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Ministerstvo dopravy ČR 
nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15  Praha 1 

www.mdcr.cz 
 

 

Odbor civilního letectví 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
� Zajištění vybraných regulačních činností, zejména 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 uživatele1. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Výběrové dotační řízení se neprovádí. 

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

č. 49/1997 Sb., 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 března 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Michaela Šletrová, MSc., tel.: 225 131 354 
 

                                                 
1  Ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přenesený výkon státní správy 
vykonávají právnické nebo fyzické osoby na základě pověření Ministerstva dopravy, 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. 
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Ministerstvo kultury ČR 
Maltézské náměstí 471/1, 118 11  Praha 1 

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. Pozn.: výběrové dotační řízení pro rok 2008 bude 

vyhlášeno jen v případě, že zahraniční odbor obdrží požadované prostředky na jeho 
realizaci. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Právnické osoby a fyzické osoby s živnostenským oprávněním pro podnikání v oblasti 

kultury, odpovídajícím předloženému projektu. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 30. 9. 2007 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 30. 11.2007 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 28. 2. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Roman Kallup, tel.: 257 085 298, e-mail: roman.kallup@mkcr.cz 
 
 

Odbor médií a audiovize 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Veřejně prospěšné kulturní aktivity v oblasti audiovize a médií 
2) Podpora rozšiřování a přijímání informací týkajících se národnostních menšin 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) a 2) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) Fyzické a právnické osoby. 
� ad 2) V souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob 

poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na 
podporu integrace příslušníků romské komunity: 
- fyzické a právnické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně 

menšinovou činnost, 
- provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání. 
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad l) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 10. 2007 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 12. 2007 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení do 31. 3. 2008 
 
� ad 2) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 11. 2007 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 12. 2007 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení do 31. 3. 2008 
 

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) Ing. H. Tomášková, tel. 257 085 313, e-mail: hana.tomaskova@mkcr.cz 
� ad 2) JUDr. B. Bartíková, tel.: 257 085 215, e-mail: blanka.bartikova@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 2007 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2008 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. K. Ladýř, tel: 257 085 450, e-mail: karel.ladyr@mkcr.cz 
 
 

 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit občanských 

sdružení. 
Předmětem projektů jsou aktivity občanských sdružení, které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou 
oblast vymezenou činností církví a náboženských společností registrovaných v ČR. 

2) Program na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností. 
Kulturní aktivity církví a náboženských společností registrovaných v ČR s nadregionální a celostátní 
působností (např. ekumenická setkání, semináře, přednášky, výstavy, oslavy významných výročí, koncerty 
duchovní a současné křesťanské hudby, výchovné akce pro děti a mládež apod.). 

 
 

Odbor církví 
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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 (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších předpisů). 
� ad 2) Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby (registrované či 

evidované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad. 1) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 10. 2007 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 30. 11. 2007 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 3. 2008 
 
� ad. 2) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 10. 2007 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 30. 11 .2007 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 3. 2008 
 

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací 
� Ing. L. Princová, tel.: 257 085 579, e-mail: libuse.princova@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, ediční činnosti (neperiodické publikace) a multietnických kulturních 
akcí. 

2) Program podpory kulturních aktivit zdravotně postižených občanů 
Podpora kulturních aktivit, jimiž zdravotně postižení lidé prezentují svoji uměleckou činnost pro sebe a 
pro veřejnost, podpora systematické práce v kulturních oborech a zařízeních, kde zdravotně postižení lidé 
jsou umístěni trvale nebo do nich docházejí k dennímu pobytu, tj. různé formy arteterapie, výstavy, 
výtvarné činnosti, divadelní a literární tvorba, dále ediční činnost apod., podpora odstraňování 
architektonických a informačních bariér neinvestičními prostředky. Podpora kulturních aktivit zaměřených 
na realizaci Národního programu přípravy na stárnutí podle usnesení vlády č. 485/2002. 

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

4) Program podpory neprofesionálních uměleckých aktivit 
Podpora tradiční české hudebnosti, slovesných oborů, divadelní tvořivosti včetně inspirativních dílen a 
seminářů, neprofesionální tvorby výtvarné, fotografické, zvukové a amatérské videotvorby, všech druhů 
tanečního umění od folklóru až po scénický a moderní tanec, dětských estetických aktivit s důrazem na 
přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů. Podpora akcí zaměřených na 
Národní program přípravy na stárnutí, umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce 
podporující jejich kreativitu, odborné ediční činnosti podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů 
(např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje). 
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5) Program podpory integrace romské komunity 
Podpora uměleckých aktivit, kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, studia, rozborů a dokumentace 
romské kultury, ediční činnosti, 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 mj. např. 
k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie, podpora 
studií o integraci cizinců z pohledu kultury (kulturní zvyky, jejich uchovávání atp.). 

7) Program na podporu tradiční lidové kultury 
Podpora účinné péče o tradiční lidovou kulturu, identifikace, dokumentace a popularizace projevů lidové 
kultury a lidových tradic, péče o uchování lidových řemesel a jejich popularizace vůči široké veřejnosti, 
záznamy technologií a jejich dokumentace, vydání výjimečných publikací, všeobecné zaměření na ochranu 
tradiční lidové kultury, zejm. ve smyslu usnesení vlády č. 571/2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční 
lidovou kulturu v ČR. Podpora regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu, 
pověřených touto funkcí ve všech krajích ČR. 

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

9) Program podpory lokálních kulturních tradic 
Podpora kulturních aktivit k významným výročím měst a obcí, k významným výročím kulturně historických 
událostí a k významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Podpora lokálních 
kulturních tradic a vědomí lokálních kulturních dějin. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad l) – 8) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) – 4), 6), 7), 9) Programy jsou otevřeny všem typům právnických a fyzických osob. 
� ad 5) Programy jsou určeny pro právnické osoby. 
� ad 8) Programy jsou určeny pro občanská sdružení a fyzické osoby. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad l) – 7) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení říjen 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad, prosinec 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 31. 3. 2008 
 
� ad 8) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení III. čtvrtletí 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 2008 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do II. čtvrtletí 2008 
 
� ad 9) Termíny průběžně po celé období kalendářního roku. 
 
Pozn.: V případě, že rozpočet ORNK pro r. 2008 bude krácen na úroveň cca 38 % 

rozpočtu roku 2007, tak, jak je navrhováno v současné době, budou některá 
dotační řízení upravena nebo pozastavena. 

 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) PhDr. V. Appl, tel.: 257 085 265, e-mail: vaclav.appl@mkcr.cz 
� ad 2) Mgr. I. Matějková, tel.: 257 085 409, e-mail: iva.matejkova@mkcr.cz 
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� ad 3) PhDr. V. Appl, tel.: 257 085 265, e-mail: vaclav.appl@mkcr.cz 
� ad 4) I. Vozková, tel.: 257 085 259, e-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz 
� ad 5) Mgr. K. Gabrielová, tel.: 257 085 269, e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz 
� ad 6) Mgr. I. Matějková, tel.: 257 085 409, e-mail: iva.matejkova@mkcr.cz 
� ad 7) Mgr. K. Gabrielová, tel.: 257 085 269, e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz 
               Mgr. V. Skopová, tel.: 257 085 258, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz 
               R. Polendová, tel. 257 085 291, e-mail: roza.polendova@mkcr.cz 
� ad 8) PhDr. G. Havlíčková, tel.: 257 085 470, e-mail: gabriela.havlickova@mkcr.cz 
� ad 9) Mgr. M. Nádvorník, tel.: 257 085 292, e-mail: michal.nadvornik@mkcr.cz 
 
 

Odbor umění a knihoven 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program podpory kulturních aktivit v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, 

architektury, užitého umění, uměleckých řemesel a designu. 
2) Program státní podpory profesionálních divadel a 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 vydávání literárních debutů v oblasti beletrie. 
6) Podpora projektů v oblasti literatury – literární periodika a sborníky, veřejné přednášky, 

semináře, výstavy, soutěže a další projekty z oblasti literatury. 
7) Program Knihovna 21. století – podpora práce s národnostními menšinami, zpřístupnění 

knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací 
činnost, ochrana knihovních fondů před nepříznivými vlivy prostředí. 

8) Program VISK – veřejné informační služby knihoven. 
9) Program příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely – podpora autorů nebo výkonných 

umělců při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů; podpora odborných 
pracovníků při umělecké a odborné tvorbě v oblasti kultury. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1), 3) – 8) Provádí se výběrové dotační řízení. 
� ad 2) Postupuje se dle usnesení vlády ČR ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní 

podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých 
sborů. 

� ad 7) a 8) Provádí se výběrové dotační řízení a postupuje dle nařízení vlády č. 288/2002, 
kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven. 

� ad 9) Program vychází ze zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury 
a o změně některých souvisejících zákonů. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad 1) a 3) – 6) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné 

společnosti, nadace a nadační fondy, fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti 
kultury, obce a města, příspěvkové organizace s výjimkou příspěvkových organizací 
Ministerstva kultury. 
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� 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 7) a 8) 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), v platném znění. 

� ad 9) Fyzické osoby, které nejsou žákem střední školy nebo konzervatoře nebo studentem 
vyšší odborné nebo vysoké školy; žadatel o stipendium na studijní účely nesmí být v roce 
poskytnutí stipendia starší 35 let. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad l), 3) –5) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení říjen / listopad 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 11. / prosinec 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení únor / březen 2008 
 
� ad 2) 
Termín vyhlášení Programu leden 2008 
Termín uzávěrky přihlášek 28. 2. 2008 
Termín vyhodnocení duben 2008 
 
� ad 7) a 8) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 31. 10. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 10. 1. 2008 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 30. 4. 2008 
 
� ad 9) 
Termín vyhlášení Programu říjen / listopad 2007 
Termín uzávěrky přihlášek listopad / prosinec 2007 
Termín vyhodnocení únor / březen 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) Mgr. N. Zichová, 257 085 213 – divadlo, e-mail: natasa.zichova@mkcr.cz 

Mgr. R. Musil, 257 085 209 – výtvarné umění, e-mail: roman.musil@mkcr.cz 
PhDr. A. Chorvátová, 257 085 218 – hudba, e-mail: anna.chorvatova@mkcr.cz  

� ad 2) PhDr. J. Vondráková, 257 085 214, e-mail: jana.vondrakova@mkcr.cz  
� ad 3) – 5) B. Fišer, 257 085 220, e-mail: bohumil.fiser@mkcr.cz 
� ad 6) PhDr. K. Nováková, 257 085 221, e-mail: kvetuse.novakova@mkcr.cz 
� ad 7) – 8) S. Firstová, 257 085 357, e-mail: stanislava.firstova@mkcr.cz  
� ad 8) Mgr. P. Miturová, 257 085 216, e-mail: petra.miturova@mkcr.cz 
� ad 9) Z. Zahradníčková, 257 085 208, e-mail: zuzana.zahradnickova@mkcr.cz 
 
 

Odbor památkové péče 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora projektů zaměřených na činnost podporující kulturní aktivity v oblasti památkové 
péče. 
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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 2007 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2008 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 

� Ing. Ivana Česenková, tel.: 257 085 418, e-mail:ivana.cesenkova @mkcr.cz 
 



 11 

Ministerstvo obrany ČR 
Tychonova 6, 160 01  Praha 6 

www.army.cz 
 
 

Ředitel sekce personální 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Podpora rozvoje vojenských tradic 

- Podpora utváření, rozvoje a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách, posilování 
branného vědomí a odpovědnosti za obranu vlasti u mladé generace, prezentace armády na veřejnosti. 

2) Podpora sportu a branné přípravy 
- Podpora zvýšení fyzické zdatnosti a posílení speciálních dovedností členů organizací, zabývajících se 

sportovní a brannou problematikou. 
- Podpora sportovních aktivit a dalších činností spojených s rozvojem branné přípravy zaměstnanců 

Armády České republiky, jejich rodinných příslušníků a aktivních záloh. 
3) Poskytování nadstandardních pobytových sociálních služeb příslušníkům československé 

armády v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům 
- Poskytování nadstandardních pobytových sociálních služeb příslušníkům československé armády 

v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům na činnosti, které 
oprávněným osobám napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti, umožňují jim zapojit se 
do běžného života společnosti, případně zabezpečují udržení kvality života zejména podporou 
důstojného zacházení a které zajišťují pomoc a podporu při jejich sociálnímu začlenění nebo prevenci 
sociálního vyloučení. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Na základě předložených žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace provádějí hodnotitelské 

komise dle stanovených kritérií výběrová dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� občanská sdružení, vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších předpisů 
� obecně prospěšné společnosti, vzniklé podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

� účelová zařízení církví, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 
(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 

� právnické osoby, založené nebo zřízené k poskytování zdravotnických, kulturních, 
vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně právní ochrany dětí 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) a 2) 
Zveřejnění dotační politiky MO na internetových stránkách MO do 30. 9. 2007 
Předložení žádostí o poskytnutí dotace do 31. 12. 2007 
Posouzení žádostí o poskytnutí dotace v kalendářním roce do 31. 3. 2008 
Vystavení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo oznámení o 
neposkytnutí dotace 

od 1. 4. 2008 průběžně 
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� ad 3) 
Zveřejnění dotační politiky MO na internetových stránkách MO do 31. 1. 2008 
Předložení žádostí o poskytnutí dotace do 30. 6. 2008 
Posouzení žádostí o poskytnutí dotace v kalendářním roce do 31. 7. 2008 
Vystavení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo oznámení o 
neposkytnutí dotace 

od 1. 8. 2008 průběžně 

 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Dušan Červenka, tel.: 973 214 732, e-mail: cervenkd@army.cz 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Na Poříčním právu 1, 128 01  Praha 2 

www.mpsv.cz 
 

Odbor sociálních služeb 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Program podpory poskytování sociálních služeb 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci požádat 
� Poskytovatelé sociálních služeb, zapsaní v Registru poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Předběžné termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení do 31. 8. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení  1. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 12. 2007 

 
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací 
� Blanka Pourová, tel.: 221 922 241, e-mail: blanka.pourova@mpsv.cz nebo dotace-

soc.sluzby@mpsv.cz 
 
 

Odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Program podpory rodiny – Program, v jehož rámci budou vyhlášeny jednotlivé podprogramy 
týkající se některé z následujících oblastí podpory rodiny: 
- Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti 
- Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí 
- Podpora náhradní rodinné péče 
- Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení do 31. 8. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení  13. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 12. 2007 

 
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. Ivana Grosskopfová, tel.: 221 922 822, e-mail: ivana.grosskopfova@mpsv.cz 
� Mgr. Marian Dobiáš, tel.: 221 922 625, e-mail: marian.dobias@mpsv.cz 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1 

www.mmr.cz 
 
 

Odbor stavebního řádu 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora projektů orientovaných na řešení problematiky bezbariérové výstavby a dopravy 
a problematiky užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Dotace schvaluje ministrem jmenovaná komise pro posuzování žádostí o finanční 

participaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových 
organizací. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2007 
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Petr Novák, tel. 224 862 320 
� Ing. Marcela Pavlová, tel. 224 862 267 
 
 

Odbor cestovního ruchu 
 

Samostatné oddělení práva a státního dohledu v cestovním ruchu 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Horská služba ČR, o.p.s – příspěvek na činnost. 
2) Podpora projektů zajišťujících obnovu značení turistických tras, jakož i jejich nové 

vytyčování. 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Dotace schvaluje ministrem jmenovaná komise pro posuzování žádostí o finanční 

participaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových 
organizací. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Horská služba ČR, obecně prospěšná společnost, občanská sdružení. 
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) 
Termín předložení žádosti o příspěvek na činnost 30. 6. 2007 
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2008 
 
� ad 2) 
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2007 
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) Ing. Petr Houška, tel.: 224 864 258 
     JUDr. Magda Krytinářová, tel. 224 861 640 
� ad 2) PhDr. Blažena Křížová, tel. 224 864 106 

   Margit Beníčková, tel 224 864 212 
 
 

Odbor bytové politiky 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora projektů zaměřených na právní a osvětovou činnost v oblasti bydlení: 
- Poskytování právních a osvětových služeb, které řeší problematiku v oblasti bydlení, a to ve prospěch 

občanů – fyzických osob (vlastníků, nájemců bytů, nebydlících), bytových družstev a společenství vlastníků 
jednotek. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Dotace schvaluje ministrem jmenovaná komise pro posuzování žádostí o finanční 

participaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových 
organizací. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2007 
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Alena Daňhelová, tel.: 224 861 331 
 
 

Odbor regionální přeshraniční spolupráce 
 

Odbor rozpočtu 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora projektů zahrnujících přípravu reprezentantů obcí, měst a regionů na činnost ve 
strukturách Evropské unie. 
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Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Dotace schvaluje ministrem jmenovaná komise pro posuzování žádostí o finanční 

participaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových 
organizací. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Zájmové sdružení právnických osob. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2007 
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Hana Vaňková, tel.: 224 861 576 
 
 

Odbor regionálního rozvoje 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora vzdělávacích programů určených pro představitele místní a regionální správy 
zahrnující integraci do Evropské unie, včetně spoluúčasti na programech kofinancovaných 
Evropskou unií. 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Dotace schvaluje ministrem jmenovaná komise pro posuzování žádostí o finanční 

participaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových 
organizací. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2007 
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Josef Vlk, CSc., tel.: 224 864 242 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Na Františku 32, 110 15  Praha 1 

www.mpo.cz 
 
 

Odbor podnikatelského prostředí 
 
Programy, na které budou poskytnuty dotace 
1) Poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, účast při 

mimosoudním urovnávání sporů, prezentace zkušeností a dosažených výsledků v oblasti 
poradenství široké spotřebitelské veřejnosti. 

