotně postižení 
9) Investice 
 

Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 4) programy mají stanoveny specifické podmínky přidělení dotace. Informace na 

http://www.msmt.cz/telovychova,  
� ad 5)-9) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat  
� ad 1) - 9) Občanská sdružení ve sportu a tělovýchově s celorepublikovou působností 

a s členstvím v mezinárodních sportovních federacích, včetně zdravotně postižených, 
podmínky poskytnutí dotací se každoročně aktualizují 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 8) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 20. 6. 2002 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 5)-8) 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 1)-4) 

31. 10. 2002 
29. 11. 2002 

Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 1. 2003 
� ad 9) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení ad 9) 10. 4. 2002 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení Současně se schválením rozpočtu 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení Současně se schválením rozpočtu 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
ad 1) - 9) Ing. Zdeněk Červenka 57193764, Mgr. Václav Píša 57193761,  
                PaedDr. Petr Vykoukal 57193773 
 

Odbor pro mládež 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Střechy 
2) Sdružení 
3) Zahraničí 
4) Investice 
5) Program na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně-patologických jevů u dětí 

a mládeže 
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Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 5) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat  
� ad 1) - 4) Občanská sdružení dětí a mládeže a sdružení pracující s dětmi a mládeží, obecně 

prospěšné společnosti a církevní právnické osoby, v této oblasti pracující 
� ad 5) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby, v této 

oblasti pracující 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) – 4) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 18. 4. 2002 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 4. 10. 2002 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 12. 2002 
� ad 5) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 7. 2002 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 30. 9. 2002 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 12. 2002 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
ad 1) - 2) Stanislav Sedláček, č. tel. 57193 590 
ad 3) Ing. Jaroslav Froulík, č. tel. 57193  
ad 4) Eva Hampejsová č. tel. 57193444  
ad 5) Mgr. Martina Budinská, č. tel. 57193 272 
 

Skupina regionálního školství 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Podpora činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství 
2) Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 
3) Program podpory integrace romské komunity 
4) Program podpory aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR  
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) – 3) Provádí se výběrové dotační řízení. 
� ad 4) Provádí se dvoukolové (MŠMT a MV) výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) Profesně orientovaná občanská sdružení pedagogických pracovníků v regionálním 

školství, občanská sdružení, jejichž činnost je zaměřena na environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu ve školách 

� ad 2) Občanská sdružení, další právnické osoby (kromě nadací, nadačních fondů, 
příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem školství)  

� ad 3) občanská sdružení, další nestátní neziskové organizace 
� ad 4) školy a školská zařízení, vysoké školy všech zřizovatelů, zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 
s.r.o., a.s. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací  
� ještě nejsou známy 
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Ministerstvo vnitra ČR 
Nad štolou 3 170 34  Praha 7 

www.mvcr.cz 
 

Odbor sportu 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Zkvalitňování připravenosti příslušníků Policie České republiky v oblasti tělesných 
schopností a střeleckých dovedností, vytváření podmínek pro jejich další tělovýchovně-
sportovní aktivity a vytváření podmínek pro rekreačně - pohybové aktivity zaměstnanců 
Policie České republiky a zaměstnanců MV, organizačních složek státu a státních 
příspěvkových organizací zřízených ministerstvem k plnění úkolů v jeho působnosti, ke 
kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce. Program se realizuje formou zájmových 
tělovýchovně-sportovních a pohybově - rekreačních činností v policejních sportovních 
klubech, sdružených v Unii tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR ). 
 

Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení formou zavěšení výzvy na webových stránkách odboru 

sportu MV a současným oslovením občanských sdružení, které předběžně splňují 
podmínky pro zařazení do veřejně prospěšného programu. 

 

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, která zajišťují podmínky a realizují tělovýchovně - sportovní 

programy pro policisty, zaměstnance policie a zaměstnance MV (např. UNITOP ČR ) 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 7. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 15. 8. 2002 
  
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� PaedDr. Jaromír Vodehnal, tel.: 614 36 201 
 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, odbor 
IZS a výkonu služby 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Programy podpory občanských sdružení působících na úseku požární ochrany, integrovaného 
záchranného systému, ochrany obyvatel a krizového řízení 

 
Grant č. 1 - Pomoc občanského sdružení systému odborné přípravy příslušníků Hasičského záchranného sboru 
ČR (dále jen „HZS ČR “), zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany  
 
Grant č. 2 - Pomoc občanského sdružení systému odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů 
jednotek požární ochrany 
  
Grant č. 3 - Pomoc občanského sdružení ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně příslušníků HZS ČR, 
zaměstnanců, členů jednotek požární ochrany pro výkon služby a členů zařízení civilní ochrany 
 
Grant č. 4 - Soutěže v požárním sportu dle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných 
a profesionálních hasičů 
 



 22

Grant č. 5 - Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti a zdravotní způsobilosti nebo soutěže pro 
získání specifických dovedností pro výkon služby v jednotkách požární ochrany příslušníků HZS ČR, 
zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo členů občanských sdružení 
 
Grant č. 6 - Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi, mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a přípravě obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při krizových situacích  
 
Grant č. 7 - Preventivně výchovná činnost občanských sdružení při výchově obyvatel, právnických a 
podnikajících fyzických osob při předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při krizových situacích  
 
Grant č. 8 - Zajištění akceschopnosti složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS “) na poskytnutí 
pomoci na vyžádání v rámci činnosti IZS 
 
Grant č. 9 - Publikační činnost na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 
obyvatel 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Při poskytování dotace preferuje MV – generální ředitelství HZS ČR grantovou metodu, 

která spočívá ve veřejném vyhlašování grantů na následující rok. K jednotlivým 
vyhlášeným grantům předkládají občanská sdružení návrhy projektů, které schvaluje 
a navrhuje výši dotace grantová komise MV – generálního ředitelství HZS ČR.  

� Dotace se poskytuje v souladu s usnesením vlády ze dne 7. února 2001 č. 114 o Zásadách 
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy a podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla). Občanská sdružení jsou před předložením projektů seznámena s „Podmínkami 
použití a poskytování dotace ze státního rozpočtu“, které vypracovalo MV – generální 
ředitelství HZS ČR a jsou povinna se jimi při čerpání, vedení účetnictví a zúčtování 
finančních prostředků dotace řídit. 

 

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného 

systému, ochrany obyvatel a krizového řízení, která vyvíjejí činnost podle zákona 
č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení grantů 15. 8. 2002  
Termín uzavření předložení návrhů projektů ke grantům 30. 10. 2002  
Termín vyhodnocení projektů 15. 11. 2002   
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� pplk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška - ředitel odboru IZS a výkonu služby, tel. 02/614 241 81, 

e-mail: zdenek.hanuska.@firerescue.cz  
� kpt. Bc. Alena Veselá - odbor IZS a výkonu služby, oddělení jednotek PO a odborné 

přípravy, tel. 02/61424196, e-mail : alena.vesela @firerescue.cz 
 

Odbor prevence kriminality v rámci projekt ů předložených 
obcemi 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Součinnostní řešení prevence kriminality na místní úrovni 
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Používané postupy při poskytování státních dotací 
� V uplatňovaném systému je hlavním činitelem obec, která na základě zákona 
č. 218/2000 Sb., je také jediným možným příjemcem dotací na předkládané projekty. 
Další subjekty včetně nestátních neziskových organizací mohou pro obec zajišťovat 
činnost pouze formou objednané služby. Z této skutečnosti vyplývá, že uplatňovaný 
systém nemůže poskytovat dotace nestátním neziskovým ani jiným subjektům. O 
vyhlášení samostatných programů pro nestátní neziskové organizace se v rámci schválené 
"Strategie prevence kriminality na léta 2001 - 2003" neuvažuje. 

 

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Nestátní neziskové organizace, které se zapojí do projektů obcí 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� PhDr. Ivanka Dostálová, tel.: 614 320 74 
 

Odbor azylové a migrační politiky  

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Sociální a právní poradenství, rozvoj vztahů cizinců a jejich komunit s občany ČR, komunitní 
a multikulturní centra 
 

Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Vyhlášení programů na internetových stránkách Ministerstva vnitra, výběr projektů 

výběrovou dotační komisí v rámci Ministerstva vnitra, projednání vybraných projektů v 
mezirezortní komisi ministra vnitra pro integraci cizinců a rozvoj vztahů mezi 
komunitami, doporučené projekty jsou předloženy ke schválení statutárnímu orgánu, 
vystavení "Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu" statutárním 
orgánem, kontrola plnění podmínek uvedených v "Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu". 

