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Úvodem 

 

 Předkládanou publikaci vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace již 

čtvrtým rokem. Naším hlavním záměrem je informovat co nejširší okruh nestátních 

neziskových organizací (a to je nemalý úkol, vždyť v březnu 2003 bylo v České republice 

registrováno 48.689 občanských sdružení a 30.160 jejich organizačních jednotek s právní 

subjektivitou, 4.712 církevních právnických osob, 491 obecně prospěšných společností, 352 

nadací a 799 nadačních fondů) o finančních zdrojích z veřejných rozpočtů, určených v roce 

2004 na vaše projekty.  

 Struktura publikace je podobná jako v loňském roce. Její úvod tvoří Hlavní oblasti 

státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004, které schválila 

vláda svým usnesením č. 597/2003. Hlavní oblasti jsou politickým rozhodnutím vlády 

o podpoře nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), které je východiskem pro 

konkrétní dotační programy jednotlivých ministerstev. Ty jsou také obsahem předkládané 

publikace. Dotační a grantové záměry krajů tvoří další sumu informací o finančních zdrojích 

v roce 2004 - s ohledem na decentralizaci kompetencí i finančních prostředků státu doporučuji 

tuto část publikace vaší zvláštní pozornosti. Uvedenou kolekci informací doplňují údaje 

o grantových programech 71 nadací, které obdržely příspěvek z Nadačního investičního fondu 

v I. i ve II. etapě. Jak vidíte, oproti minulému roku, kdy jsme zpracovali Informaci pro rok 

2003, přibyla velká skupina nadací, které získaly příspěvek z Nadačního investičního fondu 

ve II. etapě a které budou v roce 2004 poprvé rozdělovat jeho výnosy. 

Informace o finančních zdrojích pro rok 2004 svým typicky stručným způsobem 

popisuje určitou realitu roku, který je pro Českou republiku zlomový. V tomto roce vstoupíme 

do Evropské unie, a to bude znamenat nepochybně obrovskou změnu i pro NNO. Když na 

tento fakt pohlédneme perspektivou možných finančních zdrojů, je na první pohled patrné, že 

realitu financování aktivit NNO změní jejich schopnost využívat strukturální fondy Evropské 

unie v prvním programovacím období let 2004 až 2006. Nepochybně tato realita nastartuje 

rychlou diverzifikaci NNO, která bude největší změnou v oblasti neziskového sektoru po roce 

1989, kdy neziskový sektor začal vznikat. Proces využívání strukturálních fondů Evropské 

unie ještě předkládaná publikace nezachycuje - je pro nás všechny vlastně dosud velkou 

neznámou. Každopádně Rada vláda pro nestátní neziskové organizace, jejímž jsem 

předsedou, již řadu měsíců usiluje o to, aby proces využívání strukturálních fondů Evropské 

unie byl pro NNO dostupný. 

Doufám, že vám bude překládaná publikace užitečná a do náročného roku 2004 vám 

přeji hodně úspěchů i štěstí. 

 

PhDr. Petr Mareš, v. r. 
 místopředseda vlády  

                                                           a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
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V L Á D A  ČE S K É  R E P U B L I K Y  
 
P ř í l o h a 

 
k usnesení vlády  
ze dne 18. června 2003 č. 597 

 
Hlavní oblasti 

státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 20041 
 

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 obtížné životní 
situaci; podpora rozvoje poskytování zvláštních sociálních 
služeb v sociálně vyloučených komunitách 

MPSV, MO 
v součinnosti s  
KRP  

ochrana a podpora zdraví, 
včetně péče  
o zdravotně postižené a 
seniory 
 
 
 
 
 

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, podpora programů 
zdravého stárnutí 

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, udržitelný rozvoj na regionální 
úrovni  

MŽP, MŠMT, 
MMR, MZe 

vzdělávání a rozvoj 
lidských zdrojů 

podpora vzdělávacích aktivit v oblasti regionálního školství, 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání 
dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, vzdělávání 
trenérů v oblasti sportu, vzdělávání dobrovolných 
pracovníků v oblasti sportu pro všechny; propagace 
zdravého životního stylu, podpora programů přípravy na 
stárnutí; environmentální vzdělávání, výchova a osvěta; 
využívání kulturního dědictví pro vzdělávání a výchovu; 
profesní vzdělávání a zvyšování kvality poskytování služeb 
v oblasti drogové problematiky; podpora zvyšování 
informační gramotnosti obyvatel; podpora vzdělávání 
pracovníků v sociálních službách 

MŠMT, MZ, 
MŽP, MK, 
RVKPP, MI, 
MPSV 

rozvoj, podpora a 
prezentace kultury, 
záchrana kulturního 
dědictví  
 
 

podpora umělecké tvorby s přihlédnutím k výročím 
významných českých skladatelů, interpretů a organizací a 
její prezentace doma i v zahraniční, rozvíjení progresivních 
forem kultury; podpora neprofesionálních kulturních aktivit; 
památková péče, ochrana kulturních tradic, podpora 
krajanských spolků v zahraničí a společností přátel v ČR 

MK, MŠMT, 
MMR,MŽP, 
MZV, MO, MZe  

zapojení do programů EU  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; 
podpora státní sportovní reprezentace, včetně přípravy 
sportovních talentů u sportů zařazených do programu OH, 

MŠMT, MV, 
MO 

                                                 
1 Předpokládá se, že část finančních prostředků, určených pro jednotlivé hlavní oblasti, bude v souvislosti 
s usnesením vlády č. 642/2002 převedena v nejbližším období do rozpočtu krajů. 
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podpora obnovy a údržby sportovních zařízení, podpora 
zdravotně postiženým sportovcům, podpora 
antidopingového programu, podpora sportovních aktivit dětí 
a mládeže, podpora pohybových aktivit pro stárnoucí 
populaci; zvýšení fyzické zdatnosti, specielních dovedností a 
návyků určitých profesních skupin (Armáda ČR, Policie ČR, 
Hasičské záchranné sbory ČR) 

podpora rovných  
příležitostí mužů a žen 

rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže  MPSV, MO, 
MŠMT, MZV, 
MZe, MPO, MK, 
MMR, MZ, MV, 
RVKPP 

rozvoj dobrovolnické 
služby 

podpora vysílajících organizací akreditovaných podle 
zákona o dobrovolnické službě  

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, 
v součinnosti s  
KRP, RNR, RLP 

péče o ohrožené 
a problémové skupiny 
obyvatel  

resocializační a integrační aktivity skupin ohrožených 
sociálně patologickými jevy, prevence kriminality, ochrana 
dětí a mládeže před nepříznivým vlivem médií (oblast 
nereflektovaného násilí a pornografie) 

MV, MPSV, MZ, 
MO, MMR, 
MZe, MK, 
MŠMT 
v součinnosti s  
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 v těchto 
činnostech v rámci vstupu ČR do EU; právně osvětová 
činnost v oblasti bydlení  

MPO, MMR 

příprava a pomoc řešení 
mimořádných událostí a 
krizových situací a 
rozvojová pomoc 
 

humanitární pomoc poskytovaná v ČR i v zahraničí; požární 
ochrana; integrovaný záchranný systém; ochrana 
obyvatelstva při ohrožení životů, zdraví, životního prostředí 
v důsledku vzniku mimořádných událostí a krizových situací 
- včetně příprav na tyto činnosti, podpora a posilování 
kapacit NNO, podílejících se na zahraniční rozvojové 
pomoci ČR, posilování povědomí české veřejnosti o 
rozvojové pomoci 

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

bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích  

podpora organizací zajišťujících činnost ke zvýšení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích  

MD 

zájmová a další 
volnočasová činnost pro 
děti a mládež  
 

zabezpečování široké nabídky volnočasových aktivit mimo 
školních zájmových a dalších aktivit pro organizované i 
neorganizované děti a mládež, rozvoj dobrovolnictví a 
dobrovolné práce s dětmi a mládeží, rozvoj mobility a 
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže, práce s informacemi 
pro děti a mládež, participace dětí a mládeže, rozvoj 
materiálně technické základny pro mimoškolní zájmové 
aktivity dětí a mládeže 

MŠMT, MZe 

drogová problematika podpora programů specifické primární, sekundární a 
terciální prevence, léčba drogových závislostí a resocializace 
osob, výchova ke zdravému životnímu stylu 

MPSV, MZ, 
MŠMT, MO, 
MS, RVKPP v 
součinnosti s 
KRP 

informační společnost umožnění přístupu na Internet, podpora využívání 
informačních technologií 

MI 

 
RNR - Rada vlády pro národnostní menšiny 
KRP - Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity 
RVKPP - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
NNO - nestátní neziskové organizace 
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I. 
 

Základní údaje  
o ústředních orgánech státní správy, které poskytují 

dotace 
(zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev) 
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Ministerstvo dopravy ČR 
Nábřeží L. Svobody 12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1 

www.mdcr.cz 
 

Odbor civilního letectví 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 

� Přenesený výkon státní správy ve specifikovaných kategoriích sportovních létajících 
zařízení (SLZ) vyrobených a určených k létání ve vzduchu výhradně za účelem 
vzdělávání, sportu nebo rekreaci jeho uživatele2. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 

� Výběrové dotační řízení se neprovádí. 
 

Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, která prokážou, že mají pro specifické činnosti uvedené v zákoně  č. 

49/1997Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, odpovídající technické 
vybavení a způsobilý personál. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín předkládání žádosti do konce dubna 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� JUDr. J. Turecký, tel.: 972 231 357 
�   Ing. Z. Jelínek, tel.: 972 231 027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Ve smyslu zák. č. 49/1997Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, přenesený výkon státní správy 
vykonávají právnické nebo fyzické osoby na základě pověření MD ČR a to ve věci ověřování letové způsobilosti 
SLZ, vydávání poznávacích značek a technických průkazů SLZ, vedení evidence SLZ, výcviku pilotů včetně 
vydávání průkazů jejich způsobilosti, stanovení podmínek pro výběr ploch pro provoz SLZ a jejich schvalování 
a dohledu nad činností uživatelů těchto zařízení v rámci jejich provozu. 



 8 

 

Ministerstvo informatiky ČR 
Havelkova 2, 130 00 Praha 3 

www.micr.cz 
 

Odbor projekt ů životních situací 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů – programy podpory a rozvoje počítačové 

gramotnosti veřejnosti 
2) Informační společnost – programy na podporu přístupu k informačním a komunikačním 

technologiím a podpora rozšíření jejich využívání českou veřejností, podpora 
znevýhodněných skupin aj. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Grantové řízení na základě předložených projektů 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt žádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 31. 8. 2003 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 15.10. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 30.11. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Jitka Krčilová, tel.: 221 008 522, E-mail: jitka.krcilova@micr.cz 
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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 
Program podpory kulturních aktivit (podpora zahraničních kulturních aktivit) 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Fyzické i právnické osoby. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 30. 9. 2003  
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 30.11. 2003  
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení  28. 2. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� R.Kallup, tel.: 257 085 298, 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) Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích 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) - 2) Fyzické i právnické osoby. 
� ad 3) Fyzické a právnické osoby, občanská sdružení. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1)  
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení  1. 10. 2003 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 12. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2004 
� 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. 2003 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 10. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 12. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 2) R. Fiala, tel.: 257 085 313, E-mail: richard.fiala@mkcr.cz 
� ad 3) J. Linhartová, tel.: 257 085 215, 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 2003 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2004 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. K. Ladýř, tel: 257 085 450, E-mail: karel.ladyr@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 a 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). 
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� ad 2) Církevní právnické osoby (registrované v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženských 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. 2003 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 10. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 12. 3. 2004 
� ad 2) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 9. 2003 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 10. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 12. 3. 2004 
 
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací 
� Ing. M. Kodadová, tel.: 257 085 574, E-mail: martina.kodadova@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 tradiční lidové kultury 
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Popularizace projevů tradiční lidové kultury, zejména lidových řemesel vůči široké veřejnosti, prezentace 
výrobků lidových řemeslníků se zvláštním zřetelem k 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 kulturně-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)3 – 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 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad - prosinec 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 31. l. 2004 
� ad 8)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení III. čtvrtletí 2003 

Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 2004 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení  do 31. 5. 2004 

� ad 9) Termíny průběžně po celé období kalendářního roku. 
 

 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) PhDr. V. Appl, tel.: 257 085 265, E-mail: vaclav.appl@mkcr.cz 

   PhDr. L. Pavlatová, tel.: 257 085 269, E-mail: ludmila.pavlatova@mkcr.cz 
� ad 2) Mgr. L. Vaňková, tel.: 257 085 258, E-mail: libuse.vankova@mkcr.cz 
� ad 3) PhDr. V. Appl, tel.: 257 085 265, E-mail: vaclav.appl@mkcr.cz 
� ad 4) R. Polendová, tel.: 257 085 291, E-mail: roza.polendova@mkcr.cz 
               I. Vozková, tel.: 257 085 259, E-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz 
� ad 5) PhDr. L. Pavlatová, tel.: 257 085 269, E-mail: ludmila.pavlatova@mkcr.cz 
� ad 6) PhDr. L. Pavlatová, tel.: 257 085 269, E-mail: ludmila.pavlatova@mkcr.cz 
� ad 7) PhDr. L. Pavlatová, tel.: 257 085 269, E-mail: ludmila.pavlatova@mkcr.cz 
               Mgr. L. Vaňková, tel.: 257 085 258, E-mail: libuse.vankova@mkcr.cz 
� ad 8) R. Polendová, tel.: 257 085 291, E-mail: roza.polendova@mkcr.cz 
               I.Vozková, tel.: 257 085 259, E-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz 
� ad 9) Mgr. M. Nádvorník, tel.: 257 085 292, E-mail: michal.nadvornik@mkcr.cz 
 
 

                                                 
3 Termín výběrového dotačního řízení na Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin 
bude upřesněn na jednání Rady vlády pro národnostní menšiny v 2. pololetí 2003. 
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Odbor umění a knihoven 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program podpory kulturních aktivit v oblasti divadla, hudby - s přihlédnutím k výročím 

r. 2004, výtvarného umění, architektury, užitého umění, uměleckých řemesel a designu 
2) Program podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických 

orchestrů a pěveckých sborů 
3) Podpora vydávání české a překladové literatury - umělecká díla původní české literatury a 

literatur národnostních menšin, překlady uměleckých děl do češtiny, díla literární vědy a 
kritiky 

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

semináře, výstavy, soutěže a další projekty z oblasti literatury 
6) Program Knihovna 21. století – podpora integrace do EU, podpora práce s národnostními 

menšinami, zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením, 
mimoknihovnické aktivity malých obecních knihoven 

7) Program VISK – veřejné informační služby knihoven 
8) Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven – dle návrhu novely 

zákona o rozpočtovém určení daní má tento program být od r. 2004 převeden do 
kompetence krajů (tzn. MK již dále nebude vyhlašovat a financovat) 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) – 8) Provádí se výběrové dotační řízení.  
� ad 6) a 7) dtto a postupuje se dle nařízení vlády ze dne 29. května 2002 č. 288, kterým se 

stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven 
ad 8) Postup uveden v Usnesení vlády ČR ze dne 16/1/2002 č. 68 , část 2 – viz výše 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) a 3) – 5) 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, profesionálního symfonického orchestru 
a pěveckého sboru s výjimkou divadel zřizovaných orgány státní správy, Magistrátu hl. m. 
Prahy a komerčních divadel, pokud vykazují zisk.  