2) Výchovně – vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele pořádané pro základní, střední, 
vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost. Realizace vzdělávacích akcí s tematikou 
ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb pro různé věkové skupiny obyvatel, účast 
na přípravě metodiky a pomůcek pro vzdělávání školní mládeže na základních a středních 
školách. 

3) Publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, 
prezentace výsledků získaných na základě odborného i spotřebitelského testování, 
poskytování informací o nebezpečných výrobcích, poznatků získaných z poradenské 
činnosti, informací vyplývajících ze spolupráce s dozorovými orgány i se zahraničními 
spotřebitelskými organizacemi. 

4) Spolupráce s podnikatelskými subjekty včetně jejich svazů a sdružení sledující společné 
cíle, zejména zabránění výskytu nebezpečných výrobků na trhu, čisté konkurenční 
prostředí, dodržování právních předpisů apod. 

5) Spolupráce s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi, účast na mezinárodních 
projektech s tematikou ochrany spotřebitele, zapojení spotřebitelských organizací do 
procesu mezinárodní standardizace, prezentace získaných poznatků spotřebitelské 
veřejnosti. 

 
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 (dále jen NNO), které se rozhodující částí náplně 
činnosti věnují problematice ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb na trhu, nebo 
NNO, jejichž hlavní náplň činnosti netvoří problematika ochrany spotřebitelů, avšak které 
se systematicky a dlouhodoběji, nejméně však dva roky od své právoplatné registrace, 
věnují také ochraně práv a zájmů spotřebitelů, anebo které prokáží, že navzdory kratší 
době trvání takové činnosti již realizují projekty přinášející prospěch spotřebitelům 
a vedoucí 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 září 2007 
Termín uzávěrky výběrového dotačního řízení listopad 2007 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení leden 2008 
 

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací 
� Ing. L. Doležalová, dolezalova@mpo.cz, tel.: 224 062 865 
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Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2 

www.justice.cz  
 
 

Odbor justi ční ve spolupráci s odborem dohledu 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Program podpory financování probačních programů a rozvoje mediace v justici2 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů 
� církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 

a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon 
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 

� obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

� fyzické osoby, které na základě živnostenského oprávnění poskytují probační programy 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Dosud nestanoveno 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� JUDr. Irena Bláhová, tel. 221 997 450, e-mail: iblahova@msp.justice.cz  
 
 

Probační a mediační služba ČR 
 

Hybernská 18, 110 00 Praha 1, Česká republika 
www.pmscr.cz 

 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Probační programy, ukládané jako výchovná opatření v rámci aplikace zákona č. 218/2003 
Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Probační programy musí být 
akreditovány a zapsány v seznamu probačních programů, vedeném Ministerstvem 
spravedlnosti. 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Poskytování státních dotací se řídí metodickým postupem pro dotační řízení, schváleným 

ministrem spravedlnosti. 
 
 
                                                 
2 Pro rok 2008 budou poskytovány dotace podle dispozic schváleného státního rozpočtu. 
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Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Nestátní neziskové organizace z oblasti poskytovatelů sociálních služeb 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 31. 10. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 11. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 3. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� PhDr. Jana Libíčková, tel.: 224 424 411, e-mail: jlibickova@pms.justice.cz 
 
 

Vězeňská služba ČR 
 

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
www.vscr.cz 

 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Projekty rozvoje služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu 
vazby zaměřené zejména na pomoc vězněným osobám – uživatelům drog při přípravě na 
propuštění a vytváření příznivých podmínek pro vedení řádného způsobu života po propuštění 
z výkonu trestu odnětí svobody s perspektivou zajištění postpenitenciární péče. 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
Žádost o dotaci na realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2008 mohou předložit: 
� občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.) 
� obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) 
� církevní právnické osoby (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.) 
� další právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, 

vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně právní ochrany dětí 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 9. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Tomáš Řehořek, tel.: 224 997 285, e-mail: trehorek@msp.justice.cz 
 



 20 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 

Karmelitská 7, 118 12  Praha 1 
www.msmt.cz 

 
 

Odbor sportu a tělovýchovy 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program Státní sportovní reprezentace ČR 
2) Program Sportovní centra mládeže 
3) Program Sportovní talenty 
4) Program Sportovní střediska 
5) Národní program rozvoje sportu pro všechny 
6) Sport a škola 
7) Sport a zdravotně postižení 
8) Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
9) Investiční program 233510 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) – 4) mají stanoveny specifické podmínky dotace. Provádí se oponentní řízení. 
� ad 5) – 8) a 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) – 7) Občanská sdružení v tělovýchově a sportu prostřednictvím střešních organizací. 
� ad 8) Občanská sdružení v tělovýchově a sportu prostřednictvím střešních organizací, 

sportovní kluby s návazností na sportovní třídy. 
� ad 9) Občanská sdružení ve sportu, Resortní centra MO, MV, MŠMT, obecní úřady. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) – 8) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 31. 7. 2007 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 5) – 8) 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 1) – 4) 

31. 10. 2007 
30. 11. 2007 

Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 30. 1. 2008 
 
� ad 9) 
Termín uzávěrky podávání žádostí 31. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) – 3) Dr. M. Vosyka, tel.: 257 193 635, e-mail: miroslav.vosyka@msmt.cz 
� ad 4) Mgr. Jan Vosátka, tel.: 257 193 363, e-mail: jan.vosatka@msmt.cz 
� ad 5) – 7) Bc. J. Kotěrová, tel.: 257 193 809, e-mail: jana.koterova@msmt.cz 
� ad 5) Mgr. Václav Píša, tel.: 257 193 761, e-mail: vaclav.pisa@msmt.cz 
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� ad 8) Bc.Yvona Halamová, tel.: 257 193 287, e-mail: yvona.halamova@msmt.cz 
� ad 9) R. Cikl, tel.: 257 193 851, e-mail: radek.cikl@msmt.cz 

   Bc.Yvona Halamová, tel.: 257 193 287, e-mail: yvona.halamova@msmt.cz 
 
 

Odbor pro mládež 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež 
2) Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 
3) Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 
4) Mimořádné dotace 
5) Program „Podpora romských žáků středních škol“ 
6) Program na podporu integrace romské komunity v roce 2008 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) – 6) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat  
� ad 1) – 4) Občanská sdružení dětí a mládeže, sdružení pracující s dětmi a mládeží, obecně 

prospěšné společnosti a církevní právnické osoby v této oblasti pracující a mající tuto 
činnost zakotvenou ve stanovách, či zřizovacích listinách. 

� ad 5) Právnické osoby (včetně škol a školských zařízení s výjimkou nadací a nadačních 
fondů), které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků romské komunity 

� ad 6) Právnické osoby, popř. organizační složky státu vykonávající činnost školy 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) – 3) Podzimní kolo 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení Programy jsou zveřejněny 

na webových stránkách 
MŠMT již od července 2006 
a platí až do roku 2010 

Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 1), 2), 3)  31. 10. 2007 
Uveřejnění výsledků výběrového řízení na 
www.msmt.cz/mladez 

do 28. 2. 2008 

 
� ad 2) Jarní kolo  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení Programy jsou zveřejněny 

na webových stránkách 
MŠMT  

Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 31. 3. 2008 
Uveřejnění výsledků výběrového řízení 30. 6. 2008 
 
O vyhlášení Programu č. 4) Mimořádné dotace, budou NNO informovány na webových 
stránkách MŠMT, odboru pro mládež www.msmt.cz/mladez. 
 
� ad 5) – 6)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení ad 5) – 6) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení ad 5) – druhé kolo 

29. 9. 2007 
30. 4. 2008 
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Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 30. 11. 2007 
Uveřejnění výsledků výběrového řízení ad 5) – 6) 
Uveřejnění výsledků výběrového řízení ad 5) – druhé kolo 

31. 3. 2008 
30. 9. 2008 

 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) – 4) Eva Hampejsová, tel.: 257 193 115, e-mail: eva.hampejsova@msmt.cz 
                      PaedDr. Josef Smékal, tel.: 257 193 113, e-mail: josef.smekal@msmt.cz 
� ad 5) Ing. Milada Kropáčková, tel.: 257 193 585, e-mail: milada.kropackova@msmt.cz 
� ad 6) Mgr. Iveta Němečková, tel.: 2576 193 582, e-mail: iveta.nemeckova@msmt.cz 
 
 

Skupina regionálního školství 
 
Vzhledem k tomu, že na MŠMT v současné době probíhá přehodnocení financování 
některých aktivit, jsou níže uvedené údaje předpokládané. 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Podpora činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství 
2) Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 
3) Program podpory aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR 
4) Rozvojový program Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ( EVVO) ve 

školách 
 

Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
� Programy mají stanoveny specifické podmínky přidělení dotace; informace na internetové 

stránce www.msmt.cz/dotace. 
 
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 vzdělávání, výchovu a osvětu 
ve školách. 

� Ad 2 – 4) Školy a školská zařízení, vysoké školy všech zřizovatelů, zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, občanská sdružení, jejichž činnost je zaměřena na 
vzdělávání, výchovu a osvětu ve školách, občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, s.r.o. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Dosud nejsou známy, jsou zveřejňovány na internetových stránkách MŠMT. 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) Mgr. S. Pohořelý, tel.: 257 193 581, e-mail: pohorely@msmt.cz 
� ad 2) PaedDr. M. Rauchová, tel.: 257 193 699, e-mail: rauchova@msmt.cz 
� ad 3) Mgr. J. Kronus, tel.: 257 193 230, e-mail: kronusj@msmt.cz 
� ad 4) Mgr. Jana Čermáková, tel.: 257 193 604, e-mail: jana.cermakova@msmt.cz 
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Skupina regionálního školství –  
Speciální vzdělávání a institucionální výchova 

 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
- Program I – Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními (projekty místního a 

regionálního charakteru) 
- Program II – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT (projekty 

s nadregionální nebo celorepublikovou působností a projekty regionálního – krajského – charakteru za blíže 
určených podmínek v manuálu 

- Program III  – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
� Programy mají stanoveny specifické podmínky přidělení dotace; informace na internetové 

stránce www.msmt.cz/prevence. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Program I – školy, školská zařízení 
� Program II  – školy, školská zařízení, NNO, příspěvkové organizace zřizované MŠMT, 

VŠ, právnické osoby zřízené na základě zákona č. 3/20021 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a fyzické osoby, další právnické osoby působící v oblasti 
specifické primární prevence, s výjimkou právnických osob založených za účelem 
podnikání 

� Program III  – školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy 
a pro preventivně výchovnou péči 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� Dosud nejsou známy, jsou zveřejňovány na internetových stránkách MŠMT. 

Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení Zatím není známo 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 29. 9. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení Není přesně určeno 
 
 

Odbor pro záležitosti EU MŠMT 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) – Evropský sociální fond (ESF) 2004 – 
2006 (dočerpání v roce 2008). V rámci OP RLZ byly NNO konečnými uživateli prostředků, 
respektive žadateli o finanční podporu. NNO mohly podávat projekty v rámci Grantového 
schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro opatření 3.1 OP 
RLZ, a to v následujících Programech podpory: 
- Program podpory A – Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
- Program podpory B – Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a dalších pracovníků ve školství 
- Program podpory C – Rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách 
- Program podpory D – Modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových 

kompetencí 
 



 24 

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, v jehož rámci byl rovněž 
prostor pro projekty NNO: 
- Programy podpory A – Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách 
- Programy podpory B – Rozvoj učitelských studijních programů 
- Programy podpory C – Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách 
- Programy podpory D – Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 
 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – MŠMT bude v letech 2007 – 
2013 řídit realizaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který umožní 
využívat prostředky Evropského sociálního fondu. NNO (typy viz výše u OP RLZ) mohou se 
svými projekty vstoupit do následujících prioritních os: 
- Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 
- Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
- Prioritní osa 3 – Další vzdělávání  
 
Podrobnosti o operačním programu i výzvách budou pravidelně zveřejňovány na 
www.msmt.cz, odkaz Evropská unie. V případě dotazů je možné napsat na e-mailovou adresu 
opvzdelavani@msmt.cz. 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Podávání projektových žádostí na výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva je 

inzerována na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz a www.esfcr.cz) a v tisku. 
 
Typy organizací, které mohou státní dotaci na projekt čerpat 
Nestátní neziskové organizace: 
� občanská sdružení, registrovaná a vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 
� obecně prospěšné společnosti, zřízené a registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., 
� církevní právnické osoby, registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění platném po rozhodnutí 
Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002. 

 
Typy organizací, které mohou státní dotaci na projekt čerpat 
� ad 1) Ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní 

správy, kraje, města a obce, školy a školská zařízení, NNO, profesní organizace 
zaměstnavatelů, profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské 
a oborové, zaměstnavatelé, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství. 

� ad 2) Vysoké školy, vyšší odborné školy, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační 
centra, ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní 
správy, kraje, města a obce, školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, profesní 
organizace zaměstnavatelů, profesní organizace odborové, zaměstnanecké, 
zaměstnavatelské a oborové, zaměstnavatelé, organizace působící ve vzdělávání 
a kariérovém poradenství. 

� ad 3) Ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní 
správy, kraje, školy a školská zařízení, NNO, profesní organizace zaměstnavatelů, 
profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, 
zaměstnavatelé, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města 
a obce, zdravotnická zařízení. 

 



 25 

Veškeré údaje týkající se dokumentů připravovaných pro období 2007 – 2013 mohly být 
k datu publikování změněny; doporučujeme sledovat zejména webové stránky MŠMT 
(www.msmt.cz/evropský sociální fond), na nichž jsou veškeré informace a dokumenty 
pravidelně aktualizovány. 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. Barbora Hošková, tel.: 257 193 671, e-mail: hoskovab@msmt.cz 
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Ministerstvo vnitra ČR 
Nad Štolou 3, 170 34  Praha 7 

www.mvcr.cz 
 
 

Odbor sportu 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Hlavní směry programu3 
� Zkvalitňování připravenosti příslušníků Policie České republiky v oblasti jejich tělesných 

schopností a dovedností, včetně dovedností střeleckých, a upevňování pozitivních návyků, 
které jsou potřebné pro výkon služby. 

� Vytváření podmínek pro další tělovýchovné, sportovní a střelecké aktivity policistů, 
včetně přípravy a organizace sportovních soutěží. 

� Vytváření podmínek pro tělovýchovné, sportovní a rekreačně-pohybové aktivity 
zaměstnanců Policie České republiky a zaměstnanců Ministerstva vnitra, organizačních 
složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených ministerstvem k plnění úkolů 
jeho působnosti, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce. 

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

Odboru sportu Ministerstva vnitra 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 
� Občanská sdružení, která zajišťují podmínky a realizují tělovýchovně – sportovní 

programy pro policisty, zaměstnance policie a zaměstnance Ministerstva vnitra (jedná se 
o UNITOP ČR jako střešní dobrovolné sdružení všech sportovních klubů policie 
zastupující jako jediný garant policejní sport na evropské a světové úrovni). 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Vyhlášení výběrového dotačního řízení: 31. 7. 2008 
Uzavření výběrového dotačního řízení: 15. 9. 2008 
Vyhodnocení výběrového dotačního řízení: 15. 10. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� PaedDr. Jaromír Vodehnal, tel.: 974 836 201, fax:974 836 203, mobil: 725 190 249, 

e-mail: sportmv@mvcr.cz 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Program se realizuje formou zájmových tělovýchovně – sportovních a pohybově-rekreačních činností 
v policejních sportovních klubech, sdružených v Unii tělovýchovných organizací Policie České republiky 
(UNITOP ČR). 
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Odbor azylové a migrační politiky 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Integrace cizinců a azylantů 
 
Cílová skupina 
� Cizinci legálně žijící na území České republiky s dobou pobytu delší než jeden rok, vyjma 

žadatelů o azyl. Součástí cílové skupiny jsou občané České republiky, kteří se k cílové 
skupině váží. 

 
Požadované aktivity 
a) odborné právní poradenství cizincům ve věcech jejich pobytu na území České republiky 

a občanství, 
b) sledování a vyhodnocování průběhu integrace cizinců a jejich komunit na území České 

republiky, 
c) aktivity k prevenci rasismu a xenofobie, rozvoji vzájemných vztahů mezi cizinci a občany 
České republiky, včetně informativních a osvětových programů. 