 

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, mezi jejichž aktivitami je rozvoj vztahů mezi komunitami a 

poskytování humanitárních a sociálních služeb, obecně prospěšné společnosti, mezi 
jejichž aktivitami je rozvoj vztahů mezi komunitami, církevní právnické osoby, 
poskytující humanitární a sociální služby. 

  
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 9. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 10. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 21. 1. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Jan Bašta tel. 02/417 18 073, e-mail integr@ mvcr.cz 
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Loretánské náměstí 5, 125 10  Praha 1 

www.mzv.cz 
 

Odbor kulturních a krajanských vztahů 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Podpora krajanských spolků a společností přátel v zahraničí a společností přátel v ČR 
2) Podpora tuzemských projektů propagujících ČR v zahraničí a spolupráce se zahraničím 
 

Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 2) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) Krajanské spolky sdružující etnické Čechy a společnosti přátel ČR v zahraničí 
� ad 2) Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, mající charakter společností 

přátel 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 1. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 3. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 2) Neuvedeny, tel.: 02/24 18 27 83, 02/24 18 28 35 
 

Odbor komunikační strategie 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora projektů zaměřených na vstup do EU 
 

Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Každý rok je v rámci komunikační strategie MZV zřízen fond pro NNO s cílem zvýšit 

informovanost občanů ČR o EU. Finanční podpora jednotlivým NNO je poskytována na 
základě doporučení výběrové komise, která v rámci stanovené maximální částky na jeden 
projekt rozhoduje o výši dotace. 

 

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Pouze české NNO, registrované v ČR (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 

církevní právnické osoby)  
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 28. 2: 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 1. 4. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 14. 4. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Neuvedeny, tel.: 02/24 18 21 22, 02/24 18 25 82 
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Odbor vnějších ekonomických vztahů a mezinárodních 
ekonomických organizací 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Podpora projektů zaměřených na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí 
2) Podpora vlastního rozvoje nestátních neziskových organizací, realizujících humanitární 

a rozvojovou pomoc do zahraničí 
 

Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 2) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) - 2) Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti realizující projekty 

s mezinárodním dosahem 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 1. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 3. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 2) Neuvedeny, tel.: 02/24 18 21 22, 02/24 18 25 82, 02/24 18 25 92 
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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 
3) Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 3) Provádí se výběrové dotační řízení.  
 
Typy organizací, které mohou o státní dotací na projekt požádat 
� ad 1) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti 

působící v oblasti péče o zdravotně postižené a chronicky nemocné občany 
� ad 2) Občanská sdružení zdravotně postižených s celostátní působností 
� ad 3) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti  
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) -2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2003 
� ad 3)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 10. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 2) PhDr. Václav Filec tel.: 02/24972702 
                      PhDr. Jana Filáčková tel.: 02/24972198 
                      Anna Krajňanská tel.: 02/24972354 
� ad 3) PhDr. Ludmila Vostřáková tel.: 02/24972224 
               Ing. Ivana Hradilová tel.: 02/24972527 
 

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. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, církevní právnické osoby působící v oblasti zdravotnických 

vzdělávacích programů v napojení na programy EU a vedoucí k propagaci zdravého 
životního stylu 
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� PhDr. Hana Pessrová,CSc. tel.: 02/24972673, 24217773 
� Martina Ryklíková, tel.: 02/24972471. 
 

Útvar hlavního hygienika ČR - 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 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 2) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat  
� ad 1) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, 

obracející se k široké veřejnosti s propagací zdravotní prevence 
� ad 2) NNO, které se specializují na zdravotní výchovu a poradenství v oblasti prevence 

HIV/AIDS u skupin s rizikovým chováním, používající především „peer“ přístup a „street 
work“ a dále NNO, poskytující pomoc osobám HIV pozitivním 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 13. 9. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2003 
ad 2)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 15. 10. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) Jarmila Kopetová, tel.: 02/24972146, E-mail kopetova.jarmila@mzcr.cz.  
               MUDr. Věra Kernová, tel.: 02/67082493, E-mail kernova@szu.cz  
� MUDr. Michael Vít, tel.: 02/21842431  
� MUDr.Gustav Walter, tel.: 02/24972184 
� MUDr. Jaroslav Jedlička, tel.: 02/67082650 
 

Odbor zdravotní péče 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Program protidrogové politiky  
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
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Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt žádat 
� Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní právnické osoby 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Bc. Jarmila Klimešová, tel.: 02/24972582 
 

Odbor bezpečnosti a krizového řízení 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program podpory horských a vodních záchranných služeb ČR 
2) Program pomoci při nenadálých událostech 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 2) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) Občanská sdružení Horská služba ČR – 7 horských oblastí a občanské sdružení 

horských služeb ČR, které zastřešuje uvedená občanská sdružení a občanská sdružení 
vodních záchranných služeb 

� ad 2) Nestátní neziskové organizace s činností na ochranu při ohrožení životů, zdraví, a 
majetků živelními pohromami, haváriemi, válečnými konflikty, včetně humanitární 
pomoci poskytované ČR v zahraničí 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2002 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2002 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 2) Ing. Jaroslav Hora, tel.: 02/24972155 
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Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17, 117 05  Praha 1 

www.mze.cz 
 

Odbor zemědělských komodit, Odbor personální, Odbor státní 
správy lesů a myslivosti 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace  
1) Ochrana a podpora zdraví a péče o zdravotně postižené 
2) Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj 
3) Rozvoj kultury a záchrana kulturního dědictví 
4) Příprava na vstup do EU 
5) Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel 
6) Pomoc při nenadálých událostech 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
Výběrové řízení se nevyhlašuje. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) Nestátní neziskové organizace typu JUVENA, Český rybářský svaz 
� ad 2) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz, 
Českomoravská myslivecká jednota, BIOM.CZ, Česká společnost rostlinolékařská.  

� ad 3) Nestátní neziskové organizace typu JUVENA, Řád sv. Huberta. 
� ad 4) Nestátní neziskové organizace typu Český svaz včelařů, Český rybářský svaz 
� ad 5) Nestátní neziskové organizace typu Sdružení Opatov a Neratov, JUVENA, Český 

rybářský svaz 
� ad 6) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz. 
 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 6) 
Termín předložení žádostí a projektů do 30. 9. 2002 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1 – 6 Ing. Jaroslav Kubelka a Dr. Jaroslav Poupě, odbor 7010, tel.: 21812320, 

21812789, e-mail: kubelka@mze.cz, poupe@mze.cz.  
      Ing. Věra Sobotková, CSc., odbor 5010, tel.: 21812748, e-mail: sobotkova@mze.cz.  
      Ing. Kordač Miloš, odbor 2070, tel.: 21812411, e-mail: kordac@mze.cz.  
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Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65, 100 10  Praha 10 

www.env.cz 
 

Odbor strategií 
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 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat  
� ad 1) - 5) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti 
 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací (předpokládané) 
� ad 1) - 5) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení konec srpna 2002  
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení začátek října 2002 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení konec roku 2002 
 

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 5)  Ing. Jana Soběslavská, tel.: 67122356, e-mail: Jana_Sobeslavska@env.cz,  
                       Bohumila Vaisová. tel.: 67122584, e-mail: Bohumila_Vaisova@env.cz 
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II. 
 