� ad 6) a 7) Provozovatel knihovny zapsané do evidence knihoven dle § 5 zákona č. 
257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon). 

� ad 8) 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 viz výše. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 5)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení říjen/listopad       2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad/prosinec 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení únor/březen         2004 
� ad 6) a 7) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení do 31. 10. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení do 10. 1. 2004 
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Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 30. 4. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) Mgr. N. Zichová, tel.: 257 085 213 – divadlo, E-mail: natasa.zichova@mkcr.cz 
     Mgr. R. Musil, tel.: 257 085 209 – výtvarné umění, E-mail: roman.musil@mkcr.cz 
     PhDr. A. Chorvátová, tel.: 257 085 218 – hudba, E-mail: anna.chorvatova@mkcr.cz 
� ad 2) PhDr. J. Vondráková, tel.: 257 085 214, E-mail: jana.vondrakova@mkcr.cz 
� ad 3) - 4) B. Fišer, tel.: 257 085 220, E-mail: bohumil.fiser@mkcr.cz 
� ad 5) PhDr. K. Nováková, tel.: 257 085 221, E-mail: kvetuse.novakova@mkcr.cz 
� ad 6) Mgr. B. Skučková, tel.: 257 085 316, E-mail: blanka.skuckova@mkcr.cz 
� ad 7) B. Čermáková, DiS., tel.: 257 085 219, E-mail: blanka.cermakova@mkcr.cz 

    Mgr. B. Koubová, tel.: 257 085 212, E-mail: blanka.koubova@mkcr.cz 
 
 

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 2003 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2004 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� S. Firstová, tel.: 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 

Podpora vlastenecké výchovy a kulturních tradic (historie, kultura), umělecké tvorby a její prezentace a 
kulturních aktivit pro volný čas se zaměřením na AČR. 

2) Podpora sportu a tělovýchovy mládeže a profesních skupin AČR  
Podpora branné přípravy mládeže před výkonem služby v AČR, péče o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické 
zdatnosti mladé populace a profesních skupin AČR, sportovních aktivit 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 
Podpora projektů zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality 
v AČR; prevenci sociálně patologických jevů, poradenské a vzdělávací projekty v sociálních oblastech AČR, 
zejména v oblasti komunikace, diagnostiky, rodinného poradenství, zdravého životního stylu, duševní 
hygieny a hodnotové orientace, včetně projektů pro optimální využití volného času národnostních menšin a 
rizikové mládeže orientované na AČR. 

4) Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoci 
Podpora aktivit zvyšujících připravenost občanů pro situace nouzových stavů a činnosti spojené 
s poskytováním humanitární pomoci v ČR a v zahraničí.  

5) Podpora rozvoje rovných příležitostí mužů a žen 
Podpora 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, která 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 řízení hodnotitelskou komisí k předloženým žádostem. 
 
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 se 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. 
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Zveřejnění dotační politiky MO na 
internetových stránkách MO www.army.cz 

do 30. 9. 2003 

Předložení žádostí o poskytnutí dotace do 30. 11. 2003 
Posouzení žádostí o přidělení dotace  do 31. 1. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) – 5) Ing. D. Červenka, tel.: 973 200 274 
� ad 6) Ing. Y. Hlásecká, tel.: 973 201 251 
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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. 224 862 320 
 

 

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. 224 861 252 
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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. 224 861 331 

 

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 224 861 109 
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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 
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. 224 861 353 
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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 budou poskytnuty dotace v roce 2004 
1) Rozvoj spotřebitelských poradenských a informačních center včetně institucionálního 

zabezpečování mimosoudního urovnávání spotřebitelských sporů 
2) Příprava ucelených metodických pomůcek, zahrnujících problematiku ochrany 

spotřebitele na základních a středních školách, realizace vzdělávacích akcí s tematikou 
ochrany spotřebitele  

3) Vydávání spotřebitelských periodik a tiskovin, šíření informací prostřednictvím Internetu, 
zveřejňování výsledků komparativního testování výrobků a poznatků v rámci ochrany 
před nebezpečnými výrobky na trhu 

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 
hendikepovaných osob  

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) – 5) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat 
� ad 1)– 5) Nestátní 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 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení červen 2003 
Termín uzávěrky výběrového dotačního řízení říjen 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení leden 2004 
 
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací 
� Ing. J. Huněk, tel.: 224 062 864 
� Ing. L. Doležalová, tel.: 224 062 865  
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Oddělení standardizace 
Programy, na které bude poskytnuta státní dotace v roce 2004 
Dotace Českému institutu pro akreditaci, o.p.s. podle zákona č. 22/1997 Sb.4 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Neprovádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat 
� Vybraná obecně prospěšná společnost. 
 
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací 
� JUDr. T. Jeřábková, tel.: 224 062 441 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 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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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 celostátní úrovni 

Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena 
celým územím ČR. Program je tvořen podprogramy: 
- Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku  
- Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality  
- Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských 

komunitách   
- Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se 

zdravotním postižením  
2) Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni  

Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena 
územím obce či kraje a na jejichž poskytování má místní obec, kraj zájem. Program je tvořen podprogramy: 
- Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku  
- Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality  
- Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských 

komunitách   
- Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se 

zdravotním postižením 
3) Program podpory pilotních (inovativních) projektů 
      Program bude vyhlášen podle možnosti státního rozpočtu a určen podle priorit MPSV.  
 
Používané postupy při poskytování dotací 
� ad 1) – 3) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, fyzické 

osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb určenou 
občanům, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.  

 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) – 2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 7. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení prosinec 2003 
� ad 3) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 11. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 1. 2004 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení  březen 2004 
 

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. H. Petroková, tel.: 221 922 296, helena.petrokova@mpsv.cz 
� B. Pourová, tel.: 221 922 241, blanka.pourova@mpsv.cz 
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Úsek evropské integrace a mezinárodních vztahů 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Program rozvoje rovných příležitostí mužů a žen 
 
Používané postupy při poskytování 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 28. 2. 2004 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 3. 2004 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 5. 2004 
 

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. I. Šilhanová, tel.: 221 923 602, irena.silhanova@mpsv.cz 
� Mgr. G. Mátéová, tel.: 221 922 819, gabriela.mateova@mpsv.cz 
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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) Sport a zdravotně postižení 
7) Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
8) Sport a škola 
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) - 4) Občanská sdružení ve sportu a tělovýchově s celorepublikovou působností 

a s členstvím v mezinárodních sportovních federacích s celorepublikovou působností 
včetně zdravotně postižených.  

� ad 5) - 9) Občanská sdružení ve sportu a tělovýchově5. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 8) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2003 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 5)-8) 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 1)-4) 

31. 10. 2003 
29. 11. 2003 

Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 30. 1. 2004 
� ad 9) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení ad 9) 30. 6. 2003 
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) Dr. M. Vosyka, tel.: 257 193 635, E-mail: vosyka@msmt.cz   
                      PaedDr. P. Vykoukal, tel.: 257 193 773, E-mail: vykouk@msmt.cz 
                      Mgr. J. Rázl, tel.: 257 193 877, E-mail: jiri.razl@msmt.cz 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Podmínky poskytnutí dotací se každoročně aktualizují. 
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Odbor pro mládež 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Zabezpečení pravidelné činnosti nestátních neziskových organizací pro organizované děti 

a mládež 
2) Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 
3) Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže v oblasti 

investic 
 

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) Občanská sdružení dětí a mládeže a sdružení pracující s dětmi a mládeží, obecně 

prospěšné společnosti a církevní právnické osoby, v této oblasti pracující 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) – 3) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2003 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 31. 10. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 1. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 2) S. Sedláček, tel.: 257 193 590, E-mail: sedlacek@msmt.cz 
� ad 1) - 3) E. Hampejsová, tel.: 257 193 444, E-mail: hampejs@msmt.cz,  
 
 

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  
5) Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí  

a mládeže 
Program II - Prevence sociálně patologických jevů v resortu MŠMT 
 

Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) – 3) a 5) 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. 
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� 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. 

� ad 5) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace MŠMT, 
účelové organizace církví, fyzické osoby, organizace zřizované MZ a MV, vysoké školy 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací  
� Ještě nejsou známy, jsou zveřejňovány na internetových stránkách MŠMT. 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) Mgr. S. Pohořelý, tel.: 266 106 526, E-mail: pohorely@msmt.cz 
� ad 2) PaedDr. M. Rauchová, tel.: 266 106 535, E-mail: rauchova@msmt.cz 
� ad 3) Dis M. Kováč, tel.: 266 106 540, E-mail: kovacm@msmt.cz 
               Mgr. I. Němečková, tel.: 266 106 539, E-mail: nemeckovai@msmt.cz 
� ad 4) Mgr. J. Kronus, tel.: 266 106 538, E-mail: kronusj@msmt.cz 
� ad 5) Mgr. M. Budinská, tel. 266 106 692, E-mail: budinska@msmt.cz 
               PaedDr. M. Kusý, tel. 266 106 689, E-mail: kusy@msmt.cz 
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Ministerstvo vnitra ČR 
Nad štolou 3, 170 00  Praha 7 

www.mvcr.cz 
 

Odbor sportu 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Zkvalitňování připravenosti příslušníků Policie ČR v oblasti jejich tělesných schopností a 

dovedností, včetně dovedností střeleckých a upevňování pozitivních návyků, které tato 
oblast vytváří a které jsou potřebné při výkonu služby. 

2) Vytváření podmínek pro další tělovýchovně, sportovní a střelecké aktivity policistů, 
včetně přípravy a organizace sportovních soutěží. 

3) Vytváření podmínek pro tělovýchovné, sportovní a rekreačně – pohybové aktivity 
zaměstnanců Policie ČR a zaměstnanců MV, organizačních složek státu a státních 
příspěvkových organizací zřízených ministerstvem k plnění úkolů jeho působnosti, ke 
kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce6. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 3) Provádí se výběrové dotační řízení formou zavěšení výzvy na webových 

stránkách odboru sportu MV a současným oslovením občanských sdružení, která 
předběžně splňují podmínky stanovené pro zařazení do veřejně prospěšného programu. 

 
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat 
� ad 1) - 3) 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 
� ad 1) - 3) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 30. 6. 2003 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 7. 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 8. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 3) PaedDr. J. Vodehnal, tel.: 725 190 249  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Program se realizuje formou zájmových tělovýchovně - sportovních a pohybově - rekreačních činností v 
policejních sportovních klubech, sdružených v Unii tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP  ČR). 
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Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
odbor IZS a výkonu služby 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace7 
1) Grant č. 1 - Podíl občanského sdružení na systému odborné přípravy příslušníků 

Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“), zaměstnanců a členů jednotek 
požární ochrany, zaměstnanců státní správy a samosprávy a složek integrovaného 
záchranného systému (dále jen „IZS“) 

2) Grant č. 2 - Podíl občanského sdružení ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně 
příslušníků HZS ČR, zaměstnanců, členů jednotek požární ochrany pro výkon služby a 
členů zařízení civilní ochrany, členů složek IZS v oblasti IZS 

3) Grant č. 3 - Soutěže v požárním sportu dle pravidel požárního sportu v kategoriích 
dobrovolných a profesionálních hasičů 

4) Grant č. 4 - Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro 
získání specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů 
jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů 
občanských sdružení 

5) Grant č. 5 - Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné 
pomoci při mimořádných událostech  

6) Grant č. 6 - Preventivně výchovná činnost občanských sdružení při výchově obyvatelstva, 
právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprav a obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné 
pomoci při mimořádných událostech 

7) Grant č. 7 - Zajištění akceschopnosti složky IZS na poskytnutí plánované pomoci na 
vyžádání 

8) Grant č.8 - Publikační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 8) 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. 

 
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat 
� ad 1) - 8) Občanské 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.  

 
 
 
 

                                                 
7 Granty nejsou určeny pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Pro rok 2004 je GŘ HZS ČR vyhlášeno 8 
grantů. Grant č. 7 je určen pouze pro občanská sdružení, která jsou ostatními složkami IZS a mají uzavřenou 
dohodu o spolupráci s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR nebo HZS krajů. Vyhlášené granty úzce souvisejí 
s podmínkami poskytování a použití dotace občanským sdružením. Jedná se o programy  podporující občanská 
sdružení působící na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a krizového 
řízení, na které se váže státní dotace uplatněná prostřednictvím MV – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR na rok 2004. 
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 8) 
Termín vyhlášení grantů 15. 8. 2003 
Termín uzavření předložení návrhů projektů ke grantům 31. 10. 2003 
Termín vyhodnocení projektů a navržení dotace  15. 11. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 8) plk. Dr. Ing. Z. Hanuška, tel.: 974 819 710, E-mail: 
      zdenek.hanuska@grh.izscr.cz 

kpt. Bc. A. Veselá, tel.: 974 819 806, E-mail: alena.vesela@grh.izscr.cz 
stržm. L. Černilová, tel.: 974 819 888, E-mail: libuse.cernilova@grh.izscr.cz 

 
 

Odbor prevence kriminality  
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Součinnostní řešení prevence kriminality na místní úrovni  

Uplatňovaném systému je hlavním činitelem obec, která na základě zákona č. 218/2000 Sb., je také jediným 
možným příjemcem dotací na předkládané a schválené projekty. Různé subjekty, včetně nestátních 
neziskových organizací, pro obec mohou zajišťovat činnost pouze formou objednané služby. Z tohoto 
programu tedy nestátním neziskovým organizacím nejsou dotace poskytovány (se změnou v systému se 
neuvažuje).  

2) Dobrovolnická služba  
Od roku 2003 na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Ministerstvo 
vnitra (gesce je v OPK) uděluje akreditace vysílajícím nestátním neziskovým organizacím 
v oblasti dobrovolnické služby. Akreditovaná organizace může požádat i o přidělení 
dotace pro dobrovolníky, které připravuje pro výkon dobrovolnické služby. V letošním 
roce na tuto činnost z rozpočtu kapitoly MV je vyčleněna částka ve výši 15 mil. Kč. Tyto 
dotace budou tedy poskytovány pouze nestátnímu neziskovému sektoru. 