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

výběrovou dotační komisí v rámci Ministerstva vnitra, předložení vybraných projektů 
k posouzení a ke schválení statutárnímu orgánu, s cílem zamezení duplicitního 
financování předložení projektů koordinačnímu orgánu, kterým je Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, vystavení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu statutárním orgánem, kontrola plnění podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, mezi jejichž 

aktivity patří poskytování právních, sociálních a humanitárních služeb, rozvoj vztahů mezi 
komunitami, zjišťování a vyhodnocování situace a postavení cizinců v České republice. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Vyhlášení výběrového dotačního řízení 30. 9. 2007 
Uzavření výběrového dotačního řízení 30. 10. 2007 
Vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 1. 2008 

 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Jan Bašta, tel.: 974 832 231, e-mail: integr@mvcr.cz 
 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) 
 
Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, vyhlašuje každoročně dotační 
výběrová řízení na financování projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Vláda ČR 
schválila na svém zasedání ze dne 25. července 2007 usnesení č. 847 k ZRS v roce 2008 a 
střednědobému výhledu jejího financování do roku 2010. Odbor azylové a migrační politiky 
navrhl v rámci tohoto schváleného materiálu realizaci několika nových projektů, které v roce 
2008 doplní sérii pokračujících projektů (ZRS). Uvádíme seznam projektů, na jejichž realizaci 
bude vypsáno výběrové dotační řízení: 
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Země Název projektu 

Ukrajina Prevence zneužívání pracovních sil na evropském trhu práce 

Čečensko Ženské centrum IMAN 

Gruzie Stabilizace potenciálních nelegálních migrantů z Gruzie 

 
Výběrová řízení na poskytnutí finančních prostředků formou dotačních rozhodnutí budou 
vypsána na podzim, tj. předpokládaný začátek realizace je stanoven na počátek roku 2008. 
V jednom případě (Stabilizace potenciálních nelegálních migrantů z Gruzie) se bude jednat 
o jednoletý projekt, v ostatních případech půjde o víceletou realizaci projektů. 
 
Požadované aktivity 
Předkládané projekty musí přispívat k ovlivnění rozvoje cílových zemí, a to na poli prevence 
nelegální migrace, stabilizace potenciálních migrantů a prevence nelegálního zaměstnávání. 
Těchto záměrů by mělo být dosaženo formou implementace informačních a prevenčních 
strategií, dále vytvořením a aplikací metodiky poskytování poradenství a asistence na 
pracovním trhu v ČR a podporou infrastruktury vybraných regionů. 
 
Předkládané projekty by měly obsahovat následující cíle 
� implementaci informačních a prevenčních strategií zaměřených na prevenci nelegální 

migrace (tyto strategie budou zahrnovat především provoz informačního centra, šíření 
informací o azylovém systému v ČR, pořádání veřejných debat a informačních kampaní) 

� podporu vzniku pracovních příležitostí ve vybraném regionu (drobného podnikání 
a dalších výdělečných činností) trvalého a soběstačného charakteru 

� podporu infrastruktury ve vybraném regionu (v podobě obnovy školských kapacit, které 
povedou ke zvyšování schopnosti uplatnění na trhu práce a k nalezení způsobu obživy) 

� podporu vzniku a činnosti místních nevládních organizací zabývajících se problematikou 
prevence migrace 

� vytvořením fungující informační sítě poskytování poradenství a asistence pracovní 
migrantům 

� zvýšením informovanosti o rizicích spojených s nelegálním zaměstnáváním v ČR. 
 
Cílová skupina 
� Občané zdrojových a tranzitních zemí migrace, u nichž existuje předpoklad řešit svou 

tíživou ekonomickou a sociální situaci nelegální migrací do ČR, případně dalšího státu 
EU. 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Programy budou vyhlášeny na webových stránkách poskytovatele a ve veřejných 

celoplošných médiích. 
� Realizátoři předloží své nabídky vyplněné dle instrukcí na webových stránkách 

poskytovatele (včetně vyplněné žádosti nestátní neziskové organizace – příloha 1 
usnesení vlády ČR ze dne 7. února 2001 č. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací 
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ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 
orgány státní správy). 

� Projekty posoudí výběrová komise, která provede kontrolu formální správnosti 
a posoudí žádosti dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačních titulů. 

� Bude vypracováno dotační rozhodnutí, které podepíše ministr vnitra. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Prostřednictvím Ministerstva vnitra je nabízeno poskytování dotace ze státního rozpočtu 
ČR územním samosprávným celkům, občanským sdružením a jiným právnickým 
osobám, příp. nadacím a nadačním fondům. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Vyhlášení výběrového řízení IV. čtvrtletí 2007 
Uzavření výběrového řízení v návaznosti na vyhlášení 
Vyhodnocení výběrového řízení v návaznosti na uzavření 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. Barbora Janáková, tel.: 974 832 513, e-mail: opu@mvcr.cz 
 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Program pro cizince, pro které bylo organizováno nebo jim bylo umožněno nedovolené 
překročení státní hranice, a kteří spolupracují s orgány činnými v trestním řízení na trestním 
stíhání pachatele podezřelého ze spáchání trestného činu a nespolupracují s podezřelým ze 
spáchání tohoto trestného činu 
 
Požadované aktivity 
� sociální a právní poradenství včetně zajištění služeb souvisejících pro cizince před 

zahájením spolupráce s orgány činnými v trestním řízení 
� zajištění ubytování pro cizince, pro které je určen tento program 
� sociální a právní poradenství včetně zajištění služeb souvisejících – pro cizince zařazené 

do programu 
 
Cílová skupina 
� Cizinci pobývající na území ČR, kteří na území vstoupili nelegálně za asistence či 

přispění druhé osoby nebo skupiny osob zabývajících se organizováním nebo umožněním 
nedovoleného překročení státní hranice ve smyslu ustanovení trestního zákona, kdy 
současně musí splňovat další předpoklady, a to: 
- disponují kriminálně relevantními informacemi k osobám, které jim umožnily či pro 

ně organizovaly nelegální vstup na území ČR, 
- jsou rozhodnuti spolupracovat a následně spolupracují či již spolupracují s orgány 
činnými v trestním řízení na odhalení a objasnění předmětné trestné činnosti, 

- ukončili spolupráci s osobami podezřelými z páchání předmětné trestné činnosti, 
- jejich aktuální stav či situace vyžaduje poskytnutí hrazených služeb v rámci programu. 

 
Postupy používané při poskytování státní dotace 
� Vyhlášení programu na internetových stránkách Ministerstva vnitra, výběr projektů interní 

výběrovou dotační komisí v rámci Ministerstva vnitra, předložení vybraných projektů 
k posouzení a ke schválení statutárnímu orgánu, vydání rozhodnutí o poskytnutí 
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neinvestiční dotace ze státního rozpočtu statutárním orgánem, kontrola podmínek pro 
poskytnutí dotace, zpětné vyhodnocení průběhu projektů podpořených státní dotací. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci žádat 
� V rámci přípravy tohoto programu byly osloveny nevládní neziskové organizace, které 

mají praktické zkušenosti v činnostech souvisejících s cizineckou problematikou. 
Vzhledem ke specifikám tohoto programu a na základě předchozích konzultací se zástupci 
nevládních organizací se na tomto programu budou podílet následující nevládní 
organizace: SČKCH, OPU, PPU, SOZE a IOM. Program byl schválen usnesením vlády ze 
dne 16. května 2007 č. 502. 

 
Termíny související s procesem poskytování 
Vyhlášení výběrového dotačního řízení: IV. čtvrtletí 2007 

Uzavření výběrového řízení, vyhodnocení výběrového řízení: 
v závislosti na konkrétním 
termínu samotného vyhlášení 
výběrového řízení 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu uvedených podmínek, informace jsou pouze 
orientační a mohou být měněny. 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. Běla Hejná, tel.: 974 832 309, e-mail: mpokorna@mvcr.cz 
 
 

Odbor prevence kriminality 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Program prevence kriminality 
V uplatňovaném systému jsou v souladu se strategií prevence kriminality na léta 2008 – 2011 hlavním činitelem 
obec nebo kraj, které jsou konečným příjemcem dotací na projekty z oblasti prevence kriminality. Různé 
subjekty, včetně NNO, mohou pro obec nebo kraj zajišťovat činnost pouze formou objednané služby. Z tohoto 
programu tedy NNO nejsou dotace přímo poskytovány (o změně systému se neuvažuje). 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� PhDr. Ivana Dostálová, tel.: 974 832 074, e-mail: dostalova@mvcr.cz 
 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Dobrovolnická služba 
Na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, Ministerstvo vnitra (v gesci Odboru prevence 
kriminality) uděluje akreditace NNO v oblasti dobrovolnické služby. Akreditované organizace mohou požádat 
o přidělení státní účelové dotace. Dotace se poskytují na část nákladů spojených s pojištěním dobrovolníků, s 
jejich přípravou a výkonem dobrovolnické služby. 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. Radek Jiránek, tel.: 974 833 797, e-mail: jiranek@mvcr.cz 
 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem 
Na základě usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 849 k Národní strategii boje proti obchodování s lidmi za 
účelem sexuálního vykořisťování v ČR a usnesení vlády ze dne 20. července 2005 č. 957 k Národní strategii boje 
proti obchodování s lidmi (pro období let 2005 až 2007) je každoročně vyhlašován dotační program na podporu 
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a ochranu obětí obchodování s lidmi, od r. 2007 pod názvem „Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem“. 
V rámci dotačního programu mohou nevládní neziskové organizace čerpat finance na pomoc osobám 
nacházejícím se v prostitučním prostředí a vykazujícím znaky obětí obchodování s lidmi, na aktivity směřující 
k identifikaci obchodovaných osob, na přímou podporu a ochranu identifikovaných obětí obchodu s lidmi a na 
prevenci obchodování s lidmi.  
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Mgr. Jana Peterková, tel.: 974 832 674, e-mail: peterkov@mvcr.cz 
 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
Prevence korupčního jednání 
Na základě usnesení vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 
pro jednotlivé roky a v souladu se strategií prevence kriminality na léta 2008 – 2011, je každoročně vyhlašován 
program „Prevence korupčního jednání“. K realizaci programu jsou poskytovány dotace NNO na podporu 
aktivit směřujících k seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce, k posilování odmítavého postoje 
veřejnosti vůči korupčním praktikám a k vytváření poradenských struktur pro občany, kteří se s korupční situací 
již setkali. 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� PhDr. Radim Bureš, tel.: 974 833 788, e-mail: bures@mvcr.cz 
 
 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
 
V roce 2008 předpokládá Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
ČR na níže uvedené dotační programy (granty): 

 
Granty č. 1 až č. 7 jsou určeny pro občanská sdružení, působící na úseku požární ochrany, 
integrovaného záchranného sytému (dále jen „IZS“), ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 
Jedná se o občanská sdružení, která vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 74 a § 75 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Grant č. 8 je určen zpravidla pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti zřízené 
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a účelová zařízení církví, zřízená podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve 
znění pozdějších předpisů, která jsou ostatní složkou IZS, tzn. mají uzavřenou dohodu o 
plánované pomoci na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR nebo Hasičskými záchrannými sbory (dále 
jen „HZS“) krajů. 
 
Granty nejsou určeny pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Granty úzce souvisejí 
s „Podmínkami pro poskytování a použití neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České 
republiky pro nestátní neziskové organizace“, které jsou uveřejněny na www.mvcr.cz. 
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Grant č. 1 
Podíl občanského sdružení na systému odborné přípravy příslušníků HZS ČR, zaměstnanců 
a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a členů 
složek IZS. 
 
Předpokládaná věcná orientace projektů 
1) Činnost orgánů občanských sdružení v té oblasti, ve které občanské sdružení pomáhá 

státní správě při organizaci odborné přípravy uvedených skupin členů občanských 
sdružení, kteří jsou ustaveni do příslušných orgánů a funkcí, např. odborných rad, aktivů. 

2) Odborné konference, kurzy. 
3) Výuka a výcvik pro potřebu státní správy, územní samosprávy a složek IZS. 
4) Výukové programy a pomůcky pro přípravu k získání odborné způsobilosti, kromě 

literatury. 
 
 
Grant č. 2 
Podíl občanského sdružení ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně pro výkon služby 
příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní 
ochrany a členů složek IZS pro oblast IZS. 
 
Předpokládaná věcná orientace projektů 
1) Kurzy pro zvýšení kvalifikace a specializační kurzy. 
2) Odborná školení a kurzy. 
 
 
Grant č. 3 
Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných 
a profesionálních hasičů. 
 
Předpokládaná věcná orientace projektů 
1) Příprava rozhodčích požárního sportu. 
2) Pořádání regionálních, krajských a celostátních kol. 
3) Příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky. 
 
 
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. 
 
Předpokládaná věcná orientace projektů 
1) Pořádání soutěží. 
2) Příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky. 
 
 
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. 
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Předpokládaná věcná orientace projektů 
1) Soutěže dětí organizované občanskými sdruženími. 
2) Propagační, výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež. 
3) Odborné semináře vedoucích mládeže a dětí. 
4) Dětské tábory kolektivů mladých hasičů a záchranářů. 
 
 
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, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při 
mimořádných událostech. 
 
Předpokládaná věcná orientace projektů 
1) Výukové programy, konference. 
2) Soubory přednášek. 
3) Podpora mediální činnosti občanských sdružení při propagaci požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. 
4) Podpora činnosti v oblasti historie hasičského hnutí a ochrany obyvatelstva v České 

republice. 
 
 
Grant č. 7 
Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení. 
 
Předpokládaná věcná orientace projektů 
1) Neperiodické publikace zaměřené jako pomůcky pro odbornou přípravu a vzdělávání. 
2) Periodické publikace pro odbornou přípravu a pro potřebu občanských sdružení. 
3) Propagační materiály. 
4) Multimediální formy pomůcek pro odbornou přípravu a vzdělávání. 
5) Tvorba a ověřování databází. 
 
 
Grant č. 8 
Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání. 
 
Předpokládaná věcná orientace projektů 
1) Příspěvek na vybavení ostatní složky IZS, která má uzavřenou dohodu o poskytnutí 

plánované pomoci na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR nebo HZS krajů. 
2) Organizace a účast na součinnostních výcvicích IZS ostatní složky IZS. 
3) Příspěvek na zajištění akceschopnosti držitelů kynologických atestů MV-GŘ HZS ČR 

předurčených pro zásah na území ČR a pro zapojování do mezinárodních záchranných 
operací. 

 
Používané postupy při poskytování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 
Ministerstvo vnitra prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů a podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. února 2001 
č. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 
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nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy v rámci rozpočtové 
kapitoly Ministerstva vnitra poskytuje neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR (dále jen 
„dotace“):  
� občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, 
� obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

� účelovým zařízením církví, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 
pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení, (dále jen 
„neziskové organizace“). 

 
MV-GŘ HZS ČR preferuje při poskytování dotace grantovou metodu, která spočívá ve 
veřejném vyhlašování grantů na následující rok. K jednotlivým grantům se neziskové 
organizace přihlašují projekty. O poskytnutí a výši dotace rozhoduje generální ředitel HZS 
ČR na základě návrhu grantové komise MV-GŘ HZS ČR. Dotace jsou poskytovány 
„Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky“ 
na příslušný rozpočtový rok (dále jen „rozhodnutí“), ve kterém poskytovatel stanoví písemné 
podmínky poskytnutí dotace. Neziskové organizace jsou povinny tyto podmínky při použití 
finančních prostředků dodržet. Na rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním 
řízení. 
 
Nezisková organizace žádající o dotaci na projekt grantu předkládá 
a) celkový rozpočet předpokládaných příjmů a výdajů, zpracovaný do formuláře přílohy č. 2 

usnesení vlády České republiky ze dne 20. června 2001 č. 621 k Hlavním oblastem státní 
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím v roce 2002 a k Rozboru 
financování nestátních neziskových organizací v roce 2000 s podpisem statutárního 
zástupce a razítkem neziskové organizace, 

b) organizační strukturu, 
c) stanovy, 
d) počet členů k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém žádá o dotaci, 
e) čestné prohlášení o neuplatňování požadavku na dotaci u jiných ústředních orgánů státní 

správy, 
f) čestné prohlášení, že nemá dluhy vůči státnímu rozpočtu ČR. 
 
K žádosti o dotaci na grant „Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci 
na vyžádání“ předloží žadatel kromě výše uvedených dokladů kopii dohody o plánované 
pomoci na vyžádání, uzavřené mezi žadatelem o dotaci a HZS kraje, s potvrzením HZS kraje 
o platnosti a účinnosti dohod. Žádosti o dotaci předkládá statutární orgán žadatele o dotaci. 
 
Termíny související s procesem poskytování dotace 
Vyhlášení grantů červenec 2007 
Uzavření předložení návrhů žádostí k jednotlivým grantům 31. října 2007 
Vyhodnocení předložených žádostí ke grantům a navržení 
neinvestiční dotace neziskovým organizacím na rok 2008 

listopad 2007 
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Předpoklad vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace neziskovým organizacím v roce 2008 je 
v měsíci lednu 2008, únoru 2008 nebo březnu 2008 v návaznosti na projednávání státního 
rozpočtu ČR. 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� MV – generální ředitelství HZS ČR, kpt. Ing. Alena Veselá – Odbor IZS a výkonu služby, 

oddělení jednotek PO, tel.: 950 819 806, e-mail: alena.vesela@grh.izscr.cz 
 
 

Odbor personální 
 
 
Program, na který jsou poskytovány státní dotace 
V roce 2008 předpokládá Odbor personální poskytnutí neinvestiční dotace nestátního 
rozpočtu ČR na program „Prevence domácího násilí páchaného na ženách“. 
 
K realizaci programu jsou poskytovány dotace NNO na podporu aktivit směřujících ke 
zlepšení ochrany před domácím násilím. 
 
Požadované aktivity 
� Specializované odborné kurzy a výcvikové programy zaměřené na zvyšování kvalifikace 

a odborné úrovně pracovníků preventivně informačních skupin Policie České republiky 
 
Cílová skupina 
� Pracovníci preventivně informačních skupin Policie České republiky (poskytují 

informační servis o činnosti policie sdělovacím prostředkům, zajišťují komunikaci s médii 
a veřejností, připravují preventivně výchovné akce). 