Základní údaje  
o dotačních záměrech krajů  

 
(zpracováno podle podkladů jednotlivých krajů)* 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Nejsou uvedeny Královéhradecký kraj a Olomoucký kraj, které nedodaly potřebné podklady. Většina krajů 
uvádí své dotační programy pro rok 2002, protože rok 2003 ještě nemá připravený. Při přípravě dotačních 
programů pro rok 2003 se předpokládají podstatné podobnosti s rokem 2002. 
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Jihočeský kraj 
Krajský úřad, Žižkova 12, 317 22  České Budějovice 

www.kraj-jihocesky.cz 
 

Odbory neuvedeny 
Názvy dotačních 
programů 

� Podpora aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy 
� Podpora aktivit v oblasti kultury 
� Podpora aktivit v oblasti ochrany zvířat a životního prostředí 
� Podpora aktivit v oblasti sociálních služeb 
� Podpora aktivit v oblasti zdravotnictví 
� Podpora protidrogových aktivit 
� Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality 
� Podpora zájmové činnosti mládeže 
� Podpora aktivit v oblasti požární ochrany 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, jiné právnické a fyzické osoby působící na území 
kraje v příslušné oblasti  

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 
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Jihomoravský kraj 
Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, 606 00  Brno 

www.kr-jihomoravsky.cz 
 

Odbory neuvedeny 
Názvy dotačních 
programů 

� Využití volného času dětí a mládeže 
� Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu 
� Podpora aktivit v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů 
� Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb 
� Podpora aktivit v oblasti prevence drogových závislostí 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, náboženské 
společnosti nebo církevní právnické osoby, další právnické nebo 
fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 
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Karlovarský kraj 
Krajský úřad, Závodní 353/88, 360 17  Karlovy Vary 

www.kr-karlovarsky.cz 

 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Název dotačního 
programu 

Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace, další právnické a fyzické 
osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti 
tělovýchovy a sportu 

Termín podání 
žádosti 

Pravidla pro poskytování grantů budou změněna, zatím se 
předpokládá, že pro celý rok 2003 se žádosti budou podávat  
jednorázově k 30. 11. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Josef Kočí, 017/35 02 491 
josef.koci@kr-karlovarsky.cz 

 

Odbor kultury 
Název dotačního 
programu 

Podpora aktivit v oblasti kultury a kulturních pamá tek 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace, další právnické a fyzické 
osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti kultury a 
kulturních památek 

Termín podání 
žádosti 

Pravidla pro poskytování grantů budou změněna, zatím se 
předpokládá, že pro celý rok 2003 se žádosti budou podávat  
jednorázově k 30. 11. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Jana Spirová, 017/35 02 231 
jana.spirova@kr-karlovarsky.cz 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního 
programu 

Podpora aktivit v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace, další právnické a fyzické 
osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních 
věcí a zdravotnictví 

Termín podání 
žádosti 

Pravidla pro poskytování grantů budou změněna, zatím se 
předpokládá, že pro celý rok 2003 se žádosti budou podávat  
jednorázově k 30. 11. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Alena Korbelová, 017/35 02 485 
alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz 
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Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 1 

www.kraj-lbc.cz 
 

Odbor rozvoje kraje 
Název dotačního 
programu 

Podpora spolupráce veřejné správy a hospodářské sféry – podpora 
hospodářského rozvoje kraje 

Okruh možných 
žadatelů 

obce, svazky obcí, fyzické osoby, právnické osoby, nevládní neziskové 
organizace Libereckého kraje 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Bc. Hana Čepičková, tel : 048/52 26 574, odbor rozvoje kraje, 
e-mail: hana.cepickova@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Program podpory mikroregionálních svazků měst a obcí 

Okruh možných 
žadatelů 

nositelská obec za svazek nebo sdružení obcí, měst; svazek obcí 

Termín podání 
žádosti 

30.4.2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Bc. Hana Čepičková, tel : 048/52 26 574, odbor rozvoje kraje, 
e-mail: hana.cepickova@kraj-lbc.cz 

 

Odbor dopravy  
Název dotačního 
programu 

Program podpory zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
 

Okruh možných 
žadatelů 

Obce, svazky obcí, fyzické osoby, právnické osoby, nevládní neziskové 
organizace z Libereckého kraje 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Josef Vrba, tel.: 048 5226 596, odbor dopravy, e-mail: 
josef.vrba@kraj-lbc.cz 

 

Odbor kultury, t ělovýchovy a sportu, cestovního ruchu 
Název dotačního 
programu 

Podpora místní kultury a obnovy kulturních památek 

Okruh možných 
žadatelů 

neziskové organizace, občanská sdružení, spolky, nadace, města a obce 
Libereckého kraje; vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na 
území Libereckého kraje 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Jana Damborská , tel : 048 /52 26 593, odbor kultury, tělovýchovy 
a sportu, cestovního ruchu, e-mail : jana.damborska@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Mládež a kultura 
 

Okruh možných 
žadatelů 
 

neziskové organizace, profesionální kulturní zařízení, ZUŠ, DDM, školy 
Libereckého kraje, fyzické osoby 
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Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Jana Damborská , tel : 048 /52 26 593, odbor kultury, tělovýchovy 
a sportu, cestovního ruchu, e-mail : jana.damborska@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Podpora při budování a obnově doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 

Okruh možných 
žadatelů 

neziskové organizace, sdružení cestovního ruchu, mikroregiony, města a 
obce Libereckého kraje. 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Miloslava Hamplová, tel : 048 / 52 26 591, odbor kultury, tělovýchovy a 
sportu, cestovního ruchu, e-mail : miloslava.hamplova@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního  
programu 

Podpora při tvorb ě moderních produktů cestovního ruchu 

Okruh možných 
žadatelů 

neziskové organizace, sdružení cestovního ruchu, mikroregiony 
Libereckého kraje 

Termín podání 
žádosti 

30.4.2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Miloslava Hamplová, tel : 048 / 52 26 591, odbor kultury, tělovýchovy a 
sportu, cestovního ruchu, e-mail : miloslava.hamplova@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Podpora a využití přírodních památek pro cestovní ruch 

Okruh možných 
žadatelů 

subjekty veřejné správy, neziskové organizace Libereckého kraje. 

Termín podání 
žádosti 

30.4.2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Miloslava Hamplová, tel : 048 / 52 26 591, odbor kultury, tělovýchovy a 
sportu, cestovního ruchu, e-mail : miloslava.hamplova@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Tělovýchova a sport- významné jednorázové sportovní a 
tělovýchovné akce v Libereckém kraji 
• Tělovýchovné a sportovní akce pro mládež v Libereckém kraji 
• Tělovýchovné a sportovní akce pro zdravotně postižené v 

Libereckém kraji 
• Tělovýchovné a sportovní akce mládeže i dospělých masového 

charakteru v Libereckém kraji 
• Tělovýchovné a sportovní akce republikového a mezinárodního 

významu v Libereckém kraji 
Okruh možných 
žadatelů 
 

občanská tělovýchovná sdružení a další neziskové subjekty z 
Libereckého kraje 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Vladimír Pech, tel : 048 /52 26 488, odbor kultury, tělovýchovy a 
sportu, cestovního ruchu, e-mail : vladimir.pech@kraj-lbc.cz 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Název dotačního 
programu 

Program podpory ekologické výchovy a osvěty 



 37

Okruh možných 
žadatelů 

nevládní neziskové organizace, fyzické osoby, obce, školy 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Martin Modrý, tel.: 048/52 26 621, odbor životního prostředí a 
zemědělství, e - mail: martin.modry@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Program podpory ochrany přírody a krajiny 

 
Okruh možných 
žadatelů 

nevládní neziskové organizace, fyzické osoby, obce, školy 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Martin Modrý, tel.: 048/52 26 621, odbor životního prostředí a 
zemědělství, e - mail: martin.modry@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Program podpory péče o zvířata v nouzi 

Okruh možných 
žadatelů 

nevládní neziskové organizace, fyzické osoby, obce, školy 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Martin Modrý, tel.: 048/52 26 621, odbor životního prostředí a 
zemědělství, e - mail: martin.modry@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Program podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství 

Okruh možných 
žadatelů 

nevládní neziskové organizace, fyzické osoby, obce, školy 

Termín podání 
žádosti 

30.4.2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Martin Modrý, tel.: 048/52 26 621, odbor životního prostředí a 
zemědělství, e - mail: martin.modry@kraj-lbc.cz 

 

Odbor školství a mládeže 
Název dotačního 
programu 

Programy podpory výchovy a vzdělávání 
 

Okruh možných 
žadatelů 

školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty 
v oblasti kultury a vzdělávání, fyzické osoby 

Termín podání 
žádosti u III. 