 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) Ing. H. Horešovská, tel.: 974 833 266 
� ad 2) Mgr. R. Jiránek, tel.: 974 833 797 
 
 

Odbor azylové a migrační politiky 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace8  
Sociální a právní poradenství, rozvoj vztahů cizinců a jejich komunit s občany ČR, 
monitoring situace a postavení cizinců dlouhodobě a legálně žijících na území ČR 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Vyhlášení programů na internetových stránkách MV, výběr projektů výběrovou dotační 

komisí v rámci MV, předložení projektů doporučených k realizaci k posouzení a ke 
schválení statutárnímu orgánu, vystavení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu statutárním orgánem, kontrola plnění podmínek v souladu s vydanými 
rozhodnutími. 

 
                                                 
8 Programy poskytované v rámci Koncepce integrace cizinců na území ČR. 
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Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, mezi jejichž aktivitami je poskytování 

humanitárních a sociálních služeb, rozvoj vztahů mezi komunitami, aktivity související se 
zjišťováním a vyhodnocováním situace a postavení obyvatel ČR nebo jejich skupin, 
církevní právnické osoby, poskytující humanitární a sociální služby. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 9. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 10. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� J. Bašta, tel.: 974 827 583, 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 
3) Asistenční pomoc krajanským spolkům 
 

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) Krajanské spolky sdružující etnické Čechy a společnosti přátel ČR v zahraničí 
� ad 2) Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, mající charakter společností 

přátel 
� ad 3)  
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 3) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 1. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 3. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 2) Neuvedeny, tel.: 220 466 702, 220 466 418 
 

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. 2004 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 1. 4. 2004 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 14. 4. 2004 
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Neuvedeny, tel.: 224 182 533 
 
 

Odbor vnějších ekonomických vztahů a mezinárodních 
ekonomických organizací 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Podpora a posilování kapacit NNO, podílejících se na zahraniční rozvojové pomoci ČR 
2) Posilování povědomí české veřejnosti o rozvojové pomoci a rozvojové vzdělávání 
 

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. 9. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 15. 1. 2004 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 3. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 2) Neuvedeny, tel.: 224 182 122, 224 182 582, 224 182 592 
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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)   Projekty zdravého stárnutí 
4)   Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) - 4) 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  
� ad 4) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) 2) 3)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2004 
� ad 4)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 10. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) 3) PhDr. V. Filec, tel.: 224 972 702 
                   PhDr. J. Filáčková, tel.: 224 972 198 

       A. Krajňanská, tel.: 224 972 354 
� ad 2) Mgr. M. Mužáková, tel.: 224 972 224 
� ad 4) PhDr. L. Vostřáková, tel.: 224 972 224 
                Ing. I. Hradilová, tel.: 224 972 527 
 
 

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. 
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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. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� PhDr. Hana Pessrová,CSc. tel.: 224 972 673, 224 217 773 
� Martina Ryklíková, tel.: 224 972 471 
 
 

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) Nestátní neziskové organizace, 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 nestátní neziskové organizace, poskytující 
pomoc osobám HIV pozitivním. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 13. 9. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2004 
ad 2)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 15. 10. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) MUDr. J. Rážová, tel.: 224 971 111, E-mail: jarmila.razova@mzcr.cz 
          J. Kopetová, tel.: 224 972 146, E-mail: jarmila.kopetova@mzcr.cz 
          Bc. L. Kostelecká, tel.: 224 972 146, E-mail: lenka.kostelecka@mzcr.cz 
� ad 2) MUDr. G. Walter, tel.: 224 972 184 

         MUDr. J. Jedlička, tel.: 267 082 650 



 35

               MUDr. M. Vít, tel.: 221 842 431  
 
 

Odbor zdravotní péče 

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Program protidrogové politiky  
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt žádat 
� Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní právnické osoby a jiné 

subjekty. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2004 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� MUDr. P. Exnerová, tel.: 224 972 430 
� Bc. J. Klimešová, tel.: 224 972 582 
 
 

Odbor bezpečnosti a krizového řízení 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program podpory horské služby, vodních záchranných služeb a ostatních uznaných 

záchranářských organizací 
2) Program pomoci při mimořádných událostech a krizových stavech 

 
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 a občanská sdružení vodních záchranných 

služeb a uznaných záchranářských organizací. 
� ad 2) Nestátní neziskové organizace působící v oblast záchrany životů, ochrany při 

ohrožení životů, zdraví, a majetku živelnými 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. 2003 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2003 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2004 
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 2) Ing. J. Hora, tel.: 224 972 155, E-mail: Jaroslav.Hora@mzcr.cz 
                      Ing. J. Krejčí, tel.: 224 972 780, E-mail: Jiri.Krejci@mzcr.cz 
                      Ing. E. Spáčilová , tel.: 224 972 323, E-mail: Eva.Spacilova@mzcr.cz  
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Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17, 117 05  Praha 1 

www.mze.cz 
 

Odbor rybářství, myslivosti a včelařství 
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 Evropské unie 
5) Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel 
6) Pomoc při nenadálých událostech 
7) Podpora aktivit pro děti a mládež 
8) Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež 
 
Používané postupy při poskytování dotací 
� Výběrové řízení se nevyhlašuje. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci 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, Český 
svaz chovatelů 

� ad 3) Nestátní neziskové organizace typu JUVENA, Řád Svatého 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. 
� ad 7) Nestátní neziskové organizace typu Český svaz včelařů, JUVENA. 
� ad 8) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, JUVENA, Českomoravská 

myslivecká jednota. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) - 8) 
Termín předložení žádosti a projektů do 30. 9. 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 8) Ing. J. Kubelka, tel.: 221 812 320, E-mail: Kubelka@mze.cz 

                Dr. Jaroslav Poupě, tel.: 221 812 789, E-mail : poupe@mze.cz  
� ad 1) Ing. M. Kordač, tel.: 221 812 411, 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 2003  
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení začátek října 2003 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení konec roku 2003 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) - 5)  Ing. J. Soběslavská, tel.: 267122356, E-mail: Jana_Sobeslavska@env.cz,  
                        B. Vaisová. tel.: 267122584, E-mail: Bohumila_Vaisova@env.cz 
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II. 
 

Základní údaje  
o dotačních záměrech krajů  
(zpracováno podle podkladů jednotlivých krajů) 
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Hl. m. Praha 
Magistrát Hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01  Praha 1 

www.cityofprague.cz 
 

Odbory neuvedeny 
Název dotačních 
titul ů 

• 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 část dětí a mládeže 
• Zdravotní péče 

- poradenství a prevence 
- vedení zdravotní péče 
- denní stacionář 
- následná péče 
- hospicové aktivity 

• Podpora vzdělávání 
• Podpora aktivit v oblasti životního prostředí  
• Podpora integrace příslušníků romské komunity 
• Podpora sociální práce v romských komunitách 

Okruh možných 
žadatelů 

NNO, Občanské sdružení, Zájmové sdružení právnických osob, 
Nadace, O.P.S., Středisko volného času, Právnické a fyzické osoby, 
Občanská romská a proromská sdružení 

Termín podání žádostí 1. října – 31. října 2003  
Životní prostředí: 1. února – 31. března 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Irena Ondráčková, tel.: 236 002 008, 
irena.ondrackova@cityofprague.cz 
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Jihočeský kraj 
Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice 

www.kraj-jihocesky.cz 
 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Název dotačního 
titulu 

Grantový program na podporu cestovního ruchu 

Okruh možných 
žadatelů 

Subjekty působící v cestovním ruchu, příp. podporující jeho rozvoj 

Termín podání žádostí Začátek roku 2004 (= cca leden – březen, v závislosti na počtu 
vyhlášených grantových opatření) 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Martin Rybář, tel.: 386 720 215 
Nora Havlíčková, tel.: 386 720 423 
Alena Janků, tel.: 386 720 532 
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Název dotačních 
titul ů 

� Podpora aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy 
1) Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2004 

(PPS) 
      PPS I : Příspěvky na úpravu, údržbu a vybavení sportovních 
zařízení 
      PPS  II : Příprava sportovních talentů 
      PPS III : Sport handicapovaných 
      PPS IV : Podpora významných sportovních akcí 
      PPS V : Podpora veřejně přístupných tělových. a sportovních 
akcí 
2) Grantový program v rámci AP PRK na podporu výstavby 

víceúčelových sportovních zařízení s umělým povrchem 
3) Grantový program v rámci AP PRK na podporu výstavby 

atletické dráhy pro vrcholový sport 
Poznámka: body 1-3 ještě podléhají schválení 
Zastupitelstvem JK 

4) Granty Jihočeského kraje – Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
vyhlašuje každým rokem grantová řízení pro tématickou 
skupinu sport a tělovýchova, jedná se řádově o dva až tři 
granty ročně. V současné době zatím nejsou stanovena témata 
a přesná zadání grantů pro rok 2004. 

5) Příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje – příspěvky jsou 
vyhlašovány pro tématickou skupinu „sport a tělovýchova“ 
pravidelně, a to dvakrát ročně  

� Podpora zájmové činnosti mládeže 
6) Granty Jihočeského kraje – Zastupitelstvo Jihočeského kraje 

vyhlašuje každým rokem grantová řízení pro tématickou 
skupinu zájmová činnost mládeže, jedná se většinou o tři 
granty ročně. V současné době zatím nejsou stanovena témata 
a přesná zadání grantů pro rok 2004. 

7) Příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje – příspěvky jsou 
vyhlašovány pro tématickou skupinu „zájmová činnost 
mládeže“ pravidelně, a to dvakrát ročně  

� Podpora protidrogových aktivit 
8) Příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje – příspěvky jsou 

vyhlašovány pro tématickou skupinu „protidrogové aktivity“ 
pravidelně, a to dvakrát ročně  

� Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality 
Příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje – příspěvky jsou 
vyhlašovány pro tématickou skupinu „prevence kriminality“ 
pravidelně, a to dvakrát ročně  

Okruh možných 
žadatelů 

ad 1) – 9) Nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace 
bez rozdílu zřizovatele, právnické a fyzické osoby působící 
v dané oblasti, se sídlem v Jihočeském kraji. Dále pak města a 
obce Jihočeského kraje. 

Termín podání žádostí � ad 1)                         30. 11. 2003 
� ad 2), 3), 4), 6)         31. 01. 2004 
� ad 5), 7), 8), 9)         31. 12. 2003, 30. 6. 2004 
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Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Václav Průcha, tel.: 386 720 445, prucha@kraj-jihocesky.cz 

 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti sociálních služeb 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící v Jihočeském kraji, obec v kraji 

Termín podání žádostí Do 31.12.2003 nebo do 30.6.2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Monika Slabá, tel.: 386 720 189, slaba@kraj-jihocesky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti zdravotnictví 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící v Jihočeském kraji, obec v kraji 

Termín podání žádostí Do 31. 12. 2003 nebo do 30. 6. 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Monika Slabá, tel.: 386 720 189, slaba@kraj-jihocesky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora protidrogových aktivit 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící v Jihočeském kraji, obec v kraji 

Termín podání žádostí Do 31. 12. 2003 nebo do 30. 6. 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Štefan Schwarc, tel.: 386 720 180, schwarc@kraj-jihocesky.cz 

 
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti ochrany zvířat a životního prostředí 
 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Neuvedeno 
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Jihomoravský kraj 
Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno 

www.kr-jihomoravsky.cz 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačních 
titul ů 

1. Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb 
2. Podpora aktivit v oblasti prevence drogových závislostí 

Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

1. MUDr. J. Drbal, tel.: 541 651 140, 
drbal.josef@kr-jihomoravsky.cz 
1. JUDr. L. Holasová, tel.: 541 652 185, 
holasova.libuse@kr-jihomoravsky.cz 
2. Mgr. L. Možná, tel.: 541 652 127, 
mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

 
Odbor školství 

Název dotačních 
titul ů 

1. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti 
tělovýchovy a sportu 

2. Dotace k zajištění významných sportovních akcí na území 
Jihomoravského kraje 

Okruh možných 
žadatelů 

Právnické a fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací 
kraje 

Termín podání žádostí Říjen – listopad 2003, v případě zásad 2. časově neomezeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

K. Fantová, tel.: 541 658 304, fantova.katerina@kr-jihomoravsky.cz 
Mgr. J. Špačková, tel.: 541 658 305, 
spackova.jitka@kr-jihomoravsky.cz 

 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Název dotačního 
titulu 

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Okruh možných 
žadatelů 

Obce, nevládní organizace (ČSOP, Veronica, Rezekvítek, Lipka…) 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. A. Dvořáková, tel.: 541 651 553, 
dvorakova.andrea@kr-jihomoravsky.cz 
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Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního 
titulu 

Poskytování dotací v oblasti kultury a památkové péče 

Okruh možných 
žadatelů 

Pořadatelé kulturních akcí, vydavatelé, spolky (např. divadelní, 
folklórní, hudební) a sdružení působící v oblasti kultury, vlastníci 
památkových objektů a památkově chráněných území 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. J. Procházková, tel.: 541 652 318, 
prochazkova.jana@kr-jihomoravsky.cz 
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Karlovarský kraj 
Krajský úřad, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary 

www.kr-karlovarsky.cz 
 

Odbor regionálního rozvoje 
Název dotačních 
titul ů 

1. Internetizace obcí Karlovarského kraje 
2. Rozvojové strategie venkovských mikroregionů 
3. Územně plánovací dokumentace obcí 

Okruh možných 
žadatelů 

1. obec 
2. obec, svazek obcí 
3. obec, svazek obcí 

Termín podání žádostí 1. 30. 4. 2003 
2. 30. 4. 2003 
3. 30. 4. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

1. Ing. Petr Stoklasa, tel.: 353 502 511, 
petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz 
1. Mgr. Stanislav Kříž, 353 502 269, 
stanislav.kriz@kr-karlovarsky.cz 
2. Ing. Petr Stoklasa, tel.: 353 502 511, 
petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz  
3. Ing. arch. Jana Češková, tel.: 353 502 223, 
jana.ceskova@kr-karlovarsky.cz 
3. Bc. Jaromír Trtík, tel.: 353 502 437, 
jaromir.trtik@kr-karlovarsky.cz 

 
Odbor školství 

Název dotačního 
titulu 

1. Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně-
patologických jevů u dětí a mládeže 

2. Příspěvky cizím subjektům (oblast sportu) 
3. Soutěže typu C vyhlašované MŠMT ČR 

Okruh možných 
žadatelů 

1. Školy a školská zařízení 
2. Občanská sdružení, právnické osoby, fyzické osoby 
3. Základní školy, střední školy, nestátní neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. V roce 2003 do 28. 2. 
2. 10. 11. k. r. 
3. 1. 11. k. r.  