 
Používané postupy při poskytování státních dotací: 
� Vyhlášení programu na internetových stránkách Ministerstva vnitra, výběr projektu interní 

výběrovou komisí, předložení vybraného projektu k posouzení a ke schválení statutárnímu 
orgánu, vydání rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
statutárním orgánem, kontrola podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci požádat :  
� NNO zaměřené na problematiku domácího násilí a pomoci jeho obětem. 
 
Termíny související s procesem poskytování dotace 
Vyhlášení výběrového dotačního řízení 1. října 2007 
Uzavření výběrového dotačního řízení 31. října 2007 
Vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. března 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc., tel.:974 832 018, e-mail: edita@mvcr.cz 
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 

www.mzv.cz 
 
 

Odbor lidských práv a transformační politiky 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Program transformační spolupráce 
V rámci programu transformační spolupráce jsou poskytovány státní dotace na projekty zaměřené na podporu 
demokracie, právního státu, občanské společnosti a uplatňování zásad řádné správy veřejných záležitostí 
v zahraničí. 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a jejich organizační jednotky, nadace a 

nadační fondy, církevní právnické osoby, vysoké školy, územní samosprávné celky, 
zájmová sdružení právnických osob. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 14. 11. 2007 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 28. 12. 2007 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 14. 2. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Magdaléna Kopicová, tel.: 224 182 756 
 
 

Odbor krajanských a kulturních vztahů a zahraniční prezentace 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím. Asistenční 
pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí. Podpora uchování české jazykové 
svébytnosti krajanských komunit v zahraničí. 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církve. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2007  
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2007 
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení 30. 11. 2007 
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Tel: 220 466 702, 224 186 702 (sekretariát odboru) 
 
 

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci  
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace, jsou pro rok 2008 dle usnesení vlády ze 
dne 25. července 2007 č. 847 tyto (nejedná se o konkrétní projekty!): 
- Rozvojové vzdělávání a zvyšování povědomí o ZRS 
- Posilování kapacit nevládních organizací 
- Trojstranná spolupráce 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a jejich organizační jednotky, nadace 

a nadační fondy, církevní právnické osoby, vysoké školy, územní samosprávné celky, 
zájmová sdružení právnických osob. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Plán zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2008 byl schválen usnesením vlády č. 847 
teprve 25. července 2007. ORS proto není v daném okamžiku schopen uvést přesné údaje 
v požadovaném formátu, neboť nejenže výběrová dotační řízení dosud nebyla uzavřena, ale 
teprve na konci srpna t.r. se budou dojednávat podrobnosti vč. termínů k jejich vyhlášení. 
Obecně se předpokládá vyhlášení na začátku 09/2007, v průběhu 11-12/2007 hodnocení a na 
počátku roku příštího uzavření vč. vyhlášení výsledků. 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Tel.: 224 182 366 (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV) 
� Mgr. Martin Náprstek, Rozvojové středisko ÚMV, tel.: 251 108 117 
 
 

Odbor analýz a plánování 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů v rámci podpory výzkumu a vývoje 
(v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů) 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a jejich organizační jednotky, nadace 

a nadační fondy, církevní právnické osoby, vysoké školy, územní samosprávné celky, 
zájmová sdružení právnických osob. 
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termíny vyhlášení dotačních výběrových řízení 1. 10. 2007 
Termíny uzavření výběrových dotačních řízení 7. 11. 2007 
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení 4. 12. 2007 
 
Pozn.: Uvedené termíny jsou data pro projekty na rok 2008, na které bude vyhlašováno 
výběrové řízení již v roce 2007. V případě nevyčerpání finančních prostředků je vyhlašováno 
doplňkové kolo s níže uvedenými termíny (předpoklad pro rok 2008, konkrétní datum 
vyhodnocení výběrových řízení se však může od uvedeného data nepatrně lišit): 
 
Termíny vyhlášení dotačních výběrových řízení 1. 3. 2008 
Termíny uzavření výběrových dotačních řízení 15. 4. 2008 
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 5. 2008 
 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Dotační program Ministerstva zahraničních věcí pro nevládní a neziskové organizace v oblasti 
zahraniční politiky a mezinárodních vztahů na rok 2007 (tj. podpora konferencí a dalších 
aktivit z oblasti uvedeného dotačního titulu, které však nemají charakter vědeckovýzkumných 
projektů). Tento program Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje pouze v případě, že jsou 
na něj schváleny rozpočtové prostředky (pro rok 2008 se předpokládá částka cca 1,5 mil. Kč). 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a jejich organizační jednotky, nadace 

a nadační fondy, církevní právnické osoby, vysoké školy, územní samosprávné celky, 
zájmová sdružení právnických osob. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termíny vyhlášení dotačních výběrových řízení 1. 3. 2008 
Termíny uzavření výběrových dotačních řízení 15. 4. 2008 
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 5. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� JUDr. Ivan Dubovický, tel.: 224 182 711 
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Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 

www.mzcr.cz 
 
 

Odbor zdravotně sociálních služeb 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program grantové podpory 
2) Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
 
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 
� ad 2) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a jiné 

subjekty 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 7. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 15. 10. 2007 
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2008 
� ad 2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 7. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 10. 2007 
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) PhDr. Václav Filec, tel.: 224 972 702, e-mail: vaclav.filec@mzcr.cz 

   Anna Krajňanská, tel.: 224 972 354, e-mail: anna.krajnanska@mzcr.cz 
   Ing. Renáta Christovová, tel.: 224 972 703, e-mail: renata.christovova@mzcr.cz 

� ad 2) Mgr. Barbora Kolářová, tel.: 224 972 198, e-mail: barbora.kolarova@mzcr.cz 
 
 

Odbor vzdělávání a vědy 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Programy na podporu zdravotnických vzdělávacích programů a rozšíření dostupnosti 
informací o vzdělávání a pro vzdělávání ve zdravotnictví. 
1) Vzdělávání zdravotnických pracovníků 
2) Přednášková a ediční vzdělávací činnost 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad 1) – 2) Provádí se výběrové dotační řízení. 
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Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová 

zařízení církví) 
� Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví. 
� Organizační složky státu v rámci kapitoly zdravotnictví. 
� Organizace v působnosti územních orgánů (organizace v působnosti krajských, městských 

a obecních úřadů). 
� Další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, 

kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí 
a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to 
výhradně na tyto účely. 

� Organizace v působnosti jiných resortů než Ministerstvo zdravotnictví (např. veřejné 
vysoké školy). 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 31. 8. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 26. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 28. 2. 2008 
 

� ad 2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 31. 8. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 26. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 28. 2. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Radka Stříbná, tel.: 224 972 505, e-mail: radka.stribna@mzcr.cz 
 
 

Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
 
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, které 

vyvíjejí aktivity v oblasti podpory zdraví a primární prevence chronických neinfekčních 
onemocnění obyvatelstva. 

� 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. 
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) 

Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2008 
ad 2)  
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) MUDr. Jarmila Rážová, tel.: 224 972 189, e-mail: jarmila.razova@mzcr.cz 

   Edita Suková, tel.: 224 972 146, e-mail: edita.sukova@mzcr.cz 
   Mgr. Lenka Kostelecká, tel.: 224 972 901, e-mail: lenka.kostelecka@mzcr.cz 

� ad 2) MUDr. Sylvie Kvášová, tel.: 224 972 440, e-mail: sylvie.kvasova@mzcr.cz 
    Hana Štěpánková, tel. 224 972 441, e-mail: hana.stepankova@mzcr.cz 
 
 

Odbor zdravotní péče 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Program Péče o děti a dorost 
2) Program Prevence kriminality 

- Priority: prevence dětských úrazů, edukace první pomoci, prevence násilí na dětech, podpora vzniku 
dětských center, transformace kojeneckých ústavů a dětských domovů do 3 let věku 

3) Program protidrogové politiky 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt žádat 
� státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem 
� územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace 
� občanská sdružení 
� obecně prospěšné společnosti 
� církve a náboženské společnosti 
� ostatní právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních 

služeb a fyzické osoby, které takové služby poskytují 
� organizace v působnosti jiných resortů než Ministerstvo zdravotnictví – vysoké školy 

(pouze programy 1 a 2) 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 

� ad 1) a 2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení září 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 12. 2007 

� ad 3) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 9. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 10. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2008 
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� ad 1) a 2) MUDr. Iva Truellová, tel.: 224 972 351, e-mail: iva.truellova@mzcr.cz 
� ad 1) – 3) Alena Freibergová, tel.: 224 972 280, e-mail: alena.freibergova@mzcr.cz 
� ad 3) Mgr. Viliam Láska, tel.: 224 972 582, e-mail: viliam.laska@mzcr.cz 
 
 

Odbor mezinárodních věcí a EU 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Program Harmonizace s Evropskou unií (transpozice acquis communautaire do národní 
legislativy a jeho praktická implementace) 
 
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, pokud tak rozhodne Ministerstvo zdravotnictví 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 9. 2007 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 12. 2007 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2008 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. Jan Jursa, tel.: 224 972 135, e-mail: jan.jursa@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) Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů 
4) Rozvoj kultury a ochrana kulturního dědictví 
5) Zapojení do zahraničních programů 
6) Podpora venkova 
7) Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež 
 
Pozn.: V případě rozšíření oblastí dotační politiky pro Ministerstvo zemědělství budou dále zahrnuty oblasti: 
a) Podpora rovných příležitostí mužů a žen 
b) Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel 
c) Ochrana spotřebitele 
d) Příprava a pomoc řešení mimořádných událostí a krizových situací 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� Výběrové řízení se nevyhlašuje. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci požádat 
� ad 1) Nestátní neziskové organizace Sdružení Neratov a Pomoc Týn nad Vltavou – pilotní 

projekty MZe. 
� ad 2) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz, 
Českomoravská myslivecká jednota, BIOM.CZ, Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, 
Česká společnost rostlinolékařská, Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů, 
Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s. 

� ad 3) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz, 
Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů, 
Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s. 

� ad 4) Nestátní neziskové organizace typu Řád Svatého Huberta, Mezinárodní sdružení 
myslivců příhraničí. 

� ad 5) Nestátní neziskové organizace typu Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, 
Český svaz včelařů, Český rybářský svaz. 

� ad 6) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Českomoravská 
myslivecká jednota, Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů. 

� ad 7) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz, 
Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů. 

 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
� ad 1) – 7) 
Termín předložení žádostí a projektů do 30. 9. 2007 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� Ing. H. Kovářová, tel.: 221 812 311, e-mail: hana.kovarova@mze.cz 
� Ing. M. Kordač, tel.: 221 812 411, e-mail: milos.kordac@mze.cz 
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Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65, 100 10  Praha 10 

www.env.cz, www.env.cz/projekty 
 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
 

Odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny 
 
A) Koordinační programy v oblasti ochrany přírody a krajiny 
 
 

Odbor environmentálního vzdělávání 
 
B) Ochrana přírody a krajiny 
C) Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí, udržitelný rozvoj na 

regionální úrovni a Místní agendy 21 
D) Poskytování environmentálních informací 
E) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� ad A) – E) Provádí se výběrové dotační řízení. 
 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� ad A) – E) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti. 
 
Termíny související s procesem poskytování státních dotací (předpokládané) 
� ad A) – E) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení srpen 2007 
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení říjen 2007 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení konec roku 2007 
 
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
� RNDr. Helena Knappová, tel.: 267 122 226, e-mail: helena_knappova@env.cz 
      Bohumila Svobodová, tel.: 267 122 584, e-mail: bohumila_svobodova@env.cz 
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Úřad vlády ČR 
nábř. Edvarda Beneše 4,118 01 Praha 1 
www.vlada.cz, www.rvkpp.vlada.cz 

 
 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) vyhlašuje dotační výběrové řízení 
k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na 
rok 2008. Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů služeb a projektů 
v oblasti protidrogové politiky: 
a) primární prevence, tj. projektů specifické dlouhodobé primární protidrogové prevence, 
b) kontaktní a poradenské služby, 
c) terénní programy, 
d) ambulantní léčba, 
e) substituční léčba, 
f) detoxifikace, 
g) stacionární programy, 
h) rezidenční péče v terapeutických komunitách, 
i) ambulantní doléčovací programy, 
j) služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, 
k) mezinárodní projekty, 
l) projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, 
m) projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či 

jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti moderními telekomunikačními 
prostředky (mobilní telefony, internet) či prostřednictvím odborných publikací, seminářů a 
konferencí. 

 
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
� občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů,  
� právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 

církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích 
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 

� obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

� příspěvková organizace zřizovaná obcí, 
� příspěvková organizace zřizovaná krajem. 
 
Používané postupy při poskytování státních dotací 
� jsou stanoveny specifické podmínky dotace 
� žádost se podává v listinné a elektronické formě 
� výběrové řízení se neprovádí 
� provádí se externí oponentní řízení 
� výši dotace navrhuje Výbor pro udělování dotací RVKPP 
� výši dotace schvaluje a uděluje RVKPP 
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace RVKPP na rok 2008 se podávají nejpozději do 
20. září 2007. 
 
Kontaktní osoby pro získání informací 
� Ing. Lukáš Veselý, tel.: 296 153 104, e-mail: vesely.lukas@vlada.cz 
� Mgr. Vladimír Sklenář, tel.: 296 153 397, e-mail: sklenar.vladimir@vlada.cz 
� Mgr. Pavel Weiss, tel.: 296 153 222, e-mail: weiss.pavel@vlada.cz 
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Dotační programy kraj ů 
 

(Zpracováno podle podkladů jednotlivých krajů) 
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Hlavní město Praha 
Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01  Praha 1 

www.praha-mesto.cz 
 
 

Odbor sociální péče a zdravotnictví  MHMP 
Název dotačního titulu Na podporu terénní zdravotní péče a podporu aktivit 

spojených s prevencí, rehabilitací a rekondicí 
1) podpora terénní zdravotní péče 
2) podpora následné péče a hospicové péče 
3) podpora specifických forem rehabilitace 
4) podpora poradenství a prevence 

Okruh možných žadatelů Nestátní neziskové organizace – občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a 
další právnické osoby, které poskytují či zabezpečují 
zdravotní služby občanům hl. m. Prahy 

Termín podání žádostí 15.10. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) MUDr. Alena Weberová, 236 004 183 

alena.weberova@cityofprague.cz 
 
 

 
Název dotačního titulu Sociální služby 

1) program podpory sociálních služeb poskytovaným 
občanům hl. m. Prahy 
2) program podpory  služeb, které vhodným 
způsobem navazují a doplňují sociální služby 
3) program podpory rodiny 
4) program na podporu nových sociálních služeb na 
území HMP 
5) program na podporu MČ v sociální oblasti 

Okruh možných žadatelů poskytovatelé sociálních služeb registrování dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 
29/2007 Sb., kteří poskytují sociální služby občanům hl. 
m. Prahy, dále nestátní neziskové organizace občanská 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby, nadace, nadační fondy, další právnické a 
fyzické osoby a MČ ,které poskytují sociální služby 

Termín podání žádostí 31.1. 2008  
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Ing. Veronika Daňková  236 004 176,  

veronika.dankova@cityofprague.cz 
 
 

 
 

Odbor ochrany prostředí MHMP 
Název dotačního titulu Podpora projektů ke zlepšení stavu životního 

prostředí na území hl. m. Prahy 
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1) oblast městské zeleně 
2) oblast lesů 
3) oblast ochrany přírody 
4) oblast odpadového hospodářství 
5) ekologická výchova 
6) projekty zaměřené na podporu životního prostředí 
a na environmentální osvětu a šíření informací 
neuvedené v ostatních tématických oblastech 

Okruh možných žadatelů Nestátní neziskové organizace – občanská sdružení, 
zájmová sdružení právnických osob, nadace, nadační 
fondy, obecně prospěšné společnosti 

Termín podání žádostí 19.10. 2007 do 14,00 hod.  
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Ing. Václav Saifrt, tel 236 00 5826, e-mail : 

vaclav.saifrt@cityofprague.cz 
 

 
 

Sekretariát radního pro oblast sociální a bytové politiky 
Název dotačního titulu Podpora aktivit národnostních menšin na území hl. m. 

Prahy 
1) programy zaměřené na prezentaci národnostních 
kultur v hl. m. Praze, na kulturní, společenskou a 
osvětovou činnost národnostních menšin 
2) programy zaměřené na publikační činnost, 
související se vztahem národnostních menšin k hl. m. 
Praze 

Okruh možných žadatelů Občanská sdružení, organizace národnostních menšin, 
církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti 

Termín podání žádostí 19.11. 2007  do 18,00 hod. 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Jana Černá, 221 419 840 

jana.cerna@cityofprague.cz 
  

 
 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP 
Název dotačního titulu Podpora sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze 

1) rekonstrukce a oprava školních sportovišť 
2) úprava veřejných ploch určených pro sportování 
4) provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů 
5) sportovní turnaje a akce celopražského a 
celostátního významu 
 

Okruh možných žadatelů Podle okruhu schválených programů např. provozovatelé 
plaveckých bazénů, školy a školská zařízení, občanská 
sdružení působící v oblasti sportu a tělovýchovy – 
žadatele se sídlem v hl. m. Praze 

Termín podání žádostí 17.10. 2007– programy I/1,I/2, I/3,I/4,II/1,III/1, III/ 2, 
IV/1,IV/2,V/1a V/1 
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7.5. 2008 – programy II/2, a V/2 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Michal Hanžlík,  tel. 236 005 913 

Mgr. Romana Beková, tel. 236 005 914 
Mgr. Jana Knotková, tel. 236 005 907 
e-mail :jmeno.prijmeni@cityofprague.cz 

 
Název dotačního titulu Podpora využití volného času dětí a mládeže v hl. m. 