29. 3. 2002 (další I, II, IV, V, VI – termín podání žádosti 30. 4. 2002) 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Bc. Eva Stehlíková, tel.: 048/5101682, odbor školství a mládeže 
e-mail: stehlikova@sulib.edulib.cz 

 

Odbor ochrany, obrany a krizového řízení 
Název dotačního 
programu 

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okruh možných 
žadatelů 
 
 

Organizační složky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresů 
Libereckého kraje  
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Termín podání 
žádostí  

12. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. František Molnár, tel. 048/52 26 400, odbor ochrany, obrany a 
krizového řízení, e-mail : frantisek.molnar@kraj-lbc.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

 

Moravskoslezský kraj 
Krajský úřad, 28. října 117, 702 18  Ostrava 2 

www.kr-moravskoslezsky.cz 
 

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název dotačního 
programu 

Podpora tělovýchovné činnosti, využití volného času dětí a 
mládeže na školách a ve školských zařízeních  

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící ve výše uvedených oblastech  

Termín podání 
žádosti 

25. 3. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ivana Jaworková, tel.: 069/56 22 425 
e-mail: ivana.jaworkova@kr-moravskoslezsky.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Podpora prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
na školách a ve školských zařízeních  

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící ve výše uvedených oblastech 

Termín podání 
žádosti 

25. 3. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ivana Jaworková, tel.: 069/56 22 425 
e-mail: ivana.jaworkova@kr-moravskoslezsky.cz 

 

Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního 
programu 

Podpora oblasti kultury a památkové péče  

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící ve výše uvedených oblastech 

Termín podání 
žádosti 

2. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Mgr. Miroslav Přikryl, tel.: 069/56 22 429 
e-mail: miroslav.prikryl@kr-moravskoslezsky.cz 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Název dotačního 
programu 

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí  

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící ve výše uvedených oblastech 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Jana Drobilová, tel.: 069/56 22 395 
e-mail: jana.drobilova@kr-moravskoslezsky.cz 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního 
programu 

Podpora projektů v oblasti sociální a zdravotní 

Okruh možných 
žadatelů 
 

občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící ve výše uvedených oblastech  
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Termín podání 
žádosti 

3. 5. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Dagmar Vernerová, tel: 069/56 22 144 
e-mail: dagmar.vernerova@kr-moravskoslezsky.cz 
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Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice 

www.pardubickykraj.cz 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního 
programu 

Podpora aktivit v oblasti protidrogové politiky 

Okruh možných 
žadatelů 

neuveden 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 

 

Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního 
programu 

Podpora neprofesionálních kulturních a uměleckých aktivit  

Okruh možných 
žadatelů 

neuveden 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Název dotačního 
programu 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

Okruh možných 
žadatelů 

neuveden 

Termín podání 
žádosti 

15. 6. 2003, 31. 10. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 

 

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název dotačního 
programu 

Podpora sportu pro všechny 

Okruh možných 
žadatelů 

neuveden 

Termín podání 
žádosti 

leden/únor 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 

 
Název dotačního 
programu 

Podpora činnosti sportovních klubů a svazů 

Okruh možných 
žadatelů 
 

neuveden 
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Termín podání 
žádosti 

leden/únor 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 

 
Název dotačního 
programu 

Podpora handicapovaných sportovců 

Okruh možných 
žadatelů 

neuveden 

Termín podání 
žádosti 

leden/únor 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 

 
Název dotačního 
programu 

Volnočasové aktivity 

Okruh možných 
žadatelů 

neuveden 

Termín podání 
žádosti 

leden/únor 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 

 

Odbor strategického rozvoje 
Název dotačního 
programu 

Podpora rozvoje propagačních a informačních služeb v oblasti 
cestovního ruchu 

Okruh možných 
žadatelů 

neuveden 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 
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Plzeňský kraj 
Krajský úřad, Škroupova 18, P.O.BOX 313, 306 13  Plzeň 

www.kr-plzensky.cz 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního 
programu 

Podpora aktivit v oblasti poskytování sociálních služeb 

Okruh možných 
žadatelů 

nestátní neziskové organizace vyvíjející veřejně prospěšnou činnost 
na území Plzeňského kraje 

Termín podání 
žádosti 

30. 11. 2002 
31. 5. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Dagmar Steinbachová, tel.: 019/7195169, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
e-mail: dagmar.steinbachova@kr-plzensky.cz 

 

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název dotačního 
programu 

Rozvoj sportu a tělovýchovy – výstavba víceúčelových hřišť 
s umělým povrchem 

Okruh možných 
žadatelů 

obce, fyzické osoby, právnické osoby, nestátní neziskové organizace 
vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na území Plzeňského kraje 

Termín podání 
žádosti 

není znám – příprava pro rok 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Mgr. Vlastimil Aubrecht, tel.: 019/7195340, 
odbor školství, mládeže a sportu, 
e-mail: vlastimil.aubrecht@kr-plzensky.cz 

 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Název dotačního 
programu 

Rozvoj kultury a záchrana kulturního dědictví 

Okruh možných 
žadatelů 

obce, fyzické osoby, právnické osoby, nestátní neziskové organizace 
vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na území Plzeňského kraje 

Termín podání 
žádosti 

není znám – příprava na rok 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Mgr. Ludmila Běloušková, tel.: 019/7195110, 
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
e-mail: ludmila.belouskova@kr-plzensky.cz 

 

Odbor životního prostředí 
Název dotačního 
programu 

Ochrana životního prostředí 

Okruh možných 
žadatelů 

obce, fyzické osoby, právnické osoby 

Termín podání 
žádosti 

zatím není znám – příprava pro rok 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Hana Peřinová, tel.: 019/7195333, odbor životního prostředí, 
e-mail: hana.perinova@kr-plzensky.cz 

 
Název dotačního 
programu 

Rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 
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Okruh možných 
žadatelů 

obce, fyzické osoby, právnické osoby 

Termín podání 
žádosti 

zatím není znám – příprava pro rok 2003 
 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Hana Peřinová, tel.: 019/7195333, odbor životního prostředí, 
e-mail: hana.perinova@kr-plzensky.cz 

 

Odbor regionálního rozvoje a zemědělství 
Název dotačního 
programu 

Podpora aktivit regionálního rozvoje a zemědělství 

Okruh možných 
žadatelů 

obce, nestátní neziskové organizace vyvíjející veřejně prospěšnou 
činnost na území Plzeňského kraje 

Termín podání 
žádosti 

zatím není znám – příprava na rok 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Miloslava Regentová, tel.: 019/7195424,  
odbor regionálního rozvoje a zemědělství, 
e-mail: miloslava.regentova@kr-plzensky.cz 
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Praha 
Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01  Praha 1 

www.mag.mepnet.cz 
 

Odbory neuvedeny 
Názvy dotačních 
programů 

� Podpora aktivit národnostních menšin 
� Podpora v oblasti kultury a umění 
� Obnova nemovitých kulturních památek v Pražské 

památkové rezervaci 
� Opravy církevních objektů ve vlastnictví církví 
� Prevence kriminality 
� Protidrogová prevence 
� Sociální péče 
� Tělovýchova a sport 
� Volný čas dětí a mládeže 
� Zdravotní péče 
� Podpora aktivit v oblasti źivotního prostředí 

Okruh možných 
žadatelů 

neuveden 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

neuvedena 
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Středočeský kraj 
Krajský úřad, Zborovská 11, 150 52  Praha 5 

www.kr-stredocesky.cz 
 

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název dotačního 
programu 

Podpora projektů v oblasti sportu a volného času 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace církví, obecně prospěšné 
společnosti, další právnické a fyzické osoby 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2003, 31. 10. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Mgr. Roman Jaroš, tel.: 02/57280416 

 
Název dotačního 
programu 

Podpora projektů v oblasti sociálních služeb, protidrogové 
prevence a prevence kriminality mládeže 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace církví, obecně prospěšné 
společnosti, další právnické a fyzické osoby 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2003, 31. 10. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Mgr. Danuše Netolická, tel.: 02/57280419 

 

Odbor sociálních věcí 
Název dotačního 
programu 

Podpora projektů v oblasti sociálních služeb 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace církví, obecně prospěšné 
společnosti, další právnické a fyzické osoby 

Termín podání 
žádosti 

31. 7. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Mgr. Radim Gabriel, tel.: 02/57280286 (285),  
e-mail: gabriel@kr-s.cz 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Název dotačního 
programu 

Podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí 
vymezená tematickým zadáním 