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

1. PaedDr. Valéria Melikantová , tel.: 353 502 446, 
valeria.melikantova@kr-karlovarsky.cz 
2. Josef Kočí, tel.: 353 502 491, 
josef.koci@kr-karlovarsky.cz 
3. Mgr. Bohumil Adamec,tel.: 353 502 515, 
bohumil.adamec@kr-karlovarsky.cz 
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Odbor sociálních věcí 
Název dotačního 
titulu 

1. Podpora aktivit v oblasti provozování služeb sociální péče 
v kraji  

2. Podpora realizace projektů na protidrogovou problematiku 
 

Okruh možných 
žadatelů 

1. Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, hum. 
organizace, církve, fyzické osoby s živnostenským oprávněním a 
fyzické a právnické osoby s oprávněním dle zákona č. 160/1992 
Sb. o zdravotní péči v NZZ, v platném znění 

2. Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, humanitární 
organizace, církve 

Termín podání žádostí Pro celý rok 2003 byl termín podání žádostí do 15. 12. 2002, pro 
další roky do posledního kalendářního dne měsíce listopadu 
předcházejícího roku (pokud nenastane změna pravidel) 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

1. Alena Korbelová, tel.: 353 502 426  
alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz  
2. Markéta Pagáčová, tel.: 353 502 257 
marketa.pagacova@kr-karlovarsky.cz 

 
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Název dotačního 
titulu 

1. Příspěvky na obnovu, zachování a využití kulturních 
památek a památkově hodnotných objektů na území 
Karlovarského kraje.  

2. Příspěvky k podpoře aktivit v oblasti kultury, t ělovýchovy a 
sportu 

Okruh možných 
žadatelů 

Obce a jiné právnické osoby, občanská sdružení, fyzické osoby 

Termín podání žádostí 1. Do 30.4. daného kalendářního roku 
2. Do 10.11. předchozího kalendářního roku 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

1. Mgr. Jaroslava Pokludová, tel.: 353 502 279, 
jaroslava.pokludova@kr-karlovarsky.cz 
2. Jana Spirová, tel.: 353 502 231, 
jana.spirova@kr-karlovarsky.cz 
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Kraj Vyso čina 
Krajský úřad, Žižkova 57, 587 33  Jihlava 

www.kr-vysocina.cz 
 

Odbor informatiky 
Název dotačního titulu Popularizace IT 

Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické a právnické osoby, sídlo žadatele nemusí být v kraji 
Vysočina; všichni žadatelé musí prokázat, že přidělené finanční 
prostředky budou vynaloženy ve prospěch rozvoje kraje Vysočina 

Termín podání žádostí Pravděpodobně 15. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mrázková Táňa, tel.: 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

GIS II. (A. infrastruktura, B. data, C. aplikace, D. osvěta) 

Okruh možných 
žadatelů 

Neziskové organizace a instituce - tituly A, B, C, D 

Termín podání žádostí 11. 8. 2003, 30. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Hiess Jiří, tel. 561 602 160, hiess.j@kr-vysocina.cz 

 
Odbor kultury a památkové péče 

Název dotačního 
titulu 

Regionální kultura – podpora kulturních akcí v rámci 
neprofesionálního umění 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obce, právnické osoby, fyzické osoby, nadace, 
další sdružení 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, 
panackova.j@kr-vysocina.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Nemovité památky – podpora obnovy nemovitých kulturních 
památek 

Okruh možných 
žadatelů 

Vlastníci kulturních památek 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, 
panackova.j@kr-vysocina.cz 
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Název dotačního 
titulu 

EDICE – program na podporu edičních počinů s vazbou na 
kulturu a historii kraje 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení,obce, právnické osoby, fyzické osoby, nadace, 
další sdružení 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, 
panackova.j@kr-vysocina.cz 

 
Odbor školství, mládeže a sportu (oddělení mládeže a sportu) 

Název dotačního 
titulu 

SPORTOVÁNÍ – grantový program na podporu zdravého 
životního stylu 

Okruh možných 
žadatelů 

Školy a školská zařízení, NNO založené podle zákona 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, podle zákona 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech nebo podle zákona 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech 

Termín podání žádostí Podzim 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jan Burda, tel.: 564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

VOLNÝ ČAS 2004 

Okruh možných 
žadatelů 

NNO založené podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
nebo podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech 

Termín podání žádostí Podzim 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jan Burda, tel.: 564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

SPORT PRO VŠECHNY 2004 

Okruh možných 
žadatelů 

NNO založené podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
nebo podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech, obce 

Termín podání žádostí Podzim 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jan Burda, tel.: 564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz 
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Název dotačního 
titulu 

TÁBORY 2004 

Okruh možných 
žadatelů 

Školy a školská zařízení, NNO založené podle zákona 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, podle zákona 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech nebo podle zákona 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech 

Termín podání žádostí Podzim 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jan Burda, tel.: 564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz 

 
Odbor sekretariátu hejtmana 

Název dotačního 
titulu 

Protidrogová prevence (Grantový program na podporu 
specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje 
Vysočina) 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení zřízená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, humanitární organizace církví zřízené dle zákona 
č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a 
náboženských společností, obecně prospěšné společnosti zřízené dle 
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 
příspěvkové organizace zřízené podle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, další fyzické a 
právnické osoby, pokud vykonávají některou z činností v oblasti 
specifické protidrogové prevence. 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr.Alena Beranová, tel.: 564 602 164, 
e-mail: beranova.a@kr-vysocina.cz 

 
Odbor životního prostředí 

Název dotačního 
titulu 

Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2004 

Okruh možných 
žadatelů 

Kdokoliv, kromě nepodnikajících fyzických osob  

Termín podání žádostí cca září 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jan Joneš, tel.: 777 750 108, jones.j@kr-vysocina.cz 
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního 
titulu 

Podaná ruka  

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., města a 
obce 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Pavla Policarová, tel.: 564 602 814, policarova.p@kr-vysocina.cz 
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Královéhradecký kraj 
Krajský úřad, Wonkova 1142, 500 02  Hradec Králové 

www.kr-kralovehradecky.cz 
 

Název dotačního titulu Konečná podoba dotačních titulů pro rok 2004 ještě není 
dopracována 

Okruh možných 
žadatelů 

 

Termín podání žádostí  

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 
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Liberecký kraj 
Krajský úřad, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 

www.kraj-lbc.cz 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Název dotačního titulu Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta 

Okruh možných 
žadatelů 

Nevládní neziskové organizace, obce, školy 

Termín podání žádostí Do konce února 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Martin Holubec, tel.: 485 226 353, martin.holubec@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Ochrana přírody a krajiny 

Okruh možných 
žadatelů 

Nevládní neziskové organizace, obce, školy 

Termín podání žádostí Do konce února 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Martin Holubec, tel.: 485 226 353, martin.holubec@kraj-lbc.cz 

 
Odbor zdravotnictví 

Název dotačního 
titulu 

G18 Zdravotnické vzdělávací programy 

Okruh možných 
žadatelů 

Zdravotnická a školská zařízení včetně zařízení sociální péče, orgány 
ochrany veřejného zdraví, nestátní neziskové organizace, ostatní 
fyzické nebo právnické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti zdravotnických služeb 

Termín podání žádostí Do konce února 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Pavel Březina, tel.: 485 226 375, pavel.brezina@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

G19 Zdravotnické preventivní a léčebné programy 

Okruh možných 
žadatelů 

Zdravotnická a školská zařízení včetně zařízení sociální péče, orgány 
ochrany veřejného zdraví, nestátní neziskové organizace, ostatní 
fyzické nebo právnické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti zdravotnických služeb 

Termín podání žádostí Do konce února 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Pavel Březina, tel.: 485 226 375, pavel.brezina@kraj-lbc.cz 
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Odbor dopravy 
Název dotačního 
titulu 

Program podpory zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické nebo právnické osoby 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Stanislava Jakešová, tel.: 485 226 471, doprava@kraj-lbc.cz 

 
Odbor školství a mládeže 

Název dotačního 
titulu 

Programy podpory výchovy a vzdělávání 

Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Bc. Tomáš Pokorný, tel.: 485 101 872, pokorny@sulib.edulib.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Programy podpory volnočasových aktivit a preventivní péče ve 
školství 

Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Bc. Tomáš Pokorný, tel.: 485 101 872, pokorny@sulib.edulib.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora sociální práce ve školství - dobrovolnictví 

Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Bc. Tomáš Pokorný, tel.: 485 101 872, pokorny@sulib.edulib.cz 

 
Odbor rozvoje kraje 

Název dotačního 
titulu 

Podpora hospodářského rozvoje Libereckého kraje 

Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické a právnické osoby, obce, svazy měst a obcí, místní akční 
skupiny, neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Bc. Hana Čepičková, tel.: 485 226 574, hana.cepickova@kraj-lbc.cz 
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Název dotačního 
titulu 

Fond záruk (půjček) pro žadatele o dotace z EU 

Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické a právnické osoby, obce, svazy měst a obcí, místní akční 
skupiny, neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Bc. Hana Čepičková, tel.: 485 226 574, hana.cepickova@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Kofinancování projektů realizovaných z prostředků EU 

Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické a právnické osoby, obce, svazy měst a obcí, místní akční 
skupiny, neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Bc. Hana Čepičková, tel.: 485 226 574, hana.cepickova@kraj-lbc.cz 

 
Odbor kultury, t ělovýchovy, sportu a cestovního ruchu 

Název dotačního 
titulu 

Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji 

Okruh možných 
žadatelů 

Obce, svazky obcí, fyzické a právnické osoby, nevládní neziskové 
organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Miloslava Hamplová, tel.: 485 226 591, 
miloslava.hamplova@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Obnova kulturních památek 

Okruh možných 
žadatelů 

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území 
Libereckého kraje 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Michaela Macounová, tel.: 485 226 595, 
michaela.macounova@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Mládež a kultura 

Okruh možných 
žadatelů 

Profesionální, kulturní a vzdělávací zařízení, ZUŠ, DDM 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Michaela Macounová, tel.: 485 226 595, 
michaela.macounova@kraj-lbc.cz 
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Název dotačního 
titulu 

Podpora místní kultury 

Okruh možných 
žadatelů 

Obce, svazky obcí, fyzické nebo právnické osoby, nevládní 
neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Michaela Macounová, tel.: 485 226 595, 
michaela.macounova@kraj-lbc.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Významné sportovní a tělovýchovné akce a aktivity ve prospěch 
tělovýchovy a sportu 

Okruh možných 
žadatelů 

Obce, svazky obcí, fyzické nebo právnické osoby, nevládní 
neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Hana Kubešová, tel.: 485 226 624, hana.kubesova@kraj-lbc.cz 

 
Odbor ochrany, obrany a krizového řízení 

Název dotačního 
titulu 

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okruh možných 
žadatelů 

Organizační složky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresů 
Libereckého kraje a obce, které jsou zřizovateli jednotek 
dobrovolných hasičů obce organizovány ve sdružení 

Termín podání žádostí 1. Q 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Zita Smejkalová, tel.: 485 226 201, zita.smejkalova@kraj-lbc.cz 
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Moravskoslezský kraj 
Krajský úřad, 28. října 117, 702 18  Ostrava 

www.kr-moravskoslezsky.cz 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního titulu Podpora projektů v oblasti sociální, zdravotní a prevence před 

návykovými látkami 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící v uvedené oblasti na území Moravskoslezského kraje 

Termín podání žádostí 31. března 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Dana Grossová, tel.: 595 622 574, 
dana.grossova@kr-moravskoslezsky.cz 

 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící v uvedené oblasti na území Moravskoslezského kraje 

Termín podání žádostí 30. dubna 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Petr Strakoš, tel.: 595 622 697, 
petr.strakos@kr-moravskoslezsky.cz 

 
Odbor kultury a památkové péče 

Název dotačního 
titulu 

Dotační programy na podporu aktivit v oblasti kultury 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící v uvedené oblasti na území Moravskoslezského kraje 

Termín podání žádostí 28. listopadu 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Lenka Ferčáková, tel.: 595 622 432, 
lenka.fercakova@kr-moravskoslezsky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Dotační programy na podporu aktivit příslušníků národnostních 
menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící v uvedené oblasti na území Moravskoslezského kraje 

Termín podání žádostí 28. listopadu 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Helena Balabánová, tel.: 595 622 349, 
helena.balabanova@kr-moravskoslezsky.cz 
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Odbor školství, mládeže a sportu 
Název dotačního 
titulu 

Podpora tělovýchovné činnosti, využití volného času dětí a 
mládeže 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické 
osoby působící v uvedené oblasti na území Moravskoslezského kraje 

Termín podání žádostí 31. ledna 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ivana Jaworková, tel.: 595 622 425, 
ivana.jaworkova@kr-moravskoslezsky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

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 v uvedené oblasti na území Moravskoslezského kraje 

Termín podání žádostí 31. ledna 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ivana Jaworková, tel.: 595 622 425, 
ivana.jaworkova@kr-moravskoslezsky.cz 
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Olomoucký kraj 
Krajský úřad, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc 

www.kr-olomoucky.cz 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Název dotačního titulu Podpora využití biomasy 

Opatření č. 2  
(grantový systém – veřejná podpora) 

Okruh možných 
žadatelů 

Žadatelé musí dále splňovat některou z následujících podmínek: 
• být obcí 
• být neziskovou organizací ve veřejném sektoru (zřízenou obcí 

nebo jinou institucí veřejné správy) 
• být mikro, malým nebo středním podnikatelem podle podmínek 

stanoveným zákonem 
Termín podání žádostí 1. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Josef Veselský, tel. 587 433 513, j.veselsky@kr-olomoucky.cz 

 
Odbor sociálních věcí 

Název dotačního 
titulu 

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách 
Opatření č. 5  
(veřejná zakázka) 

Okruh možných 
žadatelů 

Požadavky na splnění kvalifikačních a odborných předpokladů 
uchazeče: 
− odborné předpoklady – uchazeč uvede nejvýznamnější reference 

k řešené tematice (v počtu max. 5 referencí). U každé reference 
uchazeč uvede: 
• název zakázky, 
• objednavatele, 
• jméno a kontaktní adresu osoby objednavatele, která může 

poskytnout informace.  
− kvalifikační předpoklady: 

• příslušné oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního 
(nebo jiného relevantního) rejstříku (fotokopie), 

• čestné prohlášení dle přílohy.  
• Doporučení Asociace vzdělavatelů v sociální práci 
• Doklad o akreditaci 