Praze 
1) prostory pro činnost 
2) akce ve volném čase 
3) akce pro neorganizované děti a mládež na území hl. 
m. Prahy 
4) kluby pro  mládež 
5) podpora účasti na prezentačních a soutěžních 
akcích v zahraničí 

Okruh možných žadatelů Programy jsou určeny pro žadatele se sídlem a působností 
v hl. m. Praze 
Program 1 – občanské  sdružení dětí a mládeže,  občanské 
sdružení pracující s dětmi a mládeží  s celoroční 
pravidelnou činností 
Program 2 – občanská sdružení dětí a mládeže, občanská 
sdružení pracující s dětmi a mládeží  a střediska volného 
času 
Program 3 – občanská sdružení dětí a mládeže, sdružení 
pracující s dětmi a mládeží v hl. M. Praze a střediska 
volného času 
Program 4 – sdružení pracující  s dětmi a mládeží, SVČ, 
školy 
Program 5 – školská zařízení zřizovaná hl. M. Prahou 
(SVČ), základní umělecké školy, lokální občanská 
sdružení dětí a mládeže a lokální občanská  sdružení 
pracující s dětmi a mládeží  

Termín podání žádostí 31.10. 2007 do 16,00 hod. 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) L. Čuta, tel.  236 005 908 

Mgr. L. Veselá , tel. 236 005 903 
Mgr. L. Jiráčková, tel. 236 005 906 
e-mail : jmeno.prijmeni@cityofprague.cz 

 
Název dotačního titulu Celoměstský program podpory vzdělávání a území hl. 

m. Prahy 
1) program na podporu rozvoje vzdělanosti, 
spolupráce s vysokými školami, vědeckými a 
výzkumnými institucemi především v oblasti 
vzdělávání managementu pedagogických a 
výchovných pracovníků škol a školských zařízení 
hlavního města Prahy 
2) program na podporu vzdělávání  nadaných dětí, 
žáků a studentů 
3) program na podporu rozvoje škol zřizovaných 
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hlavním městem Prahou 
4) program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

Okruh možných žadatelů školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., 
občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., obecně 
prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., 
církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002Sb. a 
další právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem 
činnosti je výchova a vzdělávání 

Termín podání žádostí 190.10. 2007 do 16,00 hodin 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) PhDr. Zdenka Kohoutová, tel. 236 005 312, 

Ing. Božena Suková, tel.  236 005 235 
 e-mail: zdenka.kohoutová@cityofprague.cz 
 e-mail: božena.sukova@cityofprague.cz 
 

 
 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP 
Název dotačního titulu Oblast cestovního ruchu 

1) „ Praha jinak, jiná Praha“ 
2) „Oživení příjezdové turistiky do Prahy na období 

mimo hlavní sezónu“ 
3) Projekty a realizace, podporující aktivní rozptyl 

návštěvníků Prahy za hranice Pražské památkové 
rezervace, které předkládají se projekty, které 
budou klást důraz na aktivní zájem či spoluúčast 
návštěvníků, nikoli pouze na statické využití 
prostoru 

4) Projekty podporující poznávací příjezdovou 
turistiku českých dětí a mládeže do Prahy 

5) Projekty podporující Kongresovou turistiku – 
kandidatury kongresů v hlavním městě Praze 

Okruh možných žadatelů Podnikatelské subjekty, o.p.s., nadace a nadační fondy, 
občanská sdružení, fyzické osoby 

Termín podání žádostí 14.12.  2007 do 18,00 hod. 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) PhDr. Jana Hudcová, jana.hudcova@cityofprague.cz 

Tel. 236 003 133 
 
Název dotačního titulu Granty v oblasti kultury a um ění 

1) dotace na vstupenku – 25% 
2) podpora umělecké činnosti subjektů, projektů 
prezentace pražské kultury v zahraničí, projektů 
neprofesionálního umění – 25% 
3) podpora studentů uměleckých škol, mladých a 
začínajících umělců, uměleckých souborů dětí a 
mládeže – 20% 
4) víceleté granty (maximálně 4leté) – 30% 

Okruh možných žadatelů Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 
občanská sdružení, fyzické osoby, osoby samostatně 
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výdělečné, podnikatelské subjekty, studenti, mladí a 
začínající umělci 

Termín podání žádostí 7.12.  2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Jana Lapáčková 

Jana.hudcova@cityofprague.cz 
Tel. 236 007 109 

 
Název dotačního titulu Stavební a restaurátorské práce na zachování a 

obnovu hodnoty a podstaty objektů 
Okruh možných žadatelů a) vlastníci  nemovité kulturní památky na území hl. m. 

Prahy zapsané v Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek  
b) vlastníci nemovitostí významných z hlediska 
památkové péče, které leží na území hl. m. Prahy 

Termín podání žádostí 30. 11. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Aleš Kozák, tel.  236 002 319 

ales.kozak@cityofprague.cz 
 
 

Sekretariát radního pro oblast kultury, památkové péče a volného 
času  

Název dotačního titulu Granty vlastník ům památkově významných objektů 
Okruh možných žadatelů Pouze vlastníci církevních objektů  
Termín podání žádostí 30. 11. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) PhDr. Petr Vihelm, tel. 236 002 319 

Petr.vihelm@cityofprague.cz 
 

 
 

Odbor kancelář primátora MHMP 
Název dotačního titulu Protidrogová prevence- Zdravé město Praha 2008 

Program I. 
1) projekty na podporu zdravého životního stylu u dětí 
předškolního věku 
2) programy specifické primární prevence 
3) specifická primární prevence pro rizikovou skupinu 
dětí a mládeže 
4) vzdělávací projekty a aktivity v oblasti specifické 
primární prevence 
5) projekty zaměřené na práci se skupinami rodičů 
6) projekty zaměřené na podporu práce školních a 
obvodních metodiků prevence 
7) programy zaměřené na podporu týmové spolupráce 
pedagogického sboru v oblasti specifické primární 
prevence 
Program II. 
1) specifická primární prevence užívání návykových 
látek a jiných SPJ 
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2) ambulantní a stacionární léčba 
3) residenční léčba a resocializace 
4) Harm Reduction 
5) Substituční programy 
6) ambulantní a rezidenční doléčovací programy 
7) ostatní programy a služby protidrogové politiky 
HMP  
 

Okruh možných žadatelů Program č. I. – školy a školská zařízení zřizovaná hl. m. 
Prahou, městskou částí, rezortním ministerstvem, církví, 
nestátní organizací. Podmínkou je sídlo žadatele na území 
hl. m. Prahy. 
Program II. – občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, církevní právnické a fyzické osoby, státní 
nebo městská zařízení \ jiné nestátní neziskové organizace 

Termín podání žádostí 25. 10. 2007 do 13,00 hod.  
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Program I.-  Ing. Věra Nouzová, tel. 236  002020 

vera.nouzova@cityofprague.cz 
Program II. -Mgr. Nina Janyšková 236 002 831, 
nina.janyskova@cityofprague.cz  
 
 
 

 
 

Odbor krizového řízení MHMP 
Název dotačního titulu Podpora prevence kriminality v hl. m. Praze 

1) zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižování míry 
ohrožení kriminalitou, m. Prahy, a tím snižovat míru a 
závažnost trestné činnosti, 
předcházet páchání trestné činnosti a omezovat 
příležitosti k páchání trestné činnosti 

Okruh možných žadatelů Především určen pro nestátní neziskové organizace 
občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, 
nadace, obecně prospěšné společnosti. Žádosti mohou též 
podávat jednotlivé městské části, Městská policie  hl. m. 
Prahy a Policie ČR. 

Termín podání žádostí 15.11.2007 – 30.11. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Ing. Alena  Šindlerová   236 003 599, 

alena.sindlerova@cityofprague.cz 
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Jihočeský kraj 
Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice 

www.kraj-jihocesky.cz 
 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního titulu Podpora minimální sítě protidrogových služeb na 

území Jihočeského kraje 
Okruh možných žadatelů NNO a další subjekty splňující požadavky grantových 

směrnic 
Termín podání žádostí dle vyhlášení samosprávnými orgány kraje (v průběhu 

roku 2008) 
Kontaktní osoba (telefon, 
email) 

Mgr. Marek Nerud, 386 720 649,  
nerud@kraj-jihocesky.cz 

 
Název dotačního titulu GP podpora rozvoje služeb na posílení sociálního 

začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů 
Okruh možných žadatelů NNO a další subjekty splňující požadavky grantových 

směrnic 
Termín podání žádostí dle vyhlášení samosprávnými orgány kraje (v průběhu 

roku 2008) 
Kontaktní osoba (telefon, 
email) 

Mgr. Bohumila Vančurová, 386 720 638, 
vancurova@kraj-jihocesky.cz 

 
Název dotačního titulu Podpora a rozvoj protidrogové politiky JČK v roce 

2008 
Okruh možných žadatelů Žadatel, který splňuje podmínku certifikace odborné 

způsobilosti v oblasti primární prevence podle standardů 
MŠMT, žadatel, který splňuje podmínku certifikace 
odborné způsobilosti služeb podle standardů RVKPP, 
nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné 
instituce, fyzické osoby, další subjekty 

Termín podání žádostí 1.polovina r.2008 
Kontaktní osoba Ing.Císlerová, cislerova@kraj-jihocesky.cz; 386 720 359 
 
Název dotačního titulu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006 

Sb., o sociálních službách 
Okruh možných žadatelů Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či 

Jihočeským krajem, nestátní neziskové organizace, 
fyzické a právnické osoby 

Termín podání žádostí 1.polovina r.2008 
Kontaktní osoba Ing.Císlerová, cislerova@kraj-jihocesky.cz; 386 720 359 
 
Název dotačního titulu Podpora propagace zdravého životního stylu 
Okruh možných žadatelů Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či 

Jihočeským krajem, nestátní neziskové organizace, 
fyzické a právnické osoby 
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Termín podání žádostí 1.polovina r.2008 
Kontaktní osoba Ing.Císlerová, cislerova@kraj-jihocesky.cz; 386 720 359 
 
Název dotačního titulu Rozvoj infrastruktury podporující šetrn ou turistiku 
Okruh možných žadatelů Obce a města Jihočeského kraje, fyzické a právnické 

osoby (působící především v oblasti cestovního ruchu i 
se sídlem mimo Jčk, avšak s působností projektu 
v Jihočeském kraji), nestátní neziskové organizace, 
svazky obcí, organizace zřizované krajem, organizace 
zřizované obcemi, státem zřízené organizace 

Termín podání žádostí 1.polovina r.2008 
Kontaktní osoba Ing.Císlerová, cislerova@kraj-jihocesky.cz; 386 720 359 
 
Název dotačního titulu Výstavba cyklostezek 
Okruh možných žadatelů Obce a města Jihočeského kraje, fyzické a právnické 

osoby (působící v oblasti cestovního ruchu i se sídlem 
mimo Jčk, avšak s působností projektu v Jihočeském 
kraji), nestátní neziskové organizace, svazky obcí, 
organizace zřizované krajem, organizace zřizované 
obcemi, státem zřízené organizace 

Termín podání žádostí 1.polovina r.2008 
Kontaktní osoba Ing.Císlerová, cislerova@kraj-jihocesky.cz; 386 720 359 
 
Název dotačního titulu Produkty a služby v cestovním ruchu 
Okruh možných žadatelů Obce a města Jihočeského kraje, fyzické a právnické 

osoby (působící v oblasti cestovního ruchu i se sídlem 
mimo Jčk, avšak s působností projektu v Jihočeském 
kraji), nestátní neziskové organizace, svazky obcí, 
organizace zřizované krajem, organizace zřizované 
obcemi, státem zřízené organizace 

Termín podání žádostí 1.polovina r.2008 
Kontaktní osoba Ing.Císlerová, cislerova@kraj-jihocesky.cz; 386 720 359 
 
Název dotačního titulu Podpora živé kultury 
Okruh možných žadatelů Obce, neziskové organizace, fyzické a právnické osoby 

podnikající v kultuře 
Termín podání žádostí 1.polovina r.2008 
Kontaktní osoba Ing.Císlerová, cislerova@kraj-jihocesky.cz; 386 720 359 
 
 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Název dotačního titulu Jihočeský krajský příspěvkový program podpory 

v oblasti kultury pro rok 2008 
Okruh možných žadatelů Fyzické i právnické osoby realizující projekt na území 

Jihočeského kraje 
Termín podání žádostí 1. čtvrtletí 2008* 
Kontaktní osoba Jitka Stiborová, 386 720 532, e-mail:  

stiborova@kraj-jihocesky.cz 
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Název dotačního titulu Jihočeský krajský příspěvkový program podpory 

přehlídek a soutěží v oblasti kultury pro rok 2008  
Okruh možných žadatelů Fyzické i právnické osoby realizující projekt na území 

Jihočeského kraje 
 

Termín podání žádostí 1. čtvrtletí 2008* 
Kontaktní osoba Jitka Stiborová, 386 720 532,  

e-mail: stiborova@kraj-jihocesky.cz 
 

 
Název dotačního titulu Nemovité kulturní památky 2008 

Okruh možných žadatelů Vlastníci nemovitých kulturních památek nacházejících 
se na území Jihočeského kraje, právnické i fyzické osoby 

Termín podání žádostí  
1. čtvrtletí 2008* 

Kontaktní osoba Jana Vozábalová, 386 720 271,  
e- mail: vozabalova@kraj-jihocesky.cz 

 
Název dotačního titulu Obnova drobné sakrální architektury v krajin ě 2008 
Okruh možných žadatelů Vlastníci objektů drobné sakrální architektury 

nacházejících se na území Jihočeského kraje, právnické i 
fyzické osoby 
 

Termín podání žádostí 1. čtvrtletí 2008* 
 

Kontaktní osoba Jana Vozábalová, 386 720 271,  
e- mail: vozabalova@kraj-jihocesky.cz 

 
Název dotačního titulu Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných 

staveb 2008 

Okruh možných žadatelů Vlastníci památkově chráněných staveb nacházejících se 
na území Jihočeského kraje, právnické i fyzické osoby 
 
 

Termín podání žádostí 1. čtvrtletí 2008* 
 

Kontaktní osoba Jana Vozábalová, 386 720 271, e- mail: 
vozabalova@kraj-jihocesky.cz 
 

 
Název dotačního titulu Grant Movité kulturní d ědictví 2008 

 
Okruh možných žadatelů Vlastníci předmětů movitého kulturního dědictví, které 

se nacházejí na území  Jihočeského kraje, právnické i 
fyzické osoby 
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Termín podání žádostí 1. čtvrtletí 2008* 
Kontaktní osoba Jana Vozábalová, 386 720 271,  

e- mail: vozabalova@kraj-jihocesky.cz 
 

*    jedná se o předběžný přibližný termín, neboť žádný z programů pro rok 2008 nebyl 
zatím vyhlášen 
 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Název dotačního titulu Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 

2008 
Okruh možných žadatelů a) neziskové a jim podobné organizace a subjekty 

působící na území Jihočeského kraje v oblasti 
tělovýchovy a sportu; subjekty se sídlem mimo území 
Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své 
organizační jednotky, které mají sídlo na území 
Jihočeského kraje,  
b) jiné územní samosprávné celky včetně dobrovolných 
svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje, 
c) Jihočeským krajem zřizované příspěvkové organizace 
působící v oblasti tělovýchovy a sportu, 
d) právnické a fyzické osoby se sídlem na území 
Jihočeského kraje působící v oblasti tělovýchovy a 
sportu. 

Termín podání žádostí 1. 12. 2007 - 15. 1. 2008 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Ing. Jiří Voříšek, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 
KÚ JK, telefon 386 720 938, 
 e-mail: vorisek@kraj-jihocesky.cz,                                            
Mgr. Václav Průcha, vedoucí oddělení mládeže, 
tělovýchovy a sportu, telefon 386 720 931,  
e-mail: prucha@kraj-jihoceky.cz 

 
Název dotačního titulu Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a 

mládeží pro rok 2008 
Okruh možných žadatelů a) neziskové a jim podobné organizace a subjekty 

působící na území Jihočeského kraje v oblasti zájmové 
činnosti dětí a mládeže. Subjekty se sídlem mimo území 
Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své 
organizační jednotky, které mají sídlo na území 
Jihočeského kraje,  
b) jiné územní samosprávné celky včetně dobrovolných 
svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje, 
c) Jihočeským krajem zřizované příspěvkové organizace 
působící v oblasti zájmového vzdělávání, 
d) právnické a fyzické osoby se sídlem na území 
Jihočeského kraje působící v oblasti zájmové činnosti 
dětí a mládeže a zájmového vzdělávání. 