Okruh možných 
žadatelů 

libovolná právnická osoba působící na území Středočeského kraje a 
libovolná fyzická osoba, která je občanem Středočeského kraje. 
Příjemcem grantu nemůže být organizace zřizovaná Středočeským 
krajem 

Termín podání 
žádosti 

30. 4. 2003, 31. 10. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

RNDr. Jaroslav Obermajer, tel.: 02/57280179,  
e-mail: obermajer@kr-s.cz 

 
Odbor zdravotnictví 

Název dotačního 
programu 
 

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví  
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Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace církví, obecně prospěšné 
společnosti, další právnické a fyzické osoby 

Termín podání 
žádosti 

31. 7. 2002 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Miroslav Petrík, vedoucí odboru zdravotnictví,  
tel.: 02/57 280 406 - 407, e-mail: petrik@kr-s.cz 

 

Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního 
programu 

Podpora projektů v oblasti kultury (příspěvky z Fondu kultury) 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, humanitární organizace církví, obecně prospěšné 
společnosti, další právnické a fyzické osoby 

Termín podání 
žádosti 

2 kola – hlavní podzimní, doplňkové - jarní 
30. 4. 2003, 31. 10. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

PhDr. Anna Matoušková, vedoucí odboru 
02/57 28 401/2, e-mail: matouskova@kr-s.cz 
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Ústecký kraj 
Krajský úřad, Velká Hradební 48, 400 02  Ústí nad Labem 

www.kr-ustecky.cz 
 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  
Název dotačního 
titulu 

Podpora rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a 
sportu, především se zaměřením na mládež – „Sport pro 
všechny“ ve finančním objemu 3 000 tis. Kč  

Okruh možných 
žadatelů 

fyzické nebo právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost 
na území Ústeckého kraje 

Termín podání 
žádosti 

dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Stanislav Dostál, tel.: 047/5657635,  
e-mail: dostal.s@kr-ustecky.cz 

 

Odbor kultury 
Název dotačního 
titulu 

Podpora místní kulturní a divadelní činnosti na území Ústeckého 
kraje ve finančním objemu 2 000 tis. Kč 

Okruh možných 
žadatelů 

fyzické nebo právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost 
na území Ústeckého kraje 

Termín podání 
žádosti 

dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Stanislav Dostál, tel.: 047/5657635,  
e-mail: dostal.s@kr-ustecky.cz 

 

Odbor sociálních věcí 
Název dotačního 
titulu 

Prevence negativních jevů související se sociálním vyloučením ve 
finančním objemu 1 000 tis. Kč 

Okruh možných 
žadatelů 

fyzické nebo právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost 
na území Ústeckého kraje 

Termín podání 
žádosti 

dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Stanislav Dostál, tel.: 047/5657635,  
e-mail: dostal.s@kr-ustecky.cz 

 

Odbor regionálního rozvoje 
Název dotačního 
titulu 

Podpora projektové přípravy na využívání zdrojů EU 

Okruh možných 
žadatelů 

bez ohledu na oblast působnosti a právní formu příjemce z Ústeckého 
kraje 

Termín podání 
žádosti 

dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

RNDr. Zuzana Kadlecová, tel.: 047/5657507,  
e-mail: kadlecova.z@kr-ustecky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Výstavba a podpora sítí technické infrastruktury - realizace 

Okruh možných 
žadatelů 

bez ohledu na oblast působnosti a právní formu příjemce z Ústeckého 
kraje 
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Termín podání 
žádosti 

dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

RNDr. Zuzana Kadlecová, tel.: 047/5657507,  
e-mail: kadlecova.z@kr-ustecky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství 

Okruh možných 
žadatelů 

bez ohledu na oblast působnosti a právní formu příjemce z Ústeckého 
kraje 

Termín podání 
žádosti 

dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

RNDr. Zuzana Kadlecová, tel.: 047/5657507,  
e-mail: kadlecova.z@kr-ustecky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora přípravy rozvojových projektů v obcích do 5 tis. 
obyvatel s nezaměstnaností k 1.1. 2002 vyšší než 20 % ve 
finančním objemu 5 000 tis. Kč 

Okruh možných 
žadatelů 

fyzické nebo právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost 
na území Ústeckého kraje 

Termín podání 
žádosti 

dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Stanislav Dostál, tel.: 047/5657635,  
e-mail: dostal.s@kr-ustecky.cz 
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Vysočina 
Krajský úřad, Žižkova 57, 586 01 Jihlava 

www.kr-vysocina.cz 
 

Odbor regionálního rozvoje 
Název dotačního 
programu 

Vítejte u nás – grantový program na podporu cestovního ruchu 

Okruh možných 
žadatelů 

města a obce nebo jimi zřízené právnické osoby; sdružení obcí, 
sdružení právnických osob zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, 
jejichž členy jsou obce; neziskové a obecně prospěšné společnosti 
zaměřené na rozvoj cestovního ruchu; podnikatelské subjekty 
(právnické nebo fyzické osoby) 

Termín podání 
žádosti 

do 10. 6. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ivana Mahelová, tel. 066/730 94 19, lin: 109, e-mail: 
mahelova.i@kr-vysocina.cz; Ing. Renata Běhanová,  
tel. 066/730 94 19, lin. 107, e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz  

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního 
programu 

Podaná ruka – grantový program na podporu nestátních 
neziskových organizací vyvíjejících činnost v sociální oblasti 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení zřízená dle zákona č. 83/1990 Sb., humanitární 
organizace církví zřízené dle zákona č. 308/1991 Sb., obecně 
prospěšné společnosti zřízené dle zákona č. 248/1995 Sb., nadace a 
nadační fondy zřízené dle zákona č. 227/1997 Sb. 

Termín podání 
žádosti 

do 10. 6. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Božena Dolejská, tel. 066/757 27 65,  
e-mail: dolejska.b@kr-vysocina.cz  

 

Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního 
programu 

Regionální kultura – grantový program na podporu kulturních 
akcí v oblasti neprofesionálního umění 

Okruh možných 
žadatelů 

města, obce, sdružení obcí, dobrovolné svazky obcí; příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou a státní správou; neziskové 
organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti); 
podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické osoby) 

Termín podání 
žádosti 

do 10. 6. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

PhDr. Katina Lisá, tel. 066/46 02 249, e-mail: lisa.k@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Aleš Seifert, tel. 066/46 02 296,  
e-mail: sefert.a@kr-vysocina.cz, Jaroslava Panáčková,  
tel. 066/ 46 02 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz  

 
Název dotačního 
programu 

Nemovité památky – grantový program na podporu obnovy a 
zachování nemovitých kulturních památek 

Okruh možných 
žadatelů 

vlastníci kulturních památek (města, obce, církve, právnické nebo 
fyzické osoby) 

Termín podání 
žádosti 

do 31. 7. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 
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Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Vít Hrbek, tel. 066/46 02 351, e-mail: hrbek.v@kr-vysocina.cz, 
Jaroslava Panáčková, tel. 066/46 02 296,  
e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz  

 

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství 
Název dotačního 
programu 

Čistá voda – grantový program na podporu projektů v oblasti 
zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod 

Okruh možných 
žadatelů 

města a obce; dobrovolné svazky a sdružení měst a obcí; právnické 
osoby, jejichž zřizovateli jsou města a obce nebo jejich sdružení 

Termín podání 
žádosti 

do 10. 6. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Martin Drápela, tel. 066/46 02 207,  
e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz, Mgr. Jaroslav Mikyna,  
tel. 066/4602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz  

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Název dotačního 
programu 

Územní dokumentace – grantový program na podporu vytváření 
dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro 
rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním 
významem na území více obcí 

Okruh možných 
žadatelů 

města a obce; sdružení obcí; dobrovolné svazky obcí 

Termín podání 
žádosti 

do 30. 6. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Petr Průža, tel. 066/46 02 211, e-mail: pruza.p@kr-vysocina.cz, 
Ing. Lenka Ryšavá, tel. 066/46 02 270,  
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz  

 

Odbor životního prostředí 
Název dotačního 
programu 

Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny – grantový program 
na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty 