Termín podání žádostí 1. 8. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

JUDr. Cyril Žádník, tel. 585 508 220, c.zadnik@kr-olomoucky.cz 
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Název dotačního 
titulu 

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 
Opatření č. 6  
(grantový systém – veřejná podpora) 

Okruh možných 
žadatelů 

Žadatel o podporu musí splňovat některou z podmínek: 
• Být mikro, malým nebo středním podnikatelem (i soukromou 

školou) podle podmínek stanovených zákonem 
• Být vzdělávací institucí být organizací působící ve veřejném 

sektoru (zřízenou obcí nebo jinou institucí veřejné správy) 
• Být nevládní neziskovou organizací 

Termín podání žádostí 1. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

JUDr. Cyril Žádník, tel. 585 508 220, c.zadnik@kr-olomoucky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Sociální služby  
Opatření č. 16 
(způsob realizace: veřejná zakázka) 

Okruh možných 
žadatelů 

Požadavky na splnění kvalifikačních a odborných předpokladů 
uchazeče: 
− odborné předpoklady – uchazeč uvede nejvýznamnější reference 

k řešené tematice (v počtu max. 5 referencí). U každé reference 
uchazeč uvede: 
• název zakázky, 
• objednavatele, 
• jméno a kontaktní adresu osoby objednavatele, která může 

poskytnout informace.  
− kvalifikační předpoklady: 

• příslušné oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního 
rejstříku (fotokopie), 

• nezisková organizace musí předložit registraci Ministerstva 
vnitra ČR, 

• čestné prohlášení dle přílohy.  
Termín podání žádostí 1. 8. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

JUDr. Cyril Žádník, tel. 585 508 220, c.zadnik@kr-olomoucky.cz 

 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Název dotačního 
titulu 

Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Opatření č.9  
(veřejná zakázka) 

Okruh možných 
žadatelů 

Žadatel o podporu musí splňovat některou z podmínek: 
• Být fyzickou nebo právnickou osobou 
• Být nevládní neziskovou organizací 

Termín podání žádostí 1. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Josef Veselský, tel. 587 433 513, j.veselsky@kr-olomoucky.cz 
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Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního 
titulu 

Podpora neprofesionální umělecké činnosti 
Opatření č. 10  
(grantový systém – veřejná podpora) 

Okruh možných 
žadatelů 

Žadatel o podporu musí být fyzickou či právnickou osobou, musí mít 
zkušenosti s danou problematikou a musí být schopen ji prokázat 
podle zaměření projektu. Žadatelé musí dále splňovat následující 
podmínky: 
• mít sídlo nebo být trvale propojeni s územním obvodem 

Olomouckého kraje, 
• být přímo odpovědní za přípravu a vedení projektu a nepůsobit 

jako prostředník, 
• mít stabilní a dostatečné zdroje financování, aby byla zajištěna 

kontinuita jejich organizace po celou dobu trvání projektu a 
bude-li to třeba, hrát roli při jejich financování, 

• mít zkušenosti a být schopni prokázat svou způsobilost řídit 
rozsáhlou škálu činností odpovídající velikosti projektu, pro 
který se podpora žádá.  

Termín podání žádostí 1. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PhDr. Marcela Krejčířová, tel:. 585 508 205, 
m.krejcirova@kr-olomoucky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Rovný přístup ke kultuře a umění 
Opatření č. 11 
(způsob realizace: veřejná zakázka ) 

Okruh možných 
žadatelů 

Požadavky na splnění kvalifikačních a odborných předpokladů 
uchazeče: 
− odborné předpoklady – uchazeč uvede nejvýznamnější reference 

k řešené tematice (v počtu max. 5 referencí). U každé reference 
uchazeč uvede: 
• název zakázky, 
• objednavatele, 
• jméno a kontaktní adresu osoby objednavatele, která může 

poskytnout informace.  
− kvalifikační předpoklady: 

• příslušné oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního 
rejstříku (fotokopie), 

• nezisková organizace musí předložit registraci Ministerstva 
vnitra ČR, 

• čestné prohlášení dle přílohy.  
Termín podání žádostí 1. 8. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PhDr. Marcela Krejčířová, tel:. 585 508 205 
m.krejcirova@kr-olomoucky.cz 
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Název dotačního 
titulu 

Podpora významných kulturních akcí 
Opatření č. 12 
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora) 

Okruh možných 
žadatelů 

Žadatel o podporu musí být fyzickou či právnickou osobou, musí mít 
zkušenosti s danou problematikou a musí být schopen ji prokázat 
podle zaměření projektu. Žadatelé musí dále splňovat následující 
podmínky: 
• mít sídlo nebo být trvale propojeni s územním obvodem 

Olomouckého kraje, 
• být přímo odpovědní za přípravu a vedení projektu a nepůsobit 

jako prostředník, 
• mít stabilní a dostatečné zdroje financování, aby byla zajištěna 

kontinuita jejich organizace po celou dobu trvání projektu a 
bude-li to třeba, hrát roli při jejich financování, 

• mít zkušenosti a být schopni prokázat svou způsobilost řídit 
rozsáhlou škálu činností odpovídající velikosti projektu, pro 
který se podpora žádá.  

Termín podání žádostí 1. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PhDr. Marcela Krejčířová, tel:. 585 508 205 
m.krejcirova@kr-olomoucky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora sportovních a volnočasových aktivit 
Opatření č. 14 
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora) 

Okruh možných 
žadatelů 

Žadatel o podporu musí splňovat některou z podmínek: 
• být mikro či malým podnikatelem podle podmínek 

stanovených zákonem 
• být nestátní organizací působící ve veřejném sektoru 
• být nevládní neziskovou organizací 

 
Termín podání žádostí 1. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Miroslav Gajdůšek, tel. 587 433 361, 
m.gajdusek@kr-olomoucky.cz 
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy; Odbor sociálních věcí; 
Odbor zdravotnictví 

Název dotačního 
titulu 

Protidrogová prevence a prevence kriminality 
Opatření č. 15 
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora) 

Okruh možných 
žadatelů 

Žadatel o podporu musí splňovat některou z podmínek: 
• být školou nebo školským zařízením 
• být nestátní neziskovou organizací působící ve veřejném 

sektoru 
• být obcí nebo městem v Olomouckém kraji  

Termín podání žádostí 15. 10. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Miroslav Gajdůšek, tel. 587 433 361 
m.gajdusek@kr-olomoucky.cz 
JUDr. Cyril Žádník, tel. 585 508 220, c.zadnik@kr-olomoucky.cz 
MUDr. Josef Gerold, tel. 587 433 250, j.gerold@kr-olomoucky.cz 
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Pardubický kraj 
Krajský úřad, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice 

www.pardubickykraj.cz 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního titulu I. Podpora aktivit v oblasti protidrogo vé politiky 

1. Primární prevence 
2. Specifické komplexní programy prevence drogových závislostí 
měst a obcí 
3. Léčba a resocializace 
4. Programy harm reduction  
5. Profesní vzdělávání a zvyšování kvality poskytování služeb 
v oblasti primární prevence, léčby, resocializace a harm 
reduction uživatelů drog. 
II. Poskytování sociálních služeb, péče o zdravotně postižené, 
ochrana a podpora zdraví 
1. Poskytování sociálních služeb pro seniory  
2. Poskytování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi a 
nepřizpůsobivé  
3. Poskytování sociálních služeb pro občany se zdravotním 
postižením 
4. Podpora kvality a rozvoje sociálních služeb  
5. Podpora sociálně-právní ochrany dětí 
6. Práce s rizikovou a delikventní mládeží 
7. Integrace národnostních menšin  

Okruh možných 
žadatelů 

Stanoví schválený dotační program 

Termín podání žádostí Ad I) Pravděpodobně leden 2004 
Ad II) Pravděpodobně únor 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ad I) Bc. Jiřina Ludvíková, tel.: 466 026 276 
e-mail: jirina.ludvikova@pardubickykraj.cz 
Ad II) Klára Vosáhlová DiS., tel.: 466 026 277 
e-mail: klara.vosahlova@pardubickykraj.cz 
Dagmar Pětioká, tel.: 466 026 457 
e-mail: dagmar.petioka@pardubickykraj.cz 
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Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního 
titulu 

Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví, památková péče 
1. Neprofesionální kulturní aktivity 
2. Publikační činnost 
3. Podpora činnosti muzeí a galerií 
4. Činnost knihoven 
5. Opravy kulturních památek 
6. Vědecko-výzkumná činnost (dokumentace a průzkumy) 
ohrožených kulturních památek 

Okruh možných 
žadatelů 

Stanoví schválený dotační program 

Termín podání žádostí Pravděpodobně listopad 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Hana Vozábová, tel.: 466 026 189, 
hana.vozabova@pardubickykraj.cz 
Ing. Milan Mariánek, tel: 466 026 169 
e-mail: milan.marianek@pardubickykraj.cz 

 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Název dotačního 
titulu 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
1. Celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením 
2. Přímé akce pro veřejnost (typu ekovýchovných akcí) 
3. Akce pro obecnou veřejnost (typu ekovýchovných akcí) 
4. Tiskoviny s ekovýchovnou tematikou 

Okruh možných 
žadatelů 

Stanoví schválený dotační program 

Termín podání žádostí Pravděpodobně prosinec 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

RNDr. Vladimír Vrána, tel.: 466 026 470 
e-mail: vladimir.vrana@pardubickykraj.cz 

 
Odbor školství, mládeže a sportu 

Název dotačního 
titulu 

Podpora sportu a volnočasových aktivit 
1. Podpora sportu pro všechny a podpora volnočasových aktivit 
2. Podpora činnosti sportovních klubů a svazů 
3. Podpora hendikepovaných sportovců 
4. Podpora výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení 

Okruh možných 
žadatelů 

Stanoví schválený dotační program - školy, školská zařízení, 
sportovní kluby a svazy, fyzické osoby 

Termín podání žádostí Pravděpodobně leden 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Lenka Bulisová, tel.: 466 026 209 
e-mail: lenka.bulisova@pardubickykraj.cz 
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Název dotačního 
titulu 

Práce s dětmi a mládeží na místní úrovni (programy v 
rámci přenesené působnosti z pověření MŠMT ČR) 
1. Podpora zájmových a dalších volnočasových aktivit 
2. Podpora mezinárodních výměn dětí a mládeže 
3. Podpora činnosti krajské rady dětí a mládeže 

Okruh možných 
žadatelů 

NNO, které mají ve stanovách práci s dětmi a mládeží a pracují jen 
na místní úrovni 

Termín podání žádostí Pravděpodobně březen 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Lenka Bulisová, tel.: 466 026 209 
e-mail: lenka.bulisova@pardubickykraj.cz 

 
Odbor strategického rozvoje 

Název dotačního 
titulu 

Podpora rozvoje propagačních a informačních služeb v oblasti 
cestovního ruchu 
1. Propagační materiály měst a mikroregionů 
2. Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v 
Pardubickém kraji 

Okruh možných 
žadatelů 

Stanoví schválený dotační program 

Termín podání žádostí Pravděpodobně únor 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Renata Lešanovská, tel.: 466 026 468 
e-mail: renata.lesanovska@pardubickykraj.cz 
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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 titulu Podpora sociálních služeb na území kraje 

Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace vyvíjející veřejně prospěšnou činnost 
na území Plzeňského kraje 

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Dagmar Steinbachová, tel.: 377 195 169, 
e-mail: dagmar.steinbachova@kr-plzensky.cz 

 
Odbor školství, mládeže a sportu 

Název dotačního titulu Podpora v oblastech: 
• výchovy a vzdělávání 
• rozvoje sportu a tělovýchovy 
• volného času dětí a mládeže  
• prevence sociálně patologických jevů 
• mezinárodních projektů a výměn mládeže 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Vlastimil Aubrecht, tel.: 377 169 515, 
e-mail: vlastimil.aubrecht@kr-plzensky.cz 

 
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Název dotačního titulu Rozvoj kultury a záchrana kulturního d ědictví 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Ludmila Běloušková, tel.: 377 195 110, 
e-mail: ludmila.belouskova@kr-plzensky.cz 

 
Název dotačního titulu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Ludmila Běloušková, tel.: 377 195 110, 
e-mail: ludmila.belouskova@kr-plzensky.cz 
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Odbor životního prostředí 
Název dotačního titulu Podpora vzniku projektů vodovodů, kanalizací, 

protipovodňových opatření, sběrných dvorů a kompostáren  
Okruh možných 
žadatelů 

Obce, fyzické osoby, právnické osoby 

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Hana Peřinová, tel.: 377 195 333, 
e-mail: hana.perinova@kr-plzensky.cz 

 
Název dotačního titulu Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), 

ochrana přírody a krajiny  
Okruh možných 
žadatelů 

Obce, fyzické osoby, právnické osoby 

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Hana Peřinová, tel.: 377 195 333, 
e-mail: hana.perinova@kr-plzensky.cz 

 
Odbor regionálního rozvoje 

Název dotačního titulu Podpora aktivit regionálního rozvoje – Program podpory 
stabilizace venkovských oblastí 

Okruh možných 
žadatelů 

Obce Plzeňského kraje 

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Miloslava Regentová, tel.: 377 195 424, 
e-mail: miloslava.regentova@kr-plzensky.cz 
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Středočeský kraj 
Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 

www.kr-stredocesky.cz 
 

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název dotačního titulu Podpora projektů v oblasti sportu a volného času 

Okruh možných 
žadatelů 

Právnické a fyzické osoby, neplatí pro organizace zřizované 
Středočeským krajem 

Termín podání žádostí I.  kolo –  do 30. 11. 2002 
II. kolo –  do 23. 06. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Roman Jaroš, tel. 257 280 416, jaros@kr-s.cz 
Mgr. Marta Stuchlíková, tel. 257 280 314 stuchlikova@kr-s.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora projektů nestátních neziskových organizací dětí a 
mládeže s místní působností  

Okruh možných 
žadatelů 

Krajské rady dětí a mládeže, nestátní neziskové organizace 
zabývající se pořádáním mezinárodních výměn dětí, mezinárodních 
dětských táborů, zabezpečením nabídky volnočasových aktivit pro 
děti a mládež, nestátní neziskové organizace zabezpečující zvyšování 
odbornosti vedoucích dětských kolektivů apod.  