Termín podání žádostí 1. 12. 2007 - 15. 1. 2008 
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Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 
KÚ JK, telefon 386 720 934,  
e-mail: lachoutova@kraj-jihocesky.cz                                                                             
Mgr. Václav Průcha, vedoucí oddělení mládeže, 
tělovýchovy a sportu, telefon 386 720 931,  
e-mail: prucha@kraj-jihoceky.cz 

 
Název dotačního titulu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity 
Okruh možných žadatelů neomezen 
Termín podání žádosti dle směrnice následně po schválení v orgánech kraje 

Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Ing. Zdeněk Klimeš,386 720 804; klimes@kraj-
jihocesky.cz 

Název dotačního titulu Podpora chovu ryb ve vodních tocích 
Okruh možných žadatelů uživatelé rybářských revírů, univerzity, 

stř.školy,výzkum.ústavy a rybářské svazy 

Termín podání žádosti předpoklad březen 2008 

Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Ing. Josef Klement, 386 720 725, klement@kraj-
jihocesky.cz 

 
Název dotačního titulu Enviromentální výchova 
Okruh možných žadatelů Školy a školská zařízení, neziskové organizace, obce a 

DSO se sídlem na území kraje, krajem zřizované 
příspěvkové organizace, právnické a fyzické osoby se 
sídlem na území kraje, které působí v oblasti EVVO. 

Termín podání žádosti dle směrnice následně po schválení v orgánech kraje 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Ing .Libuše Jozková,386 720 803, jozkova@kraj-
jihocesky.cz 

 
Název dotačního titulu Podpora sdružování vlastníků lesa malých výměr 
Okruh možných žadatelů občanská sdružení 
Termín podání žádosti dle schválení směrnice v orgánech kraje 

Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Ing.Jana Červenková, 386 720 717, cervenkova@kraj-
jihocesky.cz 

 
Název dotačního titulu Podpora včelařů 
Okruh možných žadatelů fyzické osoby starší 18 let začínající s chovem včel na 

území JK nebo evidovaní stávající včelaři 

Termín podání žádosti dle směrnice následně po schválení v orgánech kraje 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Ing.Ludmila Kuthanová, 386 720 726, kuthanova@kraj-
jihocesky.cz 

 
Název dotačního titulu Stanice handicapovaných živočichů 
Okruh možných žadatelů nestátní nezisk.org., org.zřizované krajem a fyzické osoby 

působící v obl.péče o handicapované živočichy 

Termín podání žádosti dle směrnice následně po schválení v orgánech kraje 
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Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Ing.Libuše Jozková, 386 720 803, jozkova@kraj-
jihocesky.cz 

 
Název dotačního titulu Hospodaření v lesích 
Okruh možných žadatelů vlastník lesa nebo nájemce 

Termín podání žádosti průběžně 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Ing. Jana Červenková, 386 720 717, cervenkova@kraj-
jihocesky.cz 
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Jihomoravský kraj 
Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno 

www.kr-jihomoravsky.cz 
 
 

Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního titulu Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v oblasti památkové péče 

Okruh možných žadatelů Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, další 
právnické osoby (s výjimkou příspěvkových organizací 
zřízených Jihomoravským krajem 

Termín podání žádostí 30. 11. 2007 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Zdeňka Oprchalová, 541652333, 
oprchalova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz,  
Ing. Pavel Veselý, 541652370,  
vesely.pavel@kr-jihomoravsky.cz  

 

Název dotačního titulu 
Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v oblasti kultury 

Okruh možných žadatelů 
Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, další 
právnické osoby (s výjimkou příspěvkových organizací 
zřízených Jihomoravským krajem) 

Termín podání žádostí 
30. 11. 2007 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 

Mgr. Zdeňka Oprchalová, 541652333, 
oprchalova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz,  
Ing. Jana Procházková, 541652318,  
prochazkova.jana@kr-jihomoravsky.cz  

 

Název dotačního titulu 
Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v oblasti kulturních zařízení 

Okruh možných žadatelů 
Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, další 
právnické osoby (s výjimkou příspěvkových organizací 
zřízených Jihomoravským krajem) 

Termín podání žádostí 
30. 11. 2007 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 

Mgr. Zdeňka Oprchalová, 541652333, 
oprchalova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz, 
 Ing. Pavel Veselý, 541652370,  
vesely.pavel@kr-jihomoravsky.cz   
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Odbor regionálního rozvoje 

Název dotačního titulu 
Podpora NNO Jihomoravského kraje v přípravě na 
využívání finančních prostředků EU a ČR 

Okruh možných žadatelů 
 
NNO 

Termín podání žádostí 
 
Jaro 2008 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
Ing. Bc. Pavel Fišer, 541 651 348,  
fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz 

 

Název dotačního titulu 
Program rozvoje venkova 
6 Vzdělávací a poradenská činnost 
7 Společné projekty 

Okruh možných žadatelů 
 
svazky obcí 

Termín podání žádostí 
 
Jaro 2008 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353,  
macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz 

 

Název dotačního titulu 
Turistická informa ční centra 

Okruh možných žadatelů 
 
obce, města, NNO 

Termín podání žádostí 
 
Jaro 2008 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
Ing. Ivana Lukášková, 541 651 343,  
lukaskova.ivana@kr-jihomoravsky.cz 

 

Název dotačního titulu 
Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost – prioritní osy 1 a 3 

Okruh možných žadatelů 

Prioritní osa 1.1 – obce; školy a školská zařízení; sdružení 
asociace škol; profesní organizace zaměstnavatelů; profesní 
organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské, 
oborové; zaměstnavatelé; organizace působící ve 
vzdělávání a kariérovém poradenství; nestátní neziskové 
organizace; 
 
Prioritní osa 1.2 – obce; školy a školská zařízení; sdružení 
asociace škol; organizace působící ve vzdělávání a 
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kariérovém poradenství; organizace působící v oblasti 
volného času dětí a mládeže; nestátní neziskové 
organizace; 
 
Prioritní osa 1.3 – obce; školy a školská zařízení; sdružení 
asociace škol; nestátní neziskové organizace;  
 
Prioritní osa 3.2 – vzdělávací instituce, právnické osoby, 
včetně škol a školských zařízení; vysoké školy; nestátní 
neziskové organizace. 

Termín podání žádostí 
 
Jaro 2008 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
Ing. Bohdana Jelínková, 541 651 375, 
jelinkova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz 
 

 
 

Odbor sociálních věcí 

Název dotačního titulu 
Program podpory sociálních služeb na území 
Jihomoravského kraje 

Okruh možných žadatelů 

Nestátní neziskové subjekty, tedy občanská sdružení (dle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,) evidované  
právnické osoby (evidované dle zákona č. 3/2002 Sb., 
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností) a obecně prospěšné společnosti 
(zřízené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech) 

Termín podání žádostí 7. 11. 2007 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
Ing. Marie Kučerová, 541 652 204,  
kucerova.marie@kr-jihomoravsky.cz  

 
 

Odbor školství 

Název dotačního titulu 
Dotace z rozpočtu JMK pro oblast prevence kriminality 

Okruh možných žadatelů 

Obce se sídlem na území JMK. Občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti 
nebo církevní právnické osoby nebo právnické osoby, které 
mají sídlo nebo působí na území JMK a jejichž činnost je 
zaměřena na oblast prevence kriminality.  
 

Termín podání žádostí 
1. 10. 2007 - 16. 1. 2007 
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Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 

Mgr. Jana Gruberová, BA 
telefon: 541 658 302 
e-mail: gruberova.jana@kr-jihomoravsky.cz 
 

 

Název dotačního titulu 
Zkvalitn ění sportovního prostředí v Jihomoravském 
kraji 

Okruh možných žadatelů 

Právnické osoby jejichž hlavní náplní činnosti jsou činnosti 
v oblasti tělovýchovy a sportu. 
Obce, v jejichž majetku jsou objekty k provozování 
tělovýchovy a sportu.  

Termín podání žádostí 
Do 30. 11. 2007 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
Bc. Kateřina Fantová, 541 658 304 
fantova.katerina@kr-jihomoravsky.cz 

 

Název dotačního titulu 
Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních 
zájmových aktivit dětí a mládeže 

Okruh možných žadatelů 

Nestátní nezisková organizace (dále jen NNO), která má ve 
svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a 
prokazatelně s nimi celoročně  pracuje (občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví) a 
která má sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje. 
NNO musí být registrována Ministerstvem vnitra nebo 
jiným příslušným ústředním orgánem nejpozději 3 roky 
před uzávěrkou přijímání žádostí. Program není určen pro 
NNO působící v oblasti tělovýchovy      a sportu. 
 

Termín podání žádostí 
Do 30. 11. 2007 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 

Bc. Kateřina Fantová, 541 658 304 
fantova.katerina@kr-jihomoravsky.cz 
 
Mgr. Pásková Adéla, 541 658 305 
Paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz 

 

Název dotačního titulu 
Dotační program na činnost národnostních menšin 
v Jihomoravském kraji pro r. 2008 

Okruh možných žadatelů 

Občanská sdružení a jiné právnické osoby národnostních 
menšin, dále také jiné právnické osoby pracující ve 
prospěch národnostních menšin se sídlem v Jihomoravském 
kraji 

Termín podání žádostí 
nejpozději do 30. listopadu 2007 
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Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
PaedDr. Věra Koupilová, tel.:541 658 303,  
e-mail: koupilova.vera@kr-jihomoravsky.cz 

 

Název dotačního titulu 
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast 
protidrogových aktivit na rok 2008 

Okruh možných žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní, 
náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby  
nebo další právnické osoby,  které mají sídlo (bydliště) nebo 
působí na území Jihomoravského kraje a jejichž činnost je 
zaměřena na oblast protidrogových aktivit. 

Termín podání žádostí 
Od 1. 10. 2007 do16. 11. 2007 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
Ondrej Viselka, tel.: 541 658 310;  
e-mail: viselka.ondrej@kr-jihomoravsky.cz 

 
 

Odbor zdravotnictví 

Název dotačního titulu 

Program podpory nestátních neziskových organizací 
působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče na 
území Jihomoravského kraje 
Program podpory činnosti nestátních neziskových 
organizací působících v oblasti zdravotní osvěty a 
prevence  na území Jihomoravského kraje  

Okruh možných žadatelů 

občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně 
prospěšné společnosti Uvedené subjekty musí provozovat 
veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví určenou 
občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé zdravotní situaci. 
Příjemcem dotace může být pouze subjekt, který má sídlo 
nebo působí na území kraje a který splňuje podmínky 
uvedené v Zásadách dotačního řízení. 

Termín podání žádostí 
5. prosince 2007  

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
Pavel Hubálek, tel. 541 65 2168,  
hubalek.pavel@kr-jihomoravsky.cz 

 
 

Obor životního prostředí 

Název dotačního titulu 
Podpora drobných projektů NNO  -  v rámci prostředků 
vyčleněných v rozpočtu kraje na environmentální 
vzdělávání  

Okruh možných žadatelů 
NNO působící v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a 
osvěty 

Termín podání žádostí 
Závisí na termínu schválení rozpočtu kraje na rok 2008 



 65 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
dvorakova.andrea@kr-jihomoravsky.cz 

 
Poznámka: v návrhu rozpočtu na rok 2008 je na Environmentální vzdělávání vyčleněna částka 
2,5 mil. Kč, rozpočet však dosud není schválen. Realita roku 2007 byla rovněž  2,5 mil. Kč, 
z toho 1 mil. Kč na dotační titul podpora drobných projektů NNO. 
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Karlovarský kraj 
Krajský úřad, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary 

www.kr-karlovarsky.cz 
 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Karlovarského kraje 

Název dotačního titulu Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 
životního prostředí krajského úřadu 
na úseku ochrany životního prostředí 

Příspěvky zaměřeny na: a) záchranné programy zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů, zejména významných 
ojedinělým výskytem v České republice na území 
kraje 

b) mapování a monitoring výskytu zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů a druhů významných 
v rámci kraje s výjimkou biologického hodnocení 
území dle zvláštních předpisů 

c) programy ochrany biodiverzity 
d) podporu činnosti záchranných stanic pro zraněné a 

hendikepované živočichy 
e) projekty a programy na ochranu přírody a krajiny 

včetně ochrany přírodních stanovišť  
f) projekty technických úprav v krajině pomocí 

přírodě šetrných technologií, zejména úpravy a 
značení pramenů vodních toků, zřízení a  obnovu 
studánek, zřízení a opravy malých technických a 
kulturních staveb v krajině umocňující krajinný ráz,  
projekty čištění malých vodních toků a tůněk  apod. 

g) projekty a programy na podporu ochrany 
povrchových i podzemních vod 

h) projekty terénních informačních zařízení včetně 
naučných stezek a péči o ně. 

i) podporu tvorby odborných studií  v oblasti 
nakládání s odpady pro potřebu informovanosti 
veřejnosti, podporu zapojení veřejnosti ve vazbě na 
Plán odpadového hospodářství kraje podporu 
tvorby odborných studií  v oblasti ochrany ovzduší 
pro potřebu informovanosti veřejnosti 

 
Okruh možných žadatelů nestátní neziskové organizace  
Termín podání žádostí do 28. února kalendářního roku 
Kontakt.osoba (tel.,e-mail) Jarmila Solnařová, č.t.: 353502544,  

e-mail: jarmila.solnarova@kr-karlovarsky.cz 
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Název dotačního titulu Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 
životního prostředí krajského úřadu 
na úseku environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání 
(EVVO) 

Příspěvky zaměřeny na: Celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením 
- ekologická výchova je v zakládacím dokumentu 
žadatele uvedena jako hlavní činnost nebo jedna 
z hlavních činností 
- ekovýchovné středisko žadatele k datu vyhlášení 
programu podpory provádělo soustavnou ekovýchovnou 
činnost min. půl roku 
Přímé akce pro veřejnost např. pořadatelství přednášek, 
besed, kulatých stolů, plánovacích akcí, seminářů, dílen, 
dlouhodobých soutěží) 
Akce pro obecnou veřejnost   
-osvěta v oblasti čistší produkce, ekologicky šetrných 
výrobků, recyklace odpadů, minimalizace odpadů, 
propagace využívání vratných obalů, uvědomělé 
spotřeby, zdravého životního stylu apod. 
- Osvěta k úsporám energie, k využití místních 
energetických zdrojů, využití biomasy, využívání 
druhotných surovin. 
-Osvěta v oblasti ekologicky šetrného způsobu dopravy, 
v oblasti ekologicky šetrné silniční dopravy, prezentace 
hodnocení  
  dopadů      užívání jednotlivých druhů dopravy na 
kvalitu ovzduší a následně na lidské zdraví, osvěta 
v ochraně ovzduší. 
-Místní akce ke zlepšování kvality krajiny na lokální 
úrovni (např. péče o vodní zdroje, o okolí vodních toků a 
nádrží, 
  podpora šetrného způsobu hospodaření v krajině, tvorba 
a rozvoj prvků životního prostředí v sídelních útvarech). 
-Výstavba, opravy, údržba a provoz  terénních 
informačních zařízení včetně naučných stezek. 
Informační materiály s ekovýchovnou tématikou 
Informační materiál periodického charakteru, který 
k datu vyhlášení grantového programu vycházel 
minimálně již 3 roky a je převážně určen pro veřejnost 
(tj. nikoliv pouze pro členy vlastní organizace). 
- Informační materiál neperiodického charakteru 
(informační skládanky, publikace, sborníky, CD apod.). 
- Informační materiál s charakterem regionálních 
učebních textů určený pro základní, odborné a střední 
školství. 

 
 

Okruh možných žadatelů nestátní neziskové organizace  
Termín podání žádostí do 28. února kalendářního roku 
Kontaktní osoba (telefon, e- Jarmila Solnařová, č.t.: 353502544,  
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mail) e-mail: jarmila.solnarova@kr-karlovarsky.cz 
 
 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Název dotačního titulu Příspěvky z rozpočtu KK v oblasti sportu a volného času 

dětí  a mládeže 
Okruh možných žadatelů všechny právní subjekty kromě samosprávných celků 

Termín podání žádostí do 10. listopadu roku, po kterém následuje rok realizace 
projektu 

Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Kočí Josef, 736 650 340, josef.koci@kr-karlovarsky.cz 
Novotná Ivana, 736 650 371,  
ivana.novotna@kr-karlovarsky.cz 
 

 

 
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Název dotačního titulu Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
aktivit v cestovním ruchu 

Okruh možných žadatelů - občanská sdružení 
- sdružení obcí 
- obce a města 
- nevládní neziskové organizace působící na území 
Karlovarského kraje  
- jiné právnické a fyzické osoby 

Termín podání žádosti do 31. 3. 2008 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Petr Židlický                      
Tel.: 353 502 243 
E-mail: petr.zidlicky@kr-karlovarsky.cz  

 
Název dotačního titulu Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu kulturních aktivit  
Okruh možných žadatelů - občanská sdružení 

- jiné právnické osoby nezřizované 
Karlovarským   krajem 
-  fyzické osoby 

Termín podání žádosti do 10. 11. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Martin Karas  
Tel:   353 502 328 
E-Mail: martin.karas@kr-karlovarsky.cz 

 
Název dotačního titulu Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů 
Okruh možných žadatelů - občanská sdružení 

- jiné právnické osoby nezřizované 
Karlovarským   krajem 
-  fyzické osoby 

Termín podání žádosti do 28. 2. 2008 
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Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Monika Panáčková 
Tel.: 353 502 314;  E-mail: monika.panackova@kr-
karlovarsky.cz 

 
Odbor sociálních věcí 

Název dotačního titulu Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně 
vyloučených romských komunitách (dále jen 
„program II.“)  

Okruh možných žadatelů 
 

Tento program je určen pro projekty občanských 
sdružení, obecně prospěšných společností a církevních 
právnických osob zaměřené na podporu sociálního 
začleňování příslušníků romské komunity, odborného 
sociálního poradenství a podporu sociální práce 
v romských komunitách.  