Okruh možných 
žadatelů 

města, obce nebo jimi zřízené právnické osoby; sdružení obcí; 
sdružení právnických osob zaměřených na péči o životní prostředí 
nebo na výchovu, vzdělávání a osvětu, jejichž členy jsou obce; 
nestátní neziskové organizace zaměřené na péči o životní prostředí 
nebo na výchovu, vzdělávání a osvětu  

Termín podání 
žádosti 

do 10. 6. 2002 (při zaslání poštou je rozhodující datum poštovního 
razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Jan Joneš, tel. 066/46 02 243, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz, 
Mgr. Martin Brzák, tel. 066/46 02 289,  
e-mail: brzak.m@kr-vysocina.cz  

 

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název dotačního 
programu 

Sport pro všechny – grantový program na podporu rozvoje 
volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení a neziskové organizace působící v oblasti sportu a 
tělesné výchovy; školy a školská zařízení; obecně prospěšné 
společnosti zaměřené na volnočasové aktivity; příspěvkové 
organizace zřizované samosprávou; podnikatelské subjekty 
(právnické nebo fyzické osoby) 
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Termín podání 
žádosti 

do 10. 6. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Mgr. Jaroslav Petřivý, tel. 066/75 72 770,  
e-mail: petrivy.j@kr-vysocina.cz  

 
Název dotačního 
programu 

Drobná údržba sportovišť – grantový program na podporu 
drobné údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území 
kraje Vysočina 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení a neziskové organizace působící v oblasti sportu a 
tělesné výchovy; města, obce a jimi zřízené příspěvkové organizace 

Termín podání 
žádosti 

do 10. 6. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Mgr. Jaroslav Petřivý, tel. 066/75 72 770,  
e-mail: petrivy.j@kr-vysocina.cz  

 
Název dotačního 
programu 

Škola – centrum vzdělávání – grantový program na podporu 
projektů v oblasti aktivit popularizujících možnosti celoživotního 
vzdělávání 

Okruh možných 
žadatelů 

školy a školská zařízení se sídlem na území kraje Vysočina; obce na 
území kraje Vysočina 

Termín podání 
žádosti 

do 10. 6. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

RNDr. Kamil Ubr, tel. 066/7572 784, ubr.k@kr-vysocina.cz  

 
Název dotačního 
programu 

Volný čas – grantový program na podporu dlouhodobých 
volnočasových aktivit v oblasti primární prevence sociálně 
patologických jevů 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení a neziskové organizace dětí a mládeže (více než 
70 % členů do 26 let), občanská sdružení a neziskové organizace 
pracující s dětmi a mládeží; školy a školská zařízení; obecně 
prospěšné společnosti zaměřené na volnočasové aktivity, nadace 

Termín podání 
žádosti 

do 10. 6. 2002 (rozhodující je datum poštovního razítka) 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Jan Burda, tel.: 066/75 72 774, e-mail: burda.j@kr-vysocina.cz  
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Zlínský kraj 
Krajský úřad, tř. Tomáš Bati 3792, 762 69  Zlín 

www.kr-zlinsky.cz 
  

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název grantového 
programu 

Podpora aktivit v oblasti dětí a mládeže, včetně handicapovaných 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společností, církevní právnické 
osoby, školy a školská zařízení s působností na území ZK 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Jarmila Gabrielová, 067/7615618. jarmila.gabrielova@kr-zlinsky.cz 

Pozn. Část finančních prostředků formou grantů, část formou dotací. 
 
Název grantového 
programu 

Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, včetně sportu 
zdravotně postižených 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společností, církevní právnické 
osoby , školy a školská zařízení s působností na území ZK 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Jarmila Gabrielová,067/7615 618, jarmila.gabrielova@kr-zlinsky.cz  

Pozn. Část finančních prostředků formou grantů, část formou dotací. 
 
Název grantového 
programu 

Podpora aktivit v oblasti vědy a vzdělávání 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společností, církevní právnické 
osoby 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Stanislav Minařík, 067/7615 761, stanislav.minarik@kr-zlinsky.cz 

 

Odbor školství, mládeže a sportu a odbor životního prostředí 
a zemědělství 

Název grantového 
programu 

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společností, církevní právnické 
osoby, školy a školská zařízení 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Jarmila Gabrielová,067/7615618, jarmila.gabrielova@kr-zlinsky.cz 
Alan Urc, 067/7043 280, alan.urc@kr-zlinsky.cz 

 

Odbor sociálních věcí 
Název grantového 
programu 

Podpora aktivit v oblasti sociálních služeb 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společností, církevní právnické 
osoby 
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Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Marie Zelená, 067/7615 465, marie.zelena@kr-zlinsky.cz 

 

Odbor zdravotnictví 
Název grantového 
programu 

Podpora aktivit v oblasti zdravotnictví 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společností, církevní právnické 
osoby 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Jaroslav Lux, 067/7615465, jaroslav.lux@kr-zlinsky.cz 

 

Odbor kultury a památkové péče 
Název grantového 
programu 

Podpora aktivit v oblasti kultury a památkové péče 
Fond kultury 
Podpora národnostních kultur, podpora filmových festivalů 
Zachování a obnova kulturních památek 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společností, církevní právnické 
osoby, fyzické a právnické osoby 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Karla Procházková, 067/7043261, karla.prochazkova@kr-zlinsky.cz 
Hana Vítková, 067/7615200, hana.vitkova@kr-zlinsky.cz  
Hana Sluštíková, 067/7615466, hana.slustikova@kr-zlinsky.cz 
PhDr. Jana Spathová, 067/7615215, jana.spathova@kr-zlinsky.cz 

 

Odbor sekretariát hejtmana 
Název grantového 
programu 

Podpora aktivit v oblasti požární ochrany 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společností, církevní právnické 
osoby 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Karel Malinovský, 067/7043 142, karel.malinovsky@kr-zlinsky.cz 

 
Název grantového 
programu 

Podpora protidrogových aktivit a prevence kriminality 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společností, církevní právnické 
osoby 

Termín podání 
žádosti 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Miroslav Šot, 067/7043 147, miroslav.sot@kr-zlinsky.cz 
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III. 
 

Základní údaje  
o grantových řízeních nadací - příjemců příspěvku 
z Nadačního investičního fondu v první etapě (NIF)  

 
(zpracováno podle podkladů jednotlivých nadací) 
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NIF - OBLAST "SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ" 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 
Senovážné náměstí 2, 110 00  Praha 1 

www.vdv.cz 
 
Grantový program Péče o seniory, služby sociální intervence, rozvoj pěstounské péče 
Okruh možných 
žadatelů 

nestátní neziskové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

únor 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Jarmila Vernerová, tel.: 02/24 21 68 83, e-mail: vdv@telecom.cz 

 
NIF - OBLAST "SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ" 

Nadace Charty 77 
Melantrichova 5, 110 00  Praha 1 

www.bariery.cz 
 
Grantový program Program ještě nebyl stanoven – bude upřesněn 
Okruh možných 
žadatelů 

nestátní neziskové organizace působící v sociálně-zdravotní oblasti 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

v polovině ledna 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 3. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Eva Flanderková, tel.: 02/24 21 44 52,  
e-mail: charta77@mbox.vol.cz 

 
NIF - OBLAST "SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ"  

Nadace Preciosa 
Opletalova 17, 466 67  Jablonec nad Nisou 

www.nadace.preciosa.cz 
 
Grantový program Aktivity týkající se postižených znevýhodněných skupin osob 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení 
státní správy a samosprávy (pokud vloží nejméně 50 % svých 
prostředků)  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

duben 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 6. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Ivo Schötta, ředitel nadace, tel.: 0428/36 53 93,  
e-mail: ivo.schotta@preciosa.com 
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NIF - OBLAST "ZDRAVOTNÍ" 

Nadace pro transplantace kostní dřeně 
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 304 60  Plzeň 

www.kostnidren.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIF - OBLAST "ZDRAVOTNÍ" 

Nadace Karla Pavlíka 
Vídeňská 1958, 140 21  Praha 4 

 
Grantový program - Cestovní grant pro mladé lékaře do 35 let na kongres 

s transplantační tématikou, podmínkou je aktivní účast – tj. 
prezentace vlastní práce 

- Příspěvek k nákupu lékařské techniky pro oddělení nemocnic 
aktivně spolupracujících na dárcovském programu 