Termín podání žádostí Do 23. 6. 2003  

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Roman Jaroš, tel. 257 280 416, jaros@kr-s.cz 
Mgr. Marta Stuchlíková, tel. 257 280 314 stuchlikova@kr-s.cz 

 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Název dotačního 
titulu 

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. 
příjemce grantu nemůže být organizace zřizovaná Středočeským 
krajem 

Termín podání žádostí 30. 4. 2004, 31. 10. 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

RNDr. Jaroslav Obermajer, tel. 257 280 179 
e-mail: obermajer@-kr-s.cz 

 
Odbor sociální 

Název dotačního 
titulu 

Podpora projektů v oblasti sociálních služeb 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, hum. organizace církví, obecně prospěšné 
společnosti, další právnické a fyzické osoby 

Termín podání žádostí 31. 12. 2003 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Martina Pustinová, tel. 257 280 641 
e-mail: pustinová@kr-s.cz 
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Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního 
titulu 

Podpora projektů v oblasti kultury (dotace z Fondu kultury 
Středočeského kraje) 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí 2 kola – hlavní podzimní, doplňkové – jarní 
31. 10. 2003, 30. 4. 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PhDr. Anna Matoušková, tel. 257 280 401-2 
e-mail: matouskova@kr-s.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora projektů v oblasti péče o kulturní památky (dotace 
z Fondu obnovy památek Středočeského kraje) 

Okruh možných 
žadatelů 

Vlastníci kulturních památek nacházejících se ve Středočeském kraji, 
právnické a fyzické osoby zmocněné vlastníkem kulturní památky 
k nakládání s touto památkou 

Termín podání žádostí 2 kola – hlavní podzimní, doplňkové – jarní 
31. 10. 2003, 30. 4. 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PhDr. Anna Matoušková, tel. 257 280 401-2 
e-mail: matouskova@kr-s.cz 

 
Odbor zdravotnictví 

Název dotačního 
titulu 

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí 31. 7. 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Miroslav Petrík, tel. 257 280 406-7, e-mail: petrik@kr-s.cz 
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Ústecký kraj 
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem 

www.kr-ustecky.cz 
 

Odbor sekretariátu hejtmana 
Název dotačního titulu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

Okruh možných 
žadatelů 

Organizační složky Sdružení, obce, které jsou zřizovateli jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obce organizovaných ve Sdružení 

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PaedDr. Marie Tomčová, tel.: 475 657 720 
e-mail: tomcova.m@kr-ustecky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit nestátních neziskových organizací 
Podpora aktivit občanských sdružení, která nelze přiřadit 
k žádnému resortu  

Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace 
Občanská sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu 

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PaedDr. Marie Tomčová, tel.: 475 657 720 
e-mail: tomcova.m@kr-ustecky.cz 

 
Odbor regionálního rozvoje 

Název dotačního 
titulu 

Program rozvoje lidských zdrojů 

Okruh možných 
žadatelů 

Obce Ústeckého kraje a příspěvkové organizace zřízené obcí, 
příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem, vysoké školy, 
podnikatelé se sídlem na území Ústeckého kraje a neziskové 
organizace.  

Termín podání žádostí Duben 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Josef Svoboda, tel. 475 657 510,  
e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Program záchrany architektonického a kulturního dědictví pro 
rozvoj cestovního ruchu  

Okruh možných 
žadatelů 

Obce Ústeckého kraje a jimi zřízené příspěvkové organizace, 
podnikatelé a neziskové organizace. 

Termín podání žádostí Duben 2004 
 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Josef Svoboda, tel. 475 657 510, 
e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz 
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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“  

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Jaroslav Hlubocký, tel. 475 657 207,  
e-mail : hlubocky.j@kr-ustecky.cz 

 
Odbor kultury a památkové péče 

Název dotačního 
titulu 

Příspěvek na kulturní akce pod záštitou Ústeckého kraje  

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PaedDr. Petr Brázda, tel. 475 657 243, 
e-mail: brazda.p@kr-ustecky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Fond záchrany a obnovy kulturních památek na území 
Ústeckého kraje  

Okruh možných 
žadatelů 

Vlastníci kulturních památek na území Ústeckého kraje 

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Jana Čtvrtečková, tel. 475 657 239, 
e-mail: ctvrteckova.j@kr-ustecky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora místní kulturní a divadelní činnosti na území Ústeckého 
kraje 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PaedDr. Petr Brázda, tel. 475 657 243 
e-mail: brazda.p@kr-ustecky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území 
Ústeckého kraje  

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PaedDr. Petr Brázda, tel. 475 657 243 
e-mail: brazda.p@kr-ustecky.cz 
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Odbor sociálních věcí 

Název dotačního 
titulu 

Prevence negativních jevů související se sociálním vyloučením  

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Hana Poljaková, tel. 475 657 424, e-mail: poljakova.h@kr-ustecky.cz 

 
Odbor zdravotnictví 

Název dotačního 
titulu 

Protidrogová politika 2004 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Předpokládaný termín září - říjen 2003 (rozhodnutí o přidělení dotace 
březen - duben 2004) 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Jiří Mach, tel. 475 657 488, 
e-mail: mach.j@kr-ustecky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora zdravotnických programů 2004  

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Předpokládaný termín září - říjen 2003 (rozhodnutí o přidělení dotace 
březen-duben 2004) 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Jiří Mach, tel. 475 657 488, 
e-mail: mach.j@kr-ustecky.cz 
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Zlínský kraj 
Krajský úřad, třída Tomáše Bati 3792, 761 90  Zlín 

www.kr-zlinsky.cz 
 

Odbor kancelář hejtmana 
Název dotačního titulu Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, obce 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Miroslav Šot, tel.:577 043 147, miroslav.sot@kr-zlinsky.cz  

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, obce 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Miroslav Šot, tel.:577 043 147, miroslav.sot@kr-zlinsky.cz  

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti rovné příležitosti mužů a žen 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, obce 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Miroslav Šot, tel.:577 043 147, miroslav.sot@kr-zlinsky.cz  

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti protidrogové prevence a prevence 
sociálně patologických jevů 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a církevní 
právnické osoby 

Termín podání žádostí 1. pol. 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Magda Černická, tel.: 577 043 149, 
magda.cernicka@kr-zlinsky.cz  

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti integrace romské komunity a 
národnostních menšin 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, právnické a fyzické osoby 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jiřina Bradová, tel.: 577 043 215, jirina.bradova@kr-zlinsky.cz  
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Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti nestátních a neziskových organizací na 
úseku rozvoje občanské společnosti 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

Termín podání žádostí 1. pol. 2004 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Marta Klimecká, tel.: 577 043 146, 
marta.klimecka@kr-zlinsky.cz  

 
Odbor sociálních věcí 

Název dotačního 
titulu 

O přesném názvu bude rozhodnuto později (jedná se o podporu 
NNO v oblasti sociálních služeb) 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Pavel Záleský, tel.: 576 011 641, pavel.zalesky@kr-zlinsky.cz 

 
Odbor školství, mládeže a sportu 

Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti dětí a mládeže9 

Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Tomáš Duda, tel.: 577 615 541, tomas.duda@kr-zlinsky.cz 
Mgr. Eva Matúšů, tel.: 577 615 220, eva.matusu@kr-zlinsky.cz 
PhDr. Jarmila Peterková, tel.: 577 615 620, 
jarmila.peterkova@kr-zlinsky.cz  

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu10 

Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Tomáš Duda, tel.: 577 615 541, tomas.duda@kr-zlinsky.c 

 

                                                 
9 Část dotací poskytnutá z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje a část formou podprogramů z Programového 
fondu Zlínského kraje. 
10 Část dotací poskytnutá z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje a část formou podprogramů z Programového 
fondu Zlínského kraje. 
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Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 

Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Pavel Vrba, tel.: 577 615 441, pavel.vrba@kr-zlinsky.cz 

 
Odbor kultury a památkové péče 

Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti kultury a památkové péče 
 
Fond kultury 
Podpora národnostních kultur, podpora filmové tvorby, divadla, 
hudby, podpora uchování a rozvoje tradičních lidových řemesel a 
lidové kultury, zachování a obnova kulturních památek 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, fyzické a právnické osoby, příspěvkové organizace 

Termín podání žádostí Na základě vyhlášení výběrového řízení (cca 4x ročně) 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Jan Slezák, tel.: 577 043 320, jan.slezak@kr-zlinsky.cz 
Karla Procházková, tel.: 577 043 324, 
karla.prochazkova@kr-zlinsky.cz 
Hana Vítková, tel.: 577 043 322, hana.vitkova@kr-zlinsky.cz 
Hana Sluštíková, tel.: 577 043 329, hana.slustikova@kr-zlinsky.cz 
PhDr. Jana Spathová, tel.: 577 043 327, jana.spathova@kr-zlinsky.cz 

 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty 

Okruh možných 
žadatelů 

Nevládní neziskové organizace a právnické osoby 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

RNDr. Jarmila Dupejová, tel.: 576 011 672, 
jarmila.dupejova@kr-zlinsky.cz 

 
Odbor zdravotnictví 

Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti zdravotnictví 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

Termín podání žádostí Neuvedeno 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

MUDr. Jaroslav Lux, 576 011 680, jaroslav.lux@kr-zlinsky.cz 
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III. 
 

Základní údaje  
o grantových programech nadací – příjemců 
příspěvku z Nadačního investičního fondu  

(zpracováno podle podkladů jednotlivých nadací) 
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F-nadace 
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 11  Praha 3 

www.f-nadace.cz  
 

Grantový program Grantové programy se připravují. Informace budou zveřejněny 
na webových stránkách nadace 

Okruh možných 
žadatelů 

 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

 

Termín uzavření 
grant. programu 

 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Hana Hloušková, e-mail: granty@f-nadace.cz 

 
 

 
 
 
 
 

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda 
Masarykovo náměstí 40, 54 701  Náchod 

www.mestonachod.cz 
 

Grantový program Kultura  
Okruh možných 
žadatelů 

Fyzická nebo právnická osoba, která nebyla zřízena za účelem 
podnikání  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

10. 2. 2004 - I.kolo 
10. 9. 2004 - II. kolo 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jan Linhart, tel.: 491 405 250, 
e-mail: j.linhart@mestonachod.cz 
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Komunitní nadace Ústí nad Labem 
Horova 1262/6, 400 01  Ústí nad Labem 

www.komunitninadace.cz  
 
Grantový program Podpora projektů týkajících se všech oblastí veřejného sektoru, 

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

Okruh možných 
žadatelů 

NNO realizující veřejně prospěšné projekty v Euroregionu Labe 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Červen 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Září 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Pavel Hušek jr.- grantový manažer 
tel.: 475 201 023; e-mail:pavel@komunitninadace.cz  

 

 
 
 

 
Nadace ADRA 

Klikatá 46, 158 00  Praha 5 
www.adra.cz 

 
Grantový program Pomoc obětem humanitárních katastrof, příprava pomoci 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, církevní právnické osoby 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Červen 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

Prosinec 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Blanka Rejlková, mob: 605 281 190, tel.: 257 090 648,  
e-mail: blanka.rejlkova@adra.cz 
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Nadace Arbor Vitae 
Nezabudická 104, 252 30  Řevnice  

www.n-arborvitae.cz 
 
Grantový program Lidská práva v literatu ře 
Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou nadací a nadačních fondů 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Únor 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Květen 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Helena Kubů, tel.: 603 846 481 

 
 
 

 
 
 

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

www.foundation.ckrumlov.cz 
 
Grantový program Kulturní projekty, ochrana kulturn ích památek  
Okruh možných 
žadatelů 

NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Březen 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

1. 6. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Hana Kučerová, tel.: 380 711 298 
e-mail: foundation@ckrumlov.cz  
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Nadace Bezpečná Olomouc 
Michalská 8, 772 00  Olomouc 

www.nbo.olomouc.cz  
 

 
Grantový program Grantové programy se připravují. Informace budou zveřejněny 

na webových stránkách nadace 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, nadační fondy, Statutární město Olomouc, 
Policie ČR 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

 

Termín uzavření 
grant. programu 

 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Radim Schubert, tel.: 728 310 911, e-mail: NBO@centrum.cz 

 
 

 
 

 
Nadace BONA 

Ústavní 91, 181 00  Praha 8 
www.nadacebona.cz 

 
Grantový program Podpora humanitárních projektů a programů právnických osob 

působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají 
socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče 
směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života 
společnosti 

Okruh možných 
žadatelů 

Právnické osoby, region Prahy a mimopražské regiony  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Únor 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 3. 2004 – ukončení přijímání žádostí 
30. 6. 2004 – vyhodnocení a celkové uzavření rozdělení finančních 
prostředků  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jitka Štambachová, tel.: 233 544 069  
e-mail: nadacebona@nadacebona.cz 
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Nadace CERGE-EI 
POB 882, Politických vězňů 7, 111 21  Praha 1 

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

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, veřejnoprávní instituce, organizační složky státu a 
příspěvkové organizace  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 6. 2004  

Termín uzavření 
grant. programu 

15. 9. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Blanka Hadová, tel.: 224 005 143,  
e-mail: nadace@cerge-ei.cz 

 
 
 
 
 
 

Studijní nadace „CS CABOT“ 
Masarykova 753, 757 27  Valašské Meziříčí 

www.cabot.cz  
 
Grantový program Stipendia pro studenty vysokých škol  
Okruh možných 
žadatelů 

Studenti VŠ ze sociálně potřených rodin z regionu Valašské Meziříčí 
a okolí,výjimečně i studenti SŠ 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

31. 5. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 7. 2003 – termín pro podání přihlášky  
10. 9. 2003 – oznámení o vybraných stipendiích 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Marcela Janišová, tel.: 571 681 424  
e-mail: mjanisova@cabot-corp.com 
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Nadace Čapíků v Putimi 
Tyršova 53/2, 397 01  Písek 
www.sweb.cz/nadace-capiku 

 
Grantový program 1. Obnovování a zachovávání lidových a cechovních tradic 

2. Ekologická výchova a vzdělávání 
3. Propagace a podpora rozvoje venkova 

Okruh možných 
žadatelů 

1. Občanská sdružení, obce 
2. Školy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení 
3. Občanská sdružení, obce 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 2. 1. 2004 
2. 1. 5. 2004 
3. 1. 9. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

1. 31. 1. 2004 
2. 31. 5. 2004 
3. 30. 9. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

1. a 2. Milan Bubeníček 
           tel.: 382 252 333, 777 945 509 
           e-mail: nadace-capiku@seznam.cz  
3.        Mgr. František Fořt 
           tel.: 382 252 333, 602 272 242 
           e-mail: nadace-capiku@seznam.cz 

 
 
 
 

Nadace české architektury 
Masarykovo nábřeží 250 – Mánes, 110 00 Praha 1 

www.nca.info  
 
Grantový program Podpora výstavní činnosti v oblasti architektury, podpora 

publikační činnosti  
Okruh možných 
žadatelů 

Právnické a fyzické osoby  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Prosinec 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Marie Krátká, tel.: 224 932 929 
e-mail: nca@nca.info  
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Nadace Český fond umění 
Masarykovo nábřeží 250, 110 00  Praha 1 

www.nadacecfu.com 
 
Grantový program Propagace a šíření českého výtvarného umění  
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, fyzické a 
právnické osoby  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