Termín podání žádostí 15.11.2007 
Kontaktní osoba (telefon, mail) Alena Imrichová, tel. 353 502 426 

Mail: alena.imrichova@kr-karlovarsky.cz 

 
Název dotačního titulu Podpora aktivit zaměřených na posílení sociálního 

začleňování a pomoc seniorům a osobám se 
zdravotním postižením (dále jen „program I.“) 

Okruh možných žadatelů 
 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a 
církevní právnické osoby. 
Tento program je určen na posílení sociálního 
začleňování seniorů a osob se zdravotním postižením do 
společnosti (sociální služby). Podporovány budou 
zejména sociální služby druhu: osobní asistence, 
pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a 
předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, 
odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a 
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním 
režimem, chráněné bydlení a odborné sociální 
poradenství.  

Termín podání žádostí 15. 11. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, mail) Alena Imrichová, tel. 353 502 426 

Mail: alena.imrichova@kr-karlovarsky.cz 
 
Název dotačního titulu Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci (dále 

jen „program III.“)  
Okruh možných žadatelů 
 

Tento program je určen pro projekty občanských 
sdružení, obecně prospěšných společností a církevních 
právnických osob zaměřené na poskytování sociálních 
služeb v oblasti sociální prevence. Podporovány budou 
zejména sociální služby druhu: raná péče, telefonická 
krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, 
domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, 
nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro 
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děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické 
komunity, terénní programy, sociální rehabilitace a 
odborné sociální poradenství.  

Termín podání žádostí 15. 11. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, mail) Alena Imrichová, tel. 353 502 426 

Mail: alena.imrichova@kr-karlovarsky.cz 
 
Název dotačního titulu Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou 

politiku (dále jen „program IV.“)  
Okruh možných žadatelů 
 

Tento program je určen pro projekty občanských 
sdružení, obecně prospěšných společností a církevních 
právnických osob zaměřené na poskytování sociálních 
služeb v oblasti protidrogové politiky – podpora 
sekundární a terciární prevence. Jedná se zejména o 
podporu těchto druhů služeb: kontaktní centra, 
terapeutické komunity, terénní programy pro uživatele 
návykových látek, služby následné péče a odborné 
sociální poradenství.  

Termín podání žádostí 15. 11. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, mail) Alena Imrichová, tel. 353 502 426 

Mail: alena.imrichova@kr-karlovarsky.cz 
 
Název dotačního titulu Začleňování seniorů do společnosti 
Okruh možných žadatelů 
 

Tento program je určen pro zájmová občanská sdružení 
seniorů k podpoře aktivit v oblasti začleňování seniorů 
do společnosti. 

Termín podání žádostí 30. 4. 2008 
Kontaktní osoba (telefon, mail) Alena Imrichová, tel. 353 502 426 

Mail: alena.imrichova@kr-karlovarsky.cz 
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Kraj Vyso čina 
Krajský úřad, Žižkova 57, 587 33  Jihlava 

www.kr-vysocina.cz 
 
 

Konkrétní dotační programy pro financování NNO v kraji Vysočina v roce 2008 
budou po jejich schválení příslušnými orgány kraje zveřejněny na stránkách kraje, které jsou 
zaměřeny na informování o dotacích - http://www.kr-vysocina.cz/www/finance. Zde jsou 
uveřejněny i informace o dotacích, které kraj vyhlašuje v rámci přerozdělování strukturální 
pomoci EU. Zájemcům o prostředky rozdělované ze zdrojů kraje z vlastního hospodaření a 
alokované ve Fondu Vysočiny lze doporučit stránku www.fondvysociny.cz.  

 
 Konkrétní informace můžete také získat od garantů jednotlivých vyhlašovaných 
programů a členů Pracovní skupiny krajského úřadu pro NNO (viz tabulka) a na stránkách 
vytvářených speciálně pro NNO www.kr-vysocina.cz/www/nno.  
 
 

jméno oblast 
podpory 

úsek kontaktní 
adresa 

telefon e-mail 

Ing. Josef 
Pokorný 

azylanti, 
menšiny, 
prevence 
krimin. 

odbor 
sekretariátu 
hejtmana 

Žižkova 57, 
2.17 A +420 56 4602 

164 

pokorny.josef
@kr-
vysocina.cz 

Petr Holý 
spolupráce 
s NNO, 
koordinace 

odbor 
regionálního 
rozvoje 

Žižkova 16, 
1.07 

+420 56 4602 
538 

holy.p@kr-
vysocina.cz 

Dana 
Kratochvílová 

Agenda 21, 
udržitelný 
rozvoj 

odbor 
regionálního 
rozvoje 

Žižkova 16, 
1.05 

+420 56 4602 
556 

Kratochvilova.
d@kr-
vysocina.cz  

Mgr. Martin 
Horký 

kultura a 
památky 

odbor kultury 
a památkové 
péče 

Žižkova 57, 
3.12 B 

+420 56 4602 
382 

horky.m@kr-
vysocina.cz 

Mgr. Jiří Bína 
sociálně-
zdravotní 

odbor soc. 
věcí a 
zdravotnictví 

Tolstého 15, 
604 

+420 56 4602 
818 

bina.j@kr-
vysocina.cz 

Bc. Alena 
Řehořová 

sociálně-
zdravotní 

odbor soc. 
věcí a 
zdravotnictví 

Tolstého 15, 
601 

+420 56 4602 
814 

rehorova.a@kr
-vysocina.cz 

Ing. Vilibald 
Prokop 

sport odbor školství 
mládeže a 
sportu 

Tolstého 15, 
805 

+420 56 4602 
840 

prokop.v@kr-
vysocina.cz 

PhDr. Věra 
Trávníková 

soutěže, 
NNO dětí a 
mládeže 

odbor školství 
mládeže a 
sportu 

Tolstého 15, 
805 

+420 56 4602 
842 

travnikova.v@
kr-vysocina.cz 

Mgr. Klára 
Sotonová 

vzdělávací 
programy EU 

odbor školství 
mládeže a 
sportu 

Tolstého 15, 
805 

+420 56 4602 
842 

sotonova.k@k
r-vysocina.cz 

Mgr. Petr 
Horký 

protidrogová 
prevence na 

odbor školství 
mládeže a 

Tolstého 15, 
805 

+420 56 4602 
841 

horky.p@kr-
vysocina.cz  
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školách sportu 

Ing. Miroslav 
Janoušek 

EVVO odbor 
životního 
prostředí 

Seifertova 
24, 2.06  

+420 56 4602 
525 

janousek.m@k
r-vysocina.cz 

Jaroslav 
Šmejkal 

ekologie a ŽP odbor 
životního 
prostředí 

Seifertova 
24, 2.03 

+420 56 4602 
520 

smejkal.j@kr-
vysocina.cz 

Jitka 
Merunková 

lesní a vodní 
hosp. a 
zeměděl. 

odbor lesního 
a vod. hosp. a 
zem. 

Žižkova 57, 
1.44 C 

+420 56 4602 
209 

merunkova.j@
kr-vysocina.cz 
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Královéhradecký kraj 
Krajský úřad, Wonkova 1142, 500 02  Hradec Králové 

www.kr-kralovehradecky.cz 
 

Podklady nedodány. 
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Liberecký kraj 
Krajský úřad, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 

www.kraj-lbc.cz 
 
 

  Odbor kancelář hejtmana   

Název dotačního titulu Požární fond Libereckého kraje 

Okruh možných žadatelů města a obce Libereckého kraje 

Termín podání žádostí do 28. února 2008 

Mgr. František Molnár, tel. 485226202,  

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) e-mail frantisek.molnar@kraj-lbc.cz 
        

Název dotačního titulu 
Program podpory Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska 

Okruh možných žadatelů Org. složky Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska LK 

Termín podání žádostí do 23. března 2008 

Mgr. František Molnár, tel. 485226202,  

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) e-mail frantisek.molnar@kraj-lbc.cz 

   
 
     

Odbor sociálních věcí bezpečnosti a problematiky menšin 
Název dotačního titulu Podpora sociálních programů LK 

Okruh možných žadatelů 

Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb. v planém znění, kteří mají sídlo na území 
ČR a poskytují tyto služby na území Libereckého kraje  

Termín podání žádostí 1.čtvrtletí roku 2008 
Mgr. Věra Maškarincová, tel. 485 226 397                              
Kateřina Gruntová Dis., tel.485 226 338 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
 vera.maskarincova@kraj-lbc.cz                     
katerina.gruntova@kraj-lbc.cz 

    
 
    

Odbor rozvoje venkova, zemědělství s životního prostředí 
Název dotačního titulu Program podpory ekologické výchovy a osvěty 

Okruh možných žadatelů nevládní neziskové organizace 

Termín podání žádostí cca leden 2008 

Ing. Tomáš Komrzý, tel. 485 226 353 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  tomas.komrzy@kraj-lbc.cz 
        

Název dotačního titulu Program podpory ochrany přírody a krajiny  

Okruh možných žadatelů nevládní neziskové organizace 
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Termín podání žádostí cca leden 2008 

Ing. Tomáš Komrzý, tel. 485 226 353 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  tomas.komrzy@kraj-lbc.cz 
        

Název dotačního titulu Program péče o zvířata v nouzi 

Okruh možných žadatelů nevládní neziskové organizace 

Termín podání žádostí cca leden 2008 

Ing. Tomáš Komrzý, tel. 485 226 353 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  tomas.komrzy@kraj-lbc.cz 
        

Název dotačního titulu 
Program podpory využití biomasy pro výrobu tepla a 
elektrické energie na území LK 

Okruh možných žadatelů neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1.pol. 2008 

Mgr. Dagmar Šrytrová, tel. 48 52 26 580 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) dagmar.srytrova@kraj-lbc.cz 
        

Název dotačního titulu Program podpory nakládání s odpady na území LK 

Okruh možných žadatelů neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1.pol. 2008 

Mgr. Dagmar Šrytrová, tel. 48 52 26 580 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) dagmar.srytrova@kraj-lbc.cz 

   
 
     

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Název dotačního titulu Fond kulturního d ědictví 

Okruh možných žadatelů 
vlastník kulturní památky, organizace provádějící 
záchranný archeologický výzkum 

Termín podání žádostí 
prosinec 2007/leden 2008 (přesné datum bude stanoveno 
výzvou) 

Mgr. Lucie Prandnerová, tel. 485 226 420 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz 
        

Název dotačního titulu Program podpory kultury v kraji 

Okruh možných žadatelů 
Obce,  svazky obcí, fyzické a právnické osoby, občanská 
sdružení, spolky, nevládní neziskové organizace  

Termín podání žádostí leden - březen 2008 (upřesněno ve výzvě) 

Miloslava Hamplová, tel. 485226591 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  miloslava.hamplova@kraj-lbc.cz 
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Název dotačního titulu Podpora cestovního ruchu v LK 

Okruh možných žadatelů 

obce; svazky obcí; fyzické a právnické osoby; občanská 
sdružení; spolky; nevládní neziskové organizace 
Libereckého kraje 

Termín podání žádostí leden - únor 2008 (přesné datum bude stanoveno výzvou) 

Eva Hornová, 485226614              

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  eva.hornova@kraj-lbc.cz 

  
 
      

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
Název dotačního titulu Podpora projektů v resortu školství 

Okruh možných žadatelů 
fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti 
vzdělávání a práce s dětmi a mládeží 

Termín podání žádostí v současné době není znám 

Bc. Tomáš Pokorný, 485 226 646 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  tomas.pokorny@kraj-lbc.cz 
        

Název dotačního titulu Podpora tělovýchovy a sportu 

Okruh možných žadatelů fyzické a právnické osoby 

Termín podání žádostí v současné době není znám 

Bc. Tomáš Pokorný, 485 226 646 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  tomas.pokorny@kraj-lbc.cz 

   
 
     

Odbor dopravy 

Název dotačního titulu 
Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

Okruh možných žadatelů 

Obce, svazky obcí, fyzické osoby a právnícké osoby, 
občanská sdružení, spolky, nadace, nevládní neziskové 
organizace Libereckého kraje 

Termín podání žádostí leden - únor 2008 (přesné datum bude stanoveno výzvou) 

Ing. Ludmila Novotná, tel. 485226718 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  ludmila.novotna@kraj-lbc.cz 

   
 
     

Odbor zdravotnictví 
Název dotačního titulu Podpora zdravotnických vzdělávacích programů 

Okruh možných žadatelů 

obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované LK a 
obcemi LK, nestátní neziskové organizace s působností na 
území LK, lůžková zdravotnická zařízení s působností na 
území LK 

Termín podání žádostí 5. března 2008 
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Anna Truhlářová, tel: 485 226 378                                                           
Ing. Pavel Březina tel: 485 226 375 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
anna.truhlarova@kraj-lbc.cz                                                                             
pavel.brezina@kraj-lbc.cz  

        

Název dotačního titulu 
Podpora zdravotnických preventivních a léčebných 
programů 

Okruh možných žadatelů 

obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované LK a 
obcemi LK, nestátní neziskové organizace s působností na 
území LK, lůžková zdravotnická s působností na území LK 

Termín podání žádostí 5.března 2008 
Anna Truhlářová, tel: 485 226 378                                                            
Ing. Pavel Březina tel: 485 226 375 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) 
anna.truhlarova@kraj-lbc.cz                                                                             
pavel.brezina@kraj-lbc.cz  

 
 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 
Název dotačního titulu Podpora hospodářsky slabých oblastí LK 

Okruh možných žadatelů obce, svazky obcí, FO, PO, NNO 

Termín podání žádostí předp. 03-04/2008 

Ing. Pavlína Mikešová, tel.485 226 571 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  pavlina.mikesova@kraj-lbc.cz 
        

Název dotačního titulu 

 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje- 
zpracování studií proveditelnosti pro žádosti o dotaci z 
evropských fondů 

Okruh možných žadatelů obce, svazky obcí, Fo, PO, NNO 

Termín podání žádostí předp. 03-04/2008 

Ing. Pavlína Mikešová, tel.485 226 571 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  pavlina.mikesova@kraj-lbc.cz 
        

Název dotačního titulu 

Operační program vzdělávání pro konkureceschopnost: 
Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání  
a prioritní osa 3 - Další vzdělávání -oblast podpory 3.2 
Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

Okruh možných žadatelů 

kraje,města, obce,školy, školská zařízení, NNO, profesní 
organizace zaměstnavatelů, profesní organizace odborové, 
zaměstnanecké a zaměstnavatelské a oborové, 
zaměstnavatelé , organizace působící ve vzdělávání, 
organizace působící v oblasti volného času dětí 

Termín podání žádostí 1. pol. 2008 

Mgr. Martina Fialová, tel. 485 226 323 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  martina.fialova@kraj-lbc.cz 
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Moravskoslezský kraj 
Krajský úřad, 28. října 117, 702 18  Ostrava 

www.kr-moravskoslezsky.cz 
 
 

Odbor sociálních věcí 
Název dotačního titulu Program podpory aktivit p říslušníků národnostních 

menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na 
rok 2008 

Okruh možných žadatelů nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové 
organizace obcí 

Termín podání žádostí 14. 12. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Mgr. Kateřina Zdražilová, 595 622 650, 
katerina.zdrazilova@kr-moravskoslezsky.cz 

 
Název dotačního titulu Program rozvoje sociálních služeb  

v Moravskoslezském kraji 
Okruh možných žadatelů nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové 

organizace obcí 
Termín podání žádostí leden 2008 (předpoklad) 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Mgr. Kateřina Zdražilová, 595 622 650, 
katerina.zdrazilova@kr-moravskoslezsky.cz 

 
Název dotačního titulu Program protidrogové politiky Moravskos lezského 

kraje 
Okruh možných žadatelů nestátní neziskové organizace 
Termín podání žádostí leden 2008 (předpoklad) 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Mgr. Kateřina Zdražilová, 595 622 650, 
katerina.zdrazilova@kr-moravskoslezsky.cz 

 
Název dotačního titulu Program podpory realizace specifických opatření 

Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

Okruh možných žadatelů nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové 
organizace obcí 

Termín podání žádostí leden 2008 (předpoklad) 
Kontaktní osoba (telefon, e-
mail) 

Mgr. Kateřina Zdražilová, 595 622 650, 
katerina.zdrazilova@kr-moravskoslezsky.cz 
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Odbor školství, mládeže a sportu 

Název dotačního titulu Dotační Program na podporu aktivit v oblastech: 
 
Sportu, využití volného času dětí a mládeže, 
celoživotního vzdělávání osob se zdravotním 
postižením a prevence sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže 

Okruh možných žadatelů Všechny právní subjekty vyjma: 
- politických stran a politických hnutí podle zákona č. 

424/1991 sb., o sdružování v politických stranách a 
hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

- příspěvkových organizací podle zákona č. 250/2000 
Sb., jejichž zřizovatel je Moravskoslezský kraj, 

- organizační složky státu, zařízení státu mající 
obdobné postavení jako organizační složky státu, 
příspěvkové organizace zřízené organizačními 
složkami státu a státní podniky 

Termín podání žádostí Do 30. 11. 2007 
Kontaktní osoba Karel Synek, DiS. 