Okruh možných 
žadatelů 

fyzické osoby a zdravotnická zařízení 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

neuveden 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Markéta Bartůňková, tel.: 02/61 36 31 13,  
e-mail: marketa.bartunkova@medicon.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIF - OBLAST "ZDRAVOTNÍ" 

Nadace rozvoje zdraví 
Masarykovo náměstí 6, 733 01  Karviná 

www.volny.cz/nrz/ 
 

Podklady nedodány. 
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NIF - OBLAST "ZDRAVOTNÍ" 

Nadace zdraví pro Moravu 
Hoppova 24, 602 00  Brno 

www.nadacezdravi.cz 
 
Grantový program Prevence v oblasti zdraví, pomoc chronicky nemocným, tělesně a 

mentálně postiženým, podpora zdravého vývoje dětí 
Okruh možných 
žadatelů 

nestátní neziskové organizace, zdravotní zařízení 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 7. 2002 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

MUDr. Danuše Spohrová, Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 
416/15, P.O.Box 126, 602 00 Brno, tel.: 05/41644 113, e-mail: 
sekretariat@kovoprojekta.cz 

 
 

NIF - OBLAST "KULTURNÍ" 

Nadace Český hudební fond 
Besední 3, 118 00  Praha 1 

www.nchf.cz 

 
Grantový program Podpora projektů: 

- přispívajících k propagaci a šíření české soudobé hudby, 
které jsou výrazným přínosem pro českou hudební kulturu, 

- systematické hudebně nakladatelské činnosti a 
muzikologického bádání,  

- umožňujících účast vynikajících studentů – občanů ČR na 
kvalitních zahraničních hudebně vzdělávacích programech 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 % 
příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetí osobě a nejvíce 
20 % na správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění, 
veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace za 
předpokladu, že samy vloží nejméně 50 %  finančních prostředků do 
předmětného projektu 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 4. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Miroslav Drozd, e-mail: nchf@gts.cz 
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NIF - OBLAST "KULTURNÍ" 

Nadace Český literární fond 
Pod nuselskými schody 3, 120 00  Praha 2 

www.nclf.cz 
 
Grantový program Bude upřesněn dodatečně 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, nadace a nadační fondy, příspěvkové a 
rozpočtové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

neuveden 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

PhDr. Helena Robová, tel.: 02/22 56 00 81-2) e-mail: nclf@vol.cz 

 
 
 
 
 
 

NIF - OBLAST "KULTURNÍ" 

Nadace Občanského fóra 
Ječná 25, 120 00  Praha 2 
www.radio.cz/nadace-of/ 

 
Grantový program - Opomíjené památky 

- Památky a zdraví 
Okruh možných 
žadatelů 

- právnické osoby, které jsou zřízeny za jiným účelem než je 
komerční podnikání (např. regionální nadace, občanská sdružení, 
spolky, kluby přátel, farnosti, apod.)  

- právnické osoby (občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení) se zaměřením 
na zdravotní a sociální péči, které provozují nebo chtějí 
provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních 
památek, objekt musí být zapsán v Ústředním seznamu 
nemovitých památek  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

jaro 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

tel.: Irena Bartošová, Marcela Raatzová, tel.: 02/ 24 94 15 48,  
02/ 96 20 00 60, info@nadaceof.cz 
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NIF - OBLAST "OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV" 

Nadace rozvoje občanské společnosti 
Jelení 15, 118 00  Praha 1 

www.nros.cz 
 
Grantový program NIF - lidská práva 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

leden 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Radim Burkoň, e-mail: grantove@nros.cz, Tereza Chrbolková,  
e-mail: grantove@nros.cz 

 
NIF - OBLAST "OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ" 

Nadace Partnerství 
Panská 7, 602 00  Brno 

www.ecn.cz/epce/ 
 
Grantový program Podpora místních i celonárodních ekologicky zaměřených 

občanských aktivit a jejich prostřednictvím zvyšování účasti 
občanů ve věcech veřejných 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, místní samosprávy, obecně prospěšné 
společnosti, nadace, nadační fondy 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

listopad 2002 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 1. 2003, 25. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Radim Cenek, radim.cenek@ecn.cz, Mgr. Dana Kalčíková, 
dana.kalcikova@ecn.cz, tel 05/4221 8350 

 
NIF - OBLAST "VZDĚLÁVÁNÍ" 

Vzdělávací nadace Jana Husa 
Joštova 10, 602 00  Brno 

www.vnjh.sk 
 
Grantový program Podpora projektů v oblasti vzdělávání - program bude 

specifikován 
Okruh možných 
žadatelů 

bude upřesněno po specifikaci programu 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

leden 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Ivana Hurytová, tel.: 05/42 21 15 77,  
e-mail: ihuryt@ics.muni.cz 
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NIF - OBLAST "VZDĚLÁVÁNÍ" 

Nadace Open Society Fund Praha 
Seifertova 47, 130 00  Praha 3 

www.osf.cz 
 
Grantový program Vzdělávání - systémové změny ve výuce, výchova k samo-

statnosti, odpovědnosti, kritickému myšlení a toleranci, 
demokratizace škol, rovný přístup ke vzdělání, multikulturní 
výchova, zavádění nových metod do vzdělání, vzdělávání 
v regionech 

Okruh možných 
žadatelů 

nestátní neziskové organizace 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

leden 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jitka Hlávková, tel.: 02/22 54 09 79, e-mail: jitka.hlavkova@osf.cz 

 
 
 
 
 
 

NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace Euronisa 
Rumjancevova 3, 460 01  Liberec 1 

www.euronisa.nextra.cz  
 
Grantový program Podpora projektů v oblasti sociální a zdravotní, kulturní, 

vzdělávací 
Okruh možných 
žadatelů 

Organizace registrované na území ČR a působící v české části 
Euroregionu NISA jako občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti a církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, 
veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

únor a září 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Lydie Halamová, tel. 048/52 51 953, e-mail: euronisa@nextra.cz 
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NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace ADRA 
Klikatá 46, 158 00  Praha 5 

www.adra-nadace.cz 
 
Grantový program Podpora projektů v oblasti humanitární a sociální  
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, jiné organizace, které se ztotožňují s programem a cíli nadace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

neuveden 

Termín uzavření 
grant. programu 

10. června 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Pavlína Mikullová, tel.: 02/57 21 33 10, e-mail: vu@adra.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace CERGE-EI 
Politických vězňů 7, 111 21  Praha 1 

www.cerge-ei.cz 
 
Grantový program Ekonomické vzdělávání, výuka a výzkum 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace 
(pouze za podmínky, že samy vloží nejméně 50 % finančních 
prostředků na předmětný projekt) 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

31. 3. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Blanka Hadová, koordinátorka projektu, tel. 02/240 05 143,  
e-mail blanka.hadova@cerge-ei.cz (nadace@cerge-ei.cz) 
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NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace 700 let města Plzně 
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň 

http://info.plzen-city.cz/n700_granty2001.htm 
 
Grantový program Podpora projektů v oblasti kultury, sportu, humanitární a 

obnovy památek 
Okruh možných 
žadatelů 

subjekty, které prokáží svoji právní subjektivitu a nebyly zřízeny za 
účelem podnikání 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

leden 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Miloslav Raboch, 019/703 2700, raboch@mmp.plzen-city.cz 

 
 
 
 
 

NIF OBLAST "JINÉ" 

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 
Ohrazenice 119, 511 01  Turnov 

www.osf.cz/jizerky/ 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

 
NIF OBLAST "JINÉ" 

Nadace BONA 
Ústavní 91, 181 00  Praha 8 

www.nadacebona.cz 

 
Grantový program Podpora projektů v oblasti zdravotní a sociální péče 
Okruh možných 
žadatelů 

právnické osoby, které používají socioterapeutické programy a 
alternativní metody léčby a péče směřující k integraci duševně 
handicapovaných osob do života společnosti 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

konec prvního čtvrtletí 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jitka Štambachová, výkonná ředitelka nadace, tel.: 02/85 44 069,  
e-mail: nadacebona@nadacebona.czs 
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NIF OBLAST "JINÉ" 