30. 9. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 10. 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Dagmar Baběradová, tel.:224 932 938, 606 851 158  
e-mail: nadacecfu@nadacecfu.com 

 

 
 
 

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, projektů které jsou výrazným přínosem pro 
českou hudební kulturu, projektů systematické hudebně 
nakladatelské činnosti a muzikologického bádání, projektů 
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, organizační složky státu a 
příspěvkové organizace  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Prosinec 2003  

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 3. 2004 a 30. 9. 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Eva Plochová, tel.: 257 323 860, 257 326 975 
e-mail: nchf@gts.cz 
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Nadace Český literární fond 
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 

www.nclf.cz 
 
Grantový program Podpora projektů a činností v kultuře  
Okruh možných 
žadatelů 

NNO kulturního zaměření, zejména občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Prosinec 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

Březen 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Michal Novotný, tel.: 222 560 081-2, e-mail: nclf@vol.cz 

 
 

 
 
 
 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 
Královská zahrada 50, 119 08  Praha 1 - Hrad 

www.vize.cz 
 
Grantový program Grantový program nespecifikován - bude upřesněn  
Okruh možných 
žadatelů 

NNO 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

2. pololetí 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

2005 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jana Aglerová, tel.: 224 373 186  
e-mail: aglerova@vize.cz 
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Nadace Dětský mozek 
Na Rybníčku 14, 120 00  Praha 2  

www.detskymozek.cz 
 
Grantový program Grantový program nespecifikován - bude upřesněn 
Okruh možných 
žadatelů 

Právnické osoby pečující o osoby s postižením centrální nervové 
soustavy 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Duben 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

P. Čermáková, tel.: 602 876 166  
e-mail: nadace@detskymozek.cz 

 
 

 
 

Nadace Divoké husy 
Jižní III 870/29, 141 00  Praha 4 - Záběhlice 

Domažlická 15, 130 00  Praha 3 
www.divokehusy.cz 

 
Grantový program Podpora aktivit NNO při začleňování lidí s postiženími do 

společnosti  
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

30. 4. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 6. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Martin Balcar, tel.: 222 584 342, 603 469 457 
nadace@divokehusy.cz  

 
 
 

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 
Malostranské náměstí 3, 118 00  Praha 1 

 
Podklady nedodány. 
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Nadace Euronisa 
Rumjancevova 3, 460 01  Liberec 1 

www.euronisa.cz  
 
Grantový program Podpora sociálních a zdravotních projekt ů  
Okruh možných 
žadatelů 

Organizace působící na území české části Euroregionu Nisa 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Duben 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Říjen 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Aleš Rozkovec, tel.: 485 251 953 
e-mail: nadace@euronisa.cz 

 
 
 
 

 

Nadace fotbalových internacionálů 
Kozí 7, 110 00  Praha 1 
www.fotbal.cz/nadace 

 
Grantový program Granty získají vítězové vypsaného výběrového řízení v oblasti 

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

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení (fotbalové kluby), bývalí fotbaloví reprezentanti, 
zdravotnická a lázeňská zařízení 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Druhé čtvrtletí roku 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Čtvrté čtvrtletí roku 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Otakar Dolejš, tel.: 222 311 017, 604 795 424  
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Nadace Gymnázia Vyškov 
Komenského 5, 628 01 Vyškov 

www.gykovy.cz/nadace 
 
Grantový program Kalokagathia, Spolupráce  
Okruh možných 
žadatelů 

Školy, občanská sdružení, zájmové organizace, fyzické osoby  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 4. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 5. 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Libuše Procházková, tel.: 517 348 605 
e-mail: prochazk@gykovy.cz  

 

 
 

Nadace Charty 77 
Melantrichova 5, 110 00  Praha 1 

www.bariery.cz 
 
Grantový program Grantový program nespecifikován - bude upřesněn 
Okruh možných 
žadatelů 

NNO poskytující sociální a zdravotní služby, jejichž využití 
podporuje péči o postiženého člověka v rodině 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Březen 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Květen 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Božena Jirků, tel.: 224 230 216 
e-mail: bozena.jirku@bariery.cz 

 
 
 

 
Nadace ICN 

Karolíny Světlé 4, 110 00  Praha 1 
 
 

Podklady nedodány. 
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Nadace Javorník 
Týnský Dvůr 12, 110 00  Praha 1 

nadace-javornik.hyperlink.cz 
 
Grantový program Podpora a zpřístupnění rehabilitačních a kondičních programů 

pro nemocné a handicapované děti a dospělé prostřednictvím 
ozdravných pobytů spojených s rehabilitací, podpora programů 
v oblasti zdravotní a rehabilitační péče o osoby s postižením 
centrálně nervového systému, podpora programů v oblasti 
prevence chorob a péče o zdraví, pomoc dětským zdravotnickým 
zařízením  

Okruh možných 
žadatelů 

Právnické osoby, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Duben 2004  

Termín uzavření 
grant. programu 

 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Helena Stárková, tel.: 224 826 058  
e-mail: nadace.javornik@atlas.cz 

 
 
 
 
 

 

Nadace Jedličkova ústavu 
V Pevnosti 4, 128 41  Praha 2 

www.nadaceju.cz 
 
Grantový program Asistence 

Vzdělávání 
Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické osoby ZTP 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Květen 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

20. 7. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

e-mail: nadaceju@centrum.cz 
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Nadace Kardiocentrum České Budějovice 
Klaricova 22, 370 11  České Budějovice 

 
Grantový program 1. Zlepšení diagnostiky a efektivnosti péče o nemocné s disekcí 

aorty 
2. Jihočeský koronární registr 

Okruh možných 
žadatelů 

Specialisté z oboru kardiologie a kardiochirurgie 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. Září 2002 
2. 26. 2. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

1. 31. 1. 2003 
2. 30. 4. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Šedková, MUDr. Vambera, tel.: 387 313 438 
e-mail: NadaceKardiocentrum@seznam.cz 

 

 
 

 
 
 

Nadace Karla Pavlíka 
Vídeňská 1958, 140 21  Praha 4 

 
Grantový program Podpora dárcovských nemocnic 
Okruh možných 
žadatelů 

Oddělení ARO a JIP nemocnic, které se podílejí na dárcovském 
programu  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Duben 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Září 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Radka Laudátová, tel.: 261 364 119, ralu@medicon.cz 
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Nadace knihoven 
Kounicova 65a, 601 87  Brno 

www.svkkl.cz/nadaceknihoven 
 
Grantový program 1. Podpora studijních cest s stáží do zahraničních knihoven 

2. Podpora zpracování a vydání původních autorských prací  
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, 
organizační složky státu a příspěvkové organizace  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

15. 1. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 4. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

PhDr.Jiřina Bínová Kádnerová, tel.: 312 813 111 
e-mail: binova@svkkl.cz  

 
 

 
 
 
 

Nadace LANDEK Ostrava 
Prokešovo náměstí 6, 728 30  Ostrava 

www.volny.cz/nadace-landek 
 
Grantový program Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů, 

především v ostravsko - karvinském revíru 
Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické i právnické osoby, NNO i příspěvkové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 10. 2003 - uzávěrka 1.kola výběrového řízení  
31. 3. 2004 - uzávěrka 2. kola výběrového řízení  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Jaroslav Přepiora, tel.: 604 168 008  
e-mail: nadace.landek@okd.cz  
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Nadace Mariastar - Humanity 
Na Folimance 11, 120 00  Praha 2 

muj.web.cz/www/samopse 
 
Grantový program Podpora zdravotně postižených seniorů v sociálních zařízeních  
Okruh možných 
žadatelů 

Sociální zařízení pro nesoběstačné seniory  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

30. 9. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 11. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing.Blanka Stárková, tel: 327 321 922  
e-mail: 11samopse@worldonline.cz  

 
 

 

Nadace města Letovice pro rozvoj kultury 
a životního prostředí 

Masarykovo náměstí 210/19, 679 61  Letovice 
www.letovice.net/nadace  

 
Grantový program 1. Modernizace kulturních zařízení a zařízení pro rozvoj 

životního prostředí  
2. Opravy kulturních památek a drobné lidové architektury 
3. Podpora amatérských souborů, orchestrů, skupin 
4. Publikační činnost v souvislosti s historií nebo současností 

města, obce 
5. Kulturní využití volného času mládeže 
6. Přeshraniční spolupráce mládeže v oblasti kultury 
7. Čistota a pořádek ve městě, obci 
8. Úspory energií šetří životní prostředí  

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, veřejnoprávní instituce, organizační složky státu a 
příspěvkové organizace působící ve městě Letovice a v obcích 
Mikroregionu Letovicko  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 3. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 3. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Radek Procházka, tel.: 516 474 873, 603 564 348  
e-mail: mu.prochazka@letovice.net 
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Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY 
Hlavní 91, 468 41  Tanvald 

www.incz.info 
 
Grantový program Zdravá mládež – přednášková činnost, volnočasové aktivity  
Okruh možných 
žadatelů 

Církevní právnické osoby, NNO s církevním pozadím  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 1. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

28. 2. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Petr Horáček, tel.: 483 394 202, 732 373 573 

 
 
 

Nadace „Nadání Josefa, Marie 
a Zdeňky Hlávkových“ 

Vodičkova 17, 110 00  Praha 1 
www.hlavkovanadace.cz 

 
Podklady nedodány. 

 
 
 

Nadace na ochranu zvířat 
Olbrachtova 3, 140 00  Praha 4 

www.ochranazvirat.cz 
 
Grantový program Vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany zvířat 
Okruh možných 
žadatelů 

Organizační složky státu a příspěvkové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

30. 4. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Romana Šonková, tel.: 222 135 463 
e-mail: rsonkova@ochranazvirat.cz 

 
 
 



 94

 
 
 
 
 
 

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

www.nasedite.cz 
 
Grantový program Ochrana dětí a jejich práv  
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné 
společnosti  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

15. 1. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 3. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Anna Žebrová, tel.: 266 727 933  
e-mail: a.zebrova@nasedite.cz 

 
 

 
 
 

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 
Nemocniční 15, 460 60  Jablonec nad Nisou 

www.nemjbc.cz 
 
Grantový program Pořízení a obnova zdravotnické techniky  
Okruh možných 
žadatelů 

Zařízení a organizace poskytující péči nemocným a tělesně 
postiženým v okrese Jablonec nad Nisou na pořízení a obnovu 
zdravotnické techniky  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

30. 6. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

9. 9. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ilona Stehnová, tel.: 483 345 301  
e-mail: stehnova@nemjbc.cz  
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Nadace Občanského fóra 

Hálkova 1406/2, 120 00  Praha 2 
www.radio.cz/nadace-of/ 

 
Grantový program 1. Opomíjené památky  

2. Památky a zdraví  
Okruh možných 
žadatelů 

1. Právnická osoba, která je zřízena za jiným účelem než je 
komerční podnikání (např.regionální nadace, občanská sdružení, 
spolky, kluby přátel, farnosti apod.), obec či obecní úřad, který 
zajišťuje občanskou iniciativu  

2. Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a 
nestátní zdravotnická zařízení se zaměřením na zdravotní a 
sociální péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost 
v budovách s charakterem kulturních památek  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Únor 2004  

Termín uzavření 
grant. programu 

Červen 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

1. Irena Bartošová, tel.: 224 941 305  
      e-mail:info@nadaceof.cz  
2. Marcela Raatzová, tel.: 224 941 305 
      e-mail:info@nadaceof.cz 

 
 

 
 

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

www.osf.cz 
 
Grantový program Ochrana lidských práv 
Okruh možných 
žadatelů 

NNO 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Bude oznámeno počátkem roku 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Bude oznámeno počátkem roku 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jitka Hlávková, e-mail: jitka.hlavkova@osf.cz 
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Nadace orientačního běhu 
Těšínská 4, 612 00  Brno 

www.obnadace.cz 
 
Grantový program Sportovní centra mládeže v orientačním běhu  
Okruh možných 
žadatelů 

Všechny subjekty v ČR zabývající se prací s mládeží  
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 12. 2003  

Termín uzavření 
grant. programu 

Prosinec 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Evžen Cigoš, tel.: 603 149 107 
evzen.cigos@obnadace.cz 

 
 

 
 
 

Nadace Pangea 
Václavské náměstí 68, 110 00  Praha 1 

 
Podklady nedodány. 

 

 
 

Nadace Partnerství 
Panská 7, 602 00  Brno  

www.nadacepartnerstvi.cz 
 
Grantový program Základní grantový program  
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, místní 
samosprávy, nadace, další nepodnikatelské subjekty 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Listopad 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

Předběžně únor a září 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Radim Cenek, Eva Bilíková, tel.: 542 422 767 
e-mail: radim.cenek@ecn.cz, eva.bilikova@ecn.cz 
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Nadace Patriae 

Devonská 1, 152 00  Praha 5 
 

Podklady nedodány. 
 
 

 

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, nadační fondy, veřejnoprávní instituce, organizační 
složky státu a příspěvkové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Červenec 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 9. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jiří Vopelka, tel: 272 935 363, e-mail: nadacepkf@pkf.cz 

 

 
Nadace Preciosa 

Opletalova 17, 466 67  Jablonec nad Nisou 
www.nadace.preciosa.cz 

 
Grantový program 1. Aktivity týkající se pomoci postiženým a opuštěným dětem a 

mládeži, pomoci zdravotně postiženým a znevýhodněným 
skupinám osob, výchova k lidským právům 

2. Podpora projektů v oblasti vzdělávání - program bude teprve 
blíže specifikován 

Okruh možných 
žadatelů 

1. Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby a organizace zřízené státní správou a 
samosprávou  

2. Bude upřesněno po specifikaci programu, patrně určeno převážně 
ve prospěch školských zařízení 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. Březen 2004 
2. První pololetí 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

1. Květen 2004 
2. Druhé pololetí 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Ivo Schötta, tel.: 483 365 393, 488 115 393 
e-mail: info@nadace.precioza.cz (ivo.schotta@preciosa.com)  
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Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou – 
Společnost DUHA 

kpt. Jaroše 324, P.O.BOX č. 11, 541 01  Trutnov 
www.duhatu.cz  

 
Grantový program Podpora dětí postižených mozkovou obrnou  
Okruh možných 
žadatelů 

NNO (kromě NNO provozujících celonárodní sbírky a NNO, jejichž 
zřizovatelem je církev) 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

 

Termín uzavření 
grant. programu 

do 15. prosince 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jana Poulová, tel.: 499 811 601, 777 008 951  
e-mail: Spol_duha@volny.cz  

 
 
 
 
 

 

Nadace prof. Vejdovského 
783 25  Bouzov 60  

www.sweb.cz/nadacepv 
 
Grantový program Vzdělávání a péče o zrakově postižené děti  
Okruh možných 
žadatelů 

Právnické osoby poskytující služby dětem a studentům do věku 26 
let  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Květen 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 8. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Olga Sýkorová, tel.: 737 318 231  
e-mail: formanek.petr@razdva.cz 

 
 
 
 

 



 99

Nadace pro podporu hasičského hnutí 
v České republice 

Husova 300, 582 22  Přibyslav 
www.dh.cz 

 
Grantový program Granty bude nadace poskytovat na činnost hasičů v oblastech:  

- muzejnictví, výstavnictví, archivní a publikační činnost, 
ošetřování sbírek a jejich restaurování  

- na částečnou úhradu nákladů spojených s organizováním výročí 
založení sborů a při udělování Čestných praporů a Stuh 
k praporům 

- úhradu nákladů spojených se získáváním nových exponátů, 
sbírkových předmětů a dalšího majetku dokumentujícího vznik, 
vývoj a současnost hasičského hnutí 

- na úhradu nákladů spojených s organizováním zájmových a 
kulturních akcí, festivalů hasičských hudeb, divadelních 
přehlídek apod. 

- na úhradu slavnostního předávání nejvyššího vyznamenání titulu 
„Zasloužilý hasič“ 

- na opravu a údržbu zámku v Přibyslavi, kde sídlí Centrum 
hasičského hnutí, a to včetně úhrady nákladů za pronájem 
majetku  

- na vydávání odborné literatury, materiálů o požární prevenci a to 
písemných, filmových či jiných, které budou sloužit nejen 
hasičům, ale i široké veřejnosti, na výchovu mládeže, zapojování 
mladých požárníků do činnosti ve sborech a na podporu 
sportovní činnosti, včetně přípravy soutěžních družstev na 
soutěže od okresních až po celostátní kola 

- na výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí“ 
- na vyhodnocení prací přihlášených do celostátní soutěže 

hasičských kronikářů, na videotvorbu související s požární 
ochranou včetně pořizování fotodokumentace z významných 
hasičských akcí  

- na propagování nové hasičské techniky a výstroje  
- na podporu činnosti regionálních muzeí a síní hasičských tradic – 

jejich doplňování o nové poznatky 
- na úhradu úrazového pojištění s následkem smrti pro hasiče 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
- na podporu činnosti komise pro historii a dokumentaci požární 

ochrany členských zemí CTIF 
- na úhradu částečných nákladů spojených s rozvíjením 

mezinárodní spolupráce s hasiči a organizacemi různých zemí 
Okruh možných 
žadatelů 

Sbory dobrovolných hasičů, okresní sdružení hasičů, odborné rady a 
komise, hasičské školy, Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, 
zařízení, která jsou začleněna do Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska v celé ČR, a organizace, které chtějí pomáhat hasičům 
v jednotlivých regionech 

Termín vyhlášení 
grant. programu 
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Termín uzavření 
grant. programu 

15. červen 2004 
15. prosinec 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

František Čech, Jiří Pátek, tel.: 569 484 239, 724 263 160 
e-mail:patekj@iol.cz 

 
 

 
 

Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, 
metabolismu a gerontologie 

Na Břehách 394, 500 11  Hradec Králové 
www.nadacepzz.cz 

 
Grantový program Zvýšení a zkvalitnění odborné a etické úrovně zdravotnického 

personálu zaměřeného na umělou výživu, poruchy metabolismu 
a na oblast gerontologie 

Okruh možných 
žadatelů 

Středně zdravotnický personál (zdravotní sestry, zdravotní laboranti), 
vědečtí pracovníci a lékaři (přednostně lékaři a vědečtí pracovníci do 
35 let) 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

30. 11. 2003  

Termín uzavření 
grant. programu 

Do 30. 10. 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing.Jiří Tilšar, tel.: 495 763 120, 602 120 799, 777 280 935  
e-mail: tilsarj@volny.cz 

 
 
 

 
 

Nadace pro současné umění Praha 
Jelení 9, 118 00  Praha 1 

www.fcca.cz 
 
Grantový program Podpora svobodné umělecké tvořivosti, iniciativních projekt ů 

výtvarného umění a rozvoje sociální role výtvarného umění  
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové kulturní 
instituce, fyzické osoby, organizační složky státu a příspěvkové 
organizace  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Září 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

15. prosinec 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ludvík Hlaváček, 224 373 178  
e-mail: ludvik.hlavacek@fcca.cz 
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Nadace pro transplantace kostní dřeně 
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 323 18  Plzeň 

www.kostnidren.cz 
 
Grantový program Příspěvek určený ke krytí zvýšených životních nákladů během a 

po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, na podporu 
programu transplantací kostní dřeně v ČR formou přístrojového 
nebo investičního vybavení, na podporu vzdělání, na podporu 
dárcovství kostní dřeně v ČR  

Okruh možných 
žadatelů 

Kterákoliv právnická či fyzická osoba v ČR  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 1. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 12. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Jiřina Rezková, tel.: 377 521 753 
e-mail: jrezkova@kostnidren.cz  

 
 
 
 

Nadace pro výstavbu komplexu střediska mládeže v 
Brně - Líšni  

Nadace pro radost 
Pohankova 18, 628 00  Brno 
www.volny.cz/nadaproradost 

 
Grantový program Volný čas dětí a mládeže  
Okruh možných 
žadatelů 

NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby, nadační fondy, nadace)  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. března 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. dubna 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Helena Kohoutková, tel.: 544 212 433  
e-mail:kohoutkova.h@quick.cz, nadaproradost@volny.cz 
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Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 
Ohrazenice 119, 511 01  Turnov 

Kancelář:U jezu 10, 460 01 Liberec 
www.osf.cz/jizerky/ 

 
Grantový program Základní grantový program  
Okruh možných 
žadatelů 

Environmentální NNO regionu Jizerských hor, obce 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

cca březen 2004 
 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. června 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Magdalena Marešová, tel.: 607 755 856 
e-mail: jizerky@atlas.cz 

 

 
 

 
Nadace rozvoje občanské společnosti 

Jelení 15, 118 00  Praha 1 
www.nros.cz 

 
Grantový program Program pro lidská práva 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

jaro 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jan Dolínek, e-mail: jan.dolinek@nros.cz 
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Nadace rozvoje zdraví 
Masarykovo náměstí 6, 733 01  Karviná - Frynštát 

www.volny.cz/nrz/ 
 
Grantový program Podpora rozvoje zdraví  

Podpora sociální pomoci  
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, charitativní 
organizace, církevní právnické osoby, základní školy, mateřské školy 
a další organizační složky státu a příspěvkové organizace  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 5. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 8. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Antonín Satola, tel.: 602 557 524, 595 390 314  
e-mail: nrz@volny.cz 

 
 
 
 

Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských Židů 
na záchranu plzeňských synagog 

Smetanovy sady 5, 301 37  Plzeň 
www.volny.cz/zoplzen 

 
Grantový program 1. Zajištění a realizace další etapy rekonstrukce plzeňských 

synagog 
2. Kulturní po čin, dotýkající se židovské tematiky, a to buď se 

vztahem k plzeňskému regionu nebo realizovaný v některé z 
plzeňských synagog 

Okruh možných 
žadatelů 

Právnické osoby, které nebyly zřízeny či založeny za účelem 
podnikání 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

30. 9. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

28. 11. 2003 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Karel Žáček, tel.: 605 428 803 
e-mail: zoplzen@volny.cz 
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Nadace 700 let města Plzně 
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň 

info.plzen-city.cz 
 
Grantový program Kultura, sport, obnova památek, humanitární aktivity  

v Plzni okolí  
Okruh možných 
žadatelů 

Právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Prosinec 2003 - leden 2004  

Termín uzavření 
grant. programu 

Březen 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Lenka Bílá, tel.: 378 035 300 
e-mail: bila@mmp.plzen-city.cz 

 
 
 
 
 

Nadace sportující mládeže 
Třebízského 12, 301 32  Plzeň 

www.volny.cz/nsml 
 
Grantový program 1. „Fair play“ čin sportovce  

2. Podpora organizátora soutěže s mezinárodní účastí nebo 
soutěže nemistrovského či mistrovského charakteru na 
republikové úrovni  

3. Podpora účasti talentovaných mladých sportovců vysílaných 
školou, sport. klubem nebo sport. střediskem na soutěže 
v zahraničí nebo na mezinárodní soutěže pořádané 
v tuzemsku  

4. Podpora účastníkům prázdninových sportovních soustředění 
(kempů)  

Okruh možných 
žadatelů 

NNO, působící na katastrálním území města Plzně a zabývají se 
výběrem, výchovou a dalším rozvojem sportovně talentované 
mládeže  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 11. 2003 

Termín uzavření 
grant. programu 

8. 9. 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. František Berka, Mgr. Vlastimil Libeš, tel.: 377 236 696  
e-mail: nsml@volny.cz  
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Nadace sv. Františka z Assisi 
Herčíkova 14, 612 00 Brno  

 
Grantový program Podpora projektů v oblasti primární a sekundární prevence 

interrupce  
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace, nadační fondy  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

31. 3. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

30.11. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. David Cichra, tel.: 608 879 663  
e-mail: nadace.svfr@seznam.cz 

 
 

 

Nadace Terezy Maxové 
Na Florenci 19, 110 00  Praha 1 

www.nadacetm.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 

 
Nadace Tomáše Bati 

Gahurova 292, 760 01  Zlín 
www.batova-vila.cz 

 
Grantový program Vzdělávací aktivity žáků a studentů škol a universit 

Vzděláním k hodnotnější společnosti 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace (školy a 
školská zařízení), fyzické osoby  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 2. 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 3. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Pavel Velev, tel.: 577 219 083 
e-mail: velev@batova-vila.cz 
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Nadace Umění pro zdraví 
Dlouhá 36, 110 00  Praha 1 

 
Grantový program 1. Kulturn ě výchovný a vzdělávací program pro děti 5-18 let  

2. Projekt na zlepšení prostředí zdravotnických zařízení  
Okruh možných 
žadatelů 

1. Dětské divadelní studio Prahy 5, amatérské dětské soubory  
2. Studenti uměleckých škol, výtvarní umělci  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Prosinec 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jana Kocurová, tel.: 222 312 657  
e-mail: jana.kocurova@seznam.cz  

 
 
 
 
 

 

Nadace Universitas Masarykiana 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77  Brno 

 
 
Grantový program Podpora redakcí fakultních a studentských časopisů na 

Masarykově univerzitě, podpora publikování vědeckých 
monografií studentů a mladých vědeckých pracovníků 
Masarykovy univerzity, podpora vydávání odborných publikací  

Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické osoby, občanská sdružení 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

leden 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

duben 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Prof.PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., tel.: 543 246 305 
jmalina@sci.muni.cz, malina@rect.muni.cz 
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Nadace VERONICA 
Panská 9, 602 00  Brno 
www.nadaceveronica.cz  

 
Grantový program 1. Zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny  

2. Ekologická výchova 
3. Výroční cena Nadace Veronica  

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení a jiné právnické a fyzické osoby působící 
v příslušné oblasti  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 3. a 30. 9. 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Jasna Flamiková, tel.: 542 422 775 
jasna.flamikova@ecn.cz, nadaceveronica@ecn.cz  

 
 

 
 

Nadace VIA 
Jelení 200/3, 118 00  Praha 1 

www.nadacevia.cz 
 
Grantový program Rozvoj regionálního a komunitního života  
Okruh možných 
žadatelů 

NNO, obce  
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

15. březen 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

15. květen 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Lenka Bergmannová, tel.: 233 113 370  
e-mail: lenka.bergmannova@nadacevia.cz 
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Nadace zdraví pro Moravu 
Hoppova 24, 602 00  Brno 

www.nadacezdravi.cz 
 
Grantový program Prevence, ochrana životního prostředí  
Okruh možných 
žadatelů 

Nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a další 
neziskové a příspěvkové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Celoročně, průběžně 

Termín uzavření 
grant. programu 

Každoročně 28. 2. a 31. 8.  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

MUDr. Danuše Spohrová, tel.: 603 420 526  
e-mail: nadacezdravi@quick.cz 

 
 
 
 

Nadace Život umělce 
Senovážné náměstí 23, 112 82  Praha 1 

www.nadace-zivot-umelce.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

Olivova nadace 
Olivova 224, 251 01  Říčany 

www.olivovanadace.cz 
 
Grantový program Vybavení dětských zdravotnických zařízení  
Okruh možných 
žadatelů 

Příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné 
organizace  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Duben 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

Červen 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jan Boček,tel.: 323 631 313 
e-mail: tajemnik@olivovanadace.cz 
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Purkyňova nadace 
Slatina 11, 411 17  Libochovice 
www.purknadace.webpark.cz 

 
Grantový program Památky a občané III. 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanské iniciativy v oboru památkové péče 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

2002 - 2007 (31. 5. 2002) pro tři až pětileté projekt v památkové péči 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 5. 2004 (doplňovací kolo) 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Blanka Černá, tel.: 416 591 552 
e-mail: purknadace@seznam.cz 

 
 

 
 

 
Vzdělávací nadace Jana Husa 

Joštova 10, 602 00  Brno 
www.vnjh.sk 

 
Grantový program 1. Legislativní a fiskální prostředí pro neziskový sektor  

2. Finanční stabilita nadačních fondů  
3. Výzkum neziskového sektoru 

Okruh možných 
žadatelů 

Právní subjekty nezaložené za účelem podnikání  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

30. 6. 2004  

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ivana Hurytová, tel.: 542 211 577  
e-mail:vnjh@janhus.anet.cz  
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Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

Senovážné náměstí 2, 111 21  Praha 1 
www.vdv.cz 

 
Grantový program 1. SENIOR ( důstojný život nejstarší generace, kvalitní sociální 

služby pro seniory)  
2. Obyčejný život (projekty zaměřené na pomoc pro 

bezdomovce, matky s dětmi v tísni, mladé lidi bez domova)  
3. Nová rodina (vedení dysfunkčních rodin, podpora 

pěstounským rodinám a podobným formám náhradní 
rodinné péče o děti ohrožené sociálním vyloučením) 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, účelová zařízení církví, obecně prospěšné 
společnosti 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Únor 2004 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 3. 2004 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jarina Šimůnková, informační „zelená“ linka: 800 111 010  
e-mail: vdv@telecom.cz 

 
 
 