Nadace ICN 
Hradební 3, 110 00  Praha 1 

www.icn.cz 
 
Grantový program Podpora spolupráce nestátních neziskových organizací a jejich 

účasti na rozvoji občanské společnosti v ČR, zejména při rozvoji 
spolupráce neziskového sektoru se samosprávami územních 
celků 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, neziskové 
instituce zřízené podle zvláštního zákona (např. vysoké školy); 
nadace a nadační fondy (za podmínky, že nejméně 80 % 
poskytnutého příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetí 
osobě a nejvýše 20 % na správu nadace nebo nadačního fondu, 
případně na navýšení nadačního jmění nadace); příspěvkové a 
rozpočtové organizace (za předpokladu, že samy vloží nejméně 
50 %)  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

pravděpodobně květen 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 6. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Petr Pajas, předseda správní rady, tel.: 02/41 40 36 00, 
petr.pajas@ecn.cz  

 
 
 
 
 

NIF - OBLAST "JINÉ" 

Olivova nadace 
Olivova 224, 251 01  Říčany 

www.olivovanadace.cz 
 
Grantový program Podpora projektů v oblasti zdravotnictví 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, charity, diakonie a 
příspěvkové organizace se sídlem na území ČR 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

duben 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jan Boček, tajemník nadace, tel.: 0204/63 13 13,  
e-mail: tajemnik@olivovanadace.cz 
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NIF OBLAST "JINÉ" 

Nadace prof. Vejdovského 
náměstí Přemysla Otakara 777, 784 01  Litovel 

 
Grantový program Podpora projektů v oblasti vzdělávání a péče o zrakově postižené 

děti 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadační fondy, příspěvkové a rozpočtové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

květen 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Olga Sýkorová, předsedkyně správní rady nadace,  
tel: 068/53 46 152, 0737/31 82 31 

 
 
 

NIF OBLAST "JINÉ" 

Komunitní nadace Ústí nad Labem 
Horova 1262/6, 400 01  Ústí nad Labem 

www.volweb.cz/komnadul/ 
 
Grantový program Podpora projektů týkajících se všech oblastí veřejného sektoru, 

zejm.: sociální služby, životní prostředí, vzdělávání a lidské 
zdroje, kultura a umění a oblast volných témat 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, veřejnoprávní instituce; u příspěvkových a rozpočtových 
organizací za podmínky min. 50 % spoluúčasti; u nadací a nadačních 
fondů za podmínky, aby nejméně 80 % přiděleného příspěvku 
přerozdělily dalším subjektům 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

30. 5. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

29. 8. 2003  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Pavel Hušek jr., grantový manažer, tel.: 047/ 520 10 23; e-mail: 
komnadul@vol.cz 

 
 
 

NIF OBLAST "JINÉ" 

Nadace Patriae 
Devonská 1, 152 00  Praha 5 

 
Podklady nedodány. 
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NIF OBLAST "JINÉ" 

Nadace Naše dítě 
Ústavní 91/95, 181 00 - Praha 8 

www.nasedite.cz 

 
Grantový program Podpora projektů, jejichž cílem je ochrana dětí v ČR, případně 

projektů přímo souvisejících s ochranou dětí, prevencí před 
násilím na dětech, uvádění do praxe Úmluvy o právech dítěte 
nebo prevence negativních jevů u dětí a mládeže 

Okruh možných 
žadatelů 

právnická osoba 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

15. 1. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Zuzana Baudyšová, výkonná ředitelka nadace,  
tel.: 02/854 26 56, e-mail: z.baudysova@nasedite.cz 

 
 
 
 
 
 

NIF OBLAST "JINÉ" 

Nadace Barokního divadla Zámku Český Krumlov 
Zámek 59, 381 01  Český Krumlov 

www.foundation.ckrumlov.cz 
 
Grantový program Podpora movitého kulturně historického dědictví 
Okruh možných 
žadatelů 

nestátní neziskové organizace 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

neuveden 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Jiří Kiprý, správce nadačního jmění, tel.: 0337/ 71 12 98, e-mail: 
kipry@ckrumlov.cz 
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NIF OBLAST "JINÉ" 

Purkyňova nadace 
Slatina 11, 411 17  Libochovice 
http://purknadace.webpark.cz/ 

 
Grantový program Podpora projektů v oblasti památkové péče 
Okruh možných 
žadatelů 

nestátní neziskové organizace 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

neuveden 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Blanka Černá, Jitka Grežová, tel.: 0419/59 15 52, e-mail: 
purknadace@seznam.cz 

 
NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace sportující mládeže 
Třebízského 12, 301 32  Plzeň 

www.volny.cz/nsml 
 
Grantový program Podpora výběru a výchovy sportovně talentovaných dětí a 

mládeže 
Okruh možných 
žadatelů 

nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská 
sdružení působící ve sportu a tělovýchově 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

na podzim 2002 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. František Berka, předseda správní rady nadace, tel.: 019/723 66 
96, e-mail: nsml@volny.cz 

 
NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace Universitas Masarykiana 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77  Brno 

 
Grantový program Podpora projektů rozvíjejících vzdělávací programy zejména na 

Masarykově univerzitě v Brně 
Okruh možných 
žadatelů 

fyzické osoby (vědečtí pracovníci, studenti), redakce studentských 
časopisů, vědecké ústavy, katedry 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

31. 3. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Prof. Jaroslav Malina, tel.: 05/43 24 63 05  
e-mail: jmalina@sci.muni.cz 
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NIF OBLAST "JINÉ" 

Nadace sv. Františka z Assisi 
539 41  Kameničky 112 

 
Grantový program Podpora projektů v oblasti primární a sekundární prevence 

interrupce 
Okruh možných 
žadatelů 

nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy – za 
podmínky, že použijí z příspěvku nejméně 80 % pro třetí osobu a 
nejvíce 20 % na správu organizace nebo navýšení nadačního jmění) 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

14. 4. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. David Cichra, Trnitá 8, 602 00 Brno, tel.: 05/41 42 35 26,  
e-mail: nadace.svfr@seznam.cz 

 
 
 

NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských Židů na 
záchranu plzeňských synagog 

Smetanovy sady 5, 301 37  Plzeň 
 

Podklady nedodány 
 
 
 

NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace Mariastar - Humanity 
Na Folimance 11, 120 00  Praha 2 

http://mujweb.atlas.cz/www/samopse/nmh.htm 
 
Grantový program Podpora projektů v oblasti péče o staré občany, staré invalidní 

občany a o nesoběstačné občany 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, spolky, pečovatelská zařízení 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

30. 6. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

JUDr. Stickelová, tel.: 02/22 56 01 47, Ing. Stárková,  
tel: 0328/49 19 22, n.samopse@worldonline.cz 
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NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace fotbalových internacionálů 
Kozí 7, 110 00  Praha 1 

 
Grantový program Podpora projektů v oblasti zdravotní a sociální na ocenění a 

podporu bývalých fotbalových reprezentantů, kteří se zasloužili o 
dobré jméno našeho fotbalu ve světě a v důchodovém věku mají 
zdravotní nebo sociální problémy 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, fotbalové kluby, zdravotnická zařízení, bývalí 
fotbaloví reprezentanti 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

ve třetím čtvrtletí 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Otakar Dolejš, výkonný ředitel nadace, tel.: 02/22 31 10 17 

 
 
 
 
 

NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace Pražské komorní filharmonie 
Krocínova 1, 110 00  Praha 1 

 
Grantový program Podpora české hudební kultury v roce 2004 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace a nadační fondy (za podmínky, že nejméně 80 % 
příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetí osobě a nejvýše 
20 % na správu nadace nebo navýšení nadačního jmění), 
veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace (za 
podmínky, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na 
předmětný projekt) 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

červenec 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Dr. Jiří Vopelka, CSc., správce nadace, tel.: 02/72 93 53 63,  
e-mail: nadacepkf@pkf.cz 
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NIF - OBLAST "JINÉ" 

Nadace knihoven 
Kounicova 1, 601 87  Brno 

 
Grantový program Rozvoj knihoven a knihovnictví jako oboru 
Okruh možných 
žadatelů 

právnické subjekty, nutná 50 % finanční spoluúčast 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

pravděpodobně březen/duben 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

neuveden 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jiřina Bínová Kádnerová, předsedkyně nadace, 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641,  
272 80  Kladno, e-mail: binova@svkkl.cz 

 
 