Tel.: 595 622 334 
E-mail: karel.synek@kr-moravskoslezsky.cz 
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Olomoucký kraj 
Krajský úřad, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc 

www.kr-olomoucky.cz 
 

Podklady nedodány. 
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Pardubický kraj 
Krajský úřad, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice 

www.pardubickykraj.cz 
 
 

Odbor sociálních věcí 
Název dotačního titulu Sociální politika 

1.  Program podpory sociálních služeb poskytovaných 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách  
2.  Program podpory poskytování činností a služeb 
působících proti sociálnímu vyloučení 
3.  Program podpory prevence kriminality 
4.  Program podpory integrace národnostních menšin 
a cizinců 
 

Okruh možných žadatelů NNO 
Termín podání žádostí Program č. 1) – 18. 1. 2008 

Program č. 2-4) 26. 11. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Dagmar Pětioká,  tel.: 466 026 457 

dagmar.petioka@pardubickykraj.cz 
 
Martina Vacková, tel.: 466 026 147 
martina.vackova@pardubickykraj.cz 

 
 

Odbor zdravotnictví 
Název dotačního titulu Zdravotní politika  

1. Podpora programů zdravotní politiky 
Pardubického kraje 
Protidrogová politika  
2. Podpora programů protidrogové politiky 
Pardubického kraje 

Okruh možných žadatelů NNO 
Termín podání žádostí 10. 1. 2008 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Jiřina Ludvíková, tel.: 466 026 276, 

mobil 724 496 024 
jirina.ludvikova@pardubickykraj.cz 
 

 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Název dotačního titulu Životní prost ředí 

1. Program péče o životní prostředí v Pardubickém 
kraji 
2. Program pro vzdělávání, výchovu a osvětu 
v oblasti životního  
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    prostředí 
Okruh možných žadatelů NNO 
Termín podání žádostí 21. 12. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) RNDr. Vladimír Vrána, 

tel.:466 026 470 
vladimir.vrana@pardubickykraj.cz 

 
 

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název dotačního titulu 1. Grantové programy tematicky zaměřené na sport 

ve sportovních  klubech a  na sport pro všechny 
 
2. Grantové programy tematicky zaměřené na opravy, 
rekonstrukce a výstavbu sportovních zařízení 
 
3. Grantové programy tematicky zaměřené na 
podporu práce nno a dětmi a mládeží v oblasti 
volného času (mimo nno zaměřené  výhradně na 
sport) 
 

Okruh možných žadatelů NNO 
Termín podání žádostí 30. 12. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Lenka Bulisová, tel.: 466 026 209 

lenka.bulisova@pardubickykraj.cz 
 
Václav Shejbal, tel.: 466 026 205 
vaclav.shejbal@pardubickykraj.cz 
 
Ing. Mgr. Vlasta Novotná,  
tel.: 466 026  203 
vlasta.novotna@pardubickykraj.cz 
 

 
 

Kancelář hejtmana 
Název dotačního titulu Spolupráce s partnerskými regiony 

1. Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického 
kraje na rok 2008 s důrazem na spolupráci 
s partnerskými regiony 
 
 

Okruh možných žadatelů NNO 
Termín podání žádostí 31. 1. 2008 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Alena Petráňová, tel.: 466 026 224 

alena.petranova@pardubickykraj.cz 
Radka Vodičková, tel.:466 026 123 
radka.vodickova@pardubickykraj.cz 
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Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního titulu Kultura  

1. Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém 
kraji  
 
2. Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí 
v Pardubickém 
    kraji 
 
Památková péče 
3. Program na podporu nejvýznamnějších kulturních 
památek  
    v Pardubickém kraji  
 
4. Program na podporu vlastníků kulturních památek 
v Pardubickém  
    kraji 

Okruh možných žadatelů NNO 
Termín podání žádostí Program č. 1) – 11. 1. 2008 (1. kolo); 16. 5. 2008 (2. 

kolo) 
Program č. 2) – únor 2008 
Program č. 3) – leden 2008 
Program č. 4) – leden 2008 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail)  
Ing. Lucie Stöhrová, tel.:  466 026 559 
lucie.stohrova@pardubickykraj.cz 
Jitka Habartová, tel.: 466 026 167 
jitka.habartova@pardubickykraj.cz 
Ing. Vladimír Růžička, tel.: 466 026 560 
vladimir.ruzicka@pardubickykraj.cz 
 

 
 

Odbor strategického rozvoje kraje 
Název dotačního titulu Cestovní ruch 

1. Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji 
 
2. Podpora realizace marketingových aktivit v oblasti  
cestovního ruchu v Pardubickém kraji 
 
 

Okruh možných žadatelů NNO 
Termín podání žádostí   

Předběžný termín: 
29. 2. 2008 
8. 2. 2008 
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Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Jaroslava Bednářová, 
tel.: 466 026 320 
jaroslava.bednarova@pardubickykraj.cz 
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Plzeňský kraj 
Krajský úřad, Škroupova 18, 306 13  Plzeň 

www.plzensky-kraj.cz 
 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Název dotačního titulu Program podpory sociální práce v sociálně 

vyloučených romských komunitách 
Okruh možných žadatelů Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb 
Termín podání žádosti Dosud není stanoven pro rok 2008 
Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Bc. Jiří Nový, tel.: 377 195 372, e-mail: 
jiri.novy@plzensky-kraj.cz 

 
 

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název grantového programu 1. Oblast volného času: 

• Program podpory činnosti klubů pro 
neorganizované děti a mládež 

• Program podpory mezinárodní spolupráce 
v oblasti mládeže 

• Program podpory preventivních aktivit a 
výchovy k toleranci 

2. Oblast tělovýchovy a sportu: 
• Program podpory pravidelné sportovní 
činnosti dětí a mládeže, podpora talentů 

• Program podpory významných sportovních 
akcí pro děti a mládež Plzeňského kraje 

• Program podpory tělovýchovy a sportu 
zdravotně handicapovaných sportovců 

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

Termín podání žádosti Dosud není stanoven pro rok 2008 
Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Mgr. Irena Kroftová, tel.: 377 195 320 
 e-mail: irena.kroftova@plzensky-kraj.cz 

 
 

Odbor kultury a památkové péče  
Název grantového programu 1. Program Plzeňského kraje v oblasti kultury 

2. Program Zachování a obnova kulturních památek 
Plzeňského kraje 
3. Program Zachování a zhodnocení historického 
stavebního fondu v  památkových rezervacích a 
zónách Plzeňského kraje 

Okruh možných žadatelů Obce, fyzické osoby, právnické osoby, nestátní 
neziskové organizace vyvíjející veřejně prospěšnou 
činnost na území Plzeňského kraje 
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Termín podání žádosti Dosud není stanoven pro rok 2008 
Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

1. Mgr. Jana Brunová, tel.: 377 195 799 
    e-mail: jana.brudnova@plzensky-kraj.cz 
2. a 3. Marie Aubrechtová, tel.: 377 195 368 
           e-mail: marie.aubrechtova@plzensky-kraj.cz 

 

Odbor cestovního ruchu a propagace 
Název grantového programu 1. Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu 

2. Podpora rozvoje informačních center na území 
Plzeňského kraje 
 

Okruh možných žadatelů 1. Obce, fyzické osoby, právnické osoby, nestátní 
neziskové organizace vyvíjející veřejně prospěšnou 
činnost na území Plzeňského kraje 
2. Informační centra na území Plzeňského  kraje 

Termín podání žádosti Dosud není stanoven pro rok 2008 
Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

1. Ilona Šnebergerová, tel.: 377 195 692 
    e-mail: ilona.snebergerova@plzensky-kraj.cz 
2. Bc. Irena Mahmoudi Majd, tel.: 377 195 266 
    e-mail: irena.mahmoudimajd@plzensky-kraj.cz 

 
 

Odbor životního prostředí 
Název grantového programu 1. Program podpory Plzeňského kraje na ekologické 

projekty   
2. Soutěž  „V přírodě s přírodou“ 

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

Termín podání žádosti Dosud není stanoven pro rok 2008 
Kontaktní osoba 
tel. č. , e-mail 

Ing. Hana Peřinová, tel.: 377 195 333 
e-mail: hana.perinova@plzensky-kraj.cz 
Alena Stuchlíková, tel.: 377 195 620 
e-mail: alena.stuchlikova@plzensky-kraj.cz 

 
 

Odbor regionálního rozvoje  
Název grantového programu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 

kraje 
 

Okruh možných žadatelů Obce Plzeňského kraje 
NNO nejsou možnými příjemci dotace 
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Středočeský kraj 
Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 

www.kr-stredocesky.cz 
 
 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje 
Název dotačního titulu Program podpory sociálních služeb na místní a 

regionální úrovni poskytované zejména seniorům a 
osobám se zdravotním postižením 

Okruh možných žadatelů Registrované fyzické a právnické osoby z řad NNO 
poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, v platném znění 

Termín podání žádostí 31. 10. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Martina Ozorovská 

Tel. 257 280 641; ozorovska@kr-s.cz  
 
Název dotačního titulu Program podpory rodiny  
Okruh možných žadatelů 1. registrované fyzické a právnické osoby z řad NNO 

poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění 
2. pověřené osoby pro výkon sociálně právní ochrany 
dětí 
3. mateřská centra, centra pro rodinu 

Termín podání žádostí 31. 10. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Martina Ozorovská 

Tel. 257 280 641; ozorovska@kr-s.cz  
 
Název dotačního titulu Program podpory aktivit v oblasti proti drogových 

služeb 
Okruh možných žadatelů Registrované fyzické a právnické osoby z řad NNO 

poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění 

Termín podání žádostí 31. 10. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Martina Ozorovská 

Tel. 257 280 641; ozorovska@kr-s.cz  
 
Název dotačního titulu Program podpory aktivit v oblasti prevence 

kriminality  
Okruh možných žadatelů Registrované fyzické a právnické osoby z řad NNO 

poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění 

Termín podání žádostí 31. 10. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Martina Ozorovská 

Tel. 257 280 641; ozorovska@kr-s.cz  
 
Název dotačního titulu Program podpory aktivit v oblasti integrace a 

vzdělávání  romské menšiny a podpory terénní 
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sociální práce ve vyloučených romských 
komunitách 

Okruh možných žadatelů Registrované fyzické a právnické osoby z řad NNO 
poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění 

Termín podání žádostí 31. 10. 2007 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Mgr. Martina Ozorovská 

Tel. 257 280 641; ozorovska@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 školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 
Ústeckého kraje 

Název dotačního titulu Sport a volný čas 2008 

Okruh možných žadatelů a) obec v kraji  
b) subjekt, který  je občanským sdružením, 
humanitární organizací či jinou právnickou  nebo 
fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti 
mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, 
podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a 
vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence 
kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí 
s výjimkou právnických osob jejichž  zakladatelem 
nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a 
který splňuje následující kritéria vhodnosti: 
• je přímo odpovědný za přípravu a realizaci 

projektu a nepůsobí jako prostředník, 
• má stabilně a dostatečně zajištěno financování 

svých aktivit,  
• je zkušený a schopný k demonstrování svých 

kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti 
odpovídající velikosti projektu, na který žádá 
dotaci.   

Termín podání žádostí 26. listopadu 2007 

Kontaktní osoba (telefon, e-mail) Laňková Klára, Ing.  
(475 657 305, lankova.k@kr-ustecky.cz ) 

 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého 
kraje  

Název dotačního titulu Podpora sociálně zdravotních služeb 2008 
Okruh možných žadatelů - občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 
- obecně prospěšná společnost dle zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- církev,náboženská společnost nebo církevní 
právnická osoba dle zákona  č. 3/2002 Sb., 
o svobodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností a o změně 



 90 

některých zákonů (zákon o církvích a 
náboženských společnostech), ve znění 
pozdějších předpisů, 

- příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, která není 
zřízena Ústeckým krajem, 

- fyzická osoba  
- fyzická nebo právnická osoba s registrací 

nestátního zdravotního zařízení 
Termín podání žádosti 21. prosince 2007 
Kontaktní osoba Pavlína Kučerová, tel.: 475 657 473,  

e-mail: kucerova.p@kr-ustecky.cz  
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423,  
e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz   

 
 

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého 
kraje  

Název dotačního programu Program podpory regionální kulturní činnosti na 
rok 2008 

Okruh možných žadatelů     
(nestátní neziskové organizace)          

Církevní organizace 
Sdružení (spolky, občanská sdružení, folklorní 
soubory, svaz divadelníků, společnosti pro obnovu 
památek, atd.) 

Termín podání žádostí 3. prosince 2007 do 15 hodin na podatelně KÚ ÚK 
Mgr. Adam Šrejber, tel. 475 657 286,  
e-mail: srejber.a@kr-ustecky.cz 
PaedDr. Petr Brázda, tel. 475 657 243,  
e-mail:brazda.p@kr-ustecky.cz  

Kontaktní osoba (tel., e-mail) 

Karina Strnadová, tel. 475 657 242,  
e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz 

 
 
Název dotačního programu Program na záchranu a obnovu kulturních památek 

Ústeckého kraje na rok 2008 
Okruh možných žadatelů 
(nestátní neziskové organizace)          

Církevní organizace 

Termín podání žádostí 28. února 2008 
Mgr. Petr Spála, tel. 475 657 239,  
e-mail: spala.p@kr-ustecky.cz 
Vlastimil Hauf, tel. 475 657 369,  
e-mail: hauf.v@kr-ustecky.cz 

Kontaktní osoba ( tel., e-mail) 

Jiří Souček, tel. 475 657 249,  
e-mail: soucek.j@kr-ustecky.cz 
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Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 

Dotační titul: Program podpory směrů rozvoje zemědělství a 
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2007 a 
2008 

Okruh možných žadatelů: - občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 
založené s cílem podpory zemědělské výroby, její 
kvality a marketingu, 
-  obecně prospěšná společnost dle zákona č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
- církev, náboženská společnost nebo církevní 
právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů 
( zákon o církvích a náboženských společnostech ), ve 
znění pozdějších předpisů, 
- zájmové profesní svazy zemědělců a zemědělských 
subjektů, pokud jsou registrováni podle zvláštních 
právních předpisů a mají svoje identifikační číslo a své 
sledovatelné účetnictví, 
- školy a další příspěvkové organizace dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
- fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí veřejně 
prospěšnou činnost ve smyslu Zásad poskytování 
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje 

Termín podání žádostí: březen 2008 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail): Ing. Zdeněk Smělík tel. 475 657 181,  

e-mail: smelik.z@kr-ustecky.cz) 
 
Dotační titul: Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a 

osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008 
Okruh možných žadatelů: - občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 
založené s cílem podpory zemědělské výroby, její 
kvality a marketingu, 
-  obecně prospěšná společnost dle zákona č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
- církev, náboženská společnost nebo církevní 
právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů 
( zákon o církvích a náboženských společnostech ), ve 
znění pozdějších předpisů, 
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- školy a další příspěvkové organizace dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
- fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí veřejně 
prospěšnou činnost ve smyslu Zásad poskytování 
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje 

Termín podání žádostí: bude upřesněn 
Kontaktní osoba (telefon, e-mail): Ing. Martin Větrovec tel. 475 657 123,  

e-mail: vetrovec.m@kr-ustecky.cz) 
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Zlínský kraj 
Krajský úřad, Třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín 

www.kr-zlinsky.cz 

 
Odbor kancelář hejtmana 

Název dotačního titulu Podpora aktivit v oblasti protidrogové prevence a 
prevence sociálně patologických jevů a podpora aktivit 
v oblasti prevence kriminality 

Okruh možných žadatelů Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a 
církevní právnické osoby, nadace  

Termín podání žádostí Leden  2008 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Pavlína Nováková, telefon 577 043 180 
pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz  

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti integrace romské komunity a 
národnostních menšin a podpora aktivit v oblasti 
integrace cizinců 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Leden 2008 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Jiřina Bradová, telefon 577 043 156 
jirina.bradova@kr-zlinsky.cz   

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti NNO - rozvoj občanské 
společnosti 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín podání žádostí Leden 2008 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Pavlína Nováková, telefon 577 043 180 
pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz  

 
 

Odbor školství, mládeže a sportu 
Název dotačního 
titulu 

Fond mládeže a sportu Zlínského kraje 

Okruh možných 
žadatelů 

právnická nebo fyzická osoba 

Termín podání žádostí na základě Výzvy zveřejněné odborem školství, mládeže 
a sportu krajského úřadu na úřední desce a na 
internetových stránkách Zlínského kraje (www.kr-
zlinsky.cz) 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Tomáš Duda, tel. 577 043 748 
tomas.duda@kr-zlinsky.cz 
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Název dotačního 
titulu 

Podpora mládežnického sportu 

Okruh možných 
žadatelů 

právnická osoba nebo občanské sdružení 

Termín podání žádostí Dotace z rozpočtu  

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Filip Pastuszek, tel. 577 043 743 
filip.pastuszek@kr-zlinsky.cz  

 
Název dotačního 
titulu 

Spolufinancování rozvojových projektů  ve sportu 

Okruh možných 
žadatelů 

Obce, občanské sdružení, školy a školská zařízení, PO 

Termín podání žádostí Dotace z rozpočtu 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Ing. Tomáš Duda, tel. 577 043 748,  
tomas.duda@kr-zlinsky.cz 
Ing. Filip Pastuszek, tel. 577 043 743,  
filip.pastuszek@kr-zlinsky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí  
(Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji) 

Okruh možných 
žadatelů 

• Školy a školská zařízení. 
• Nestátní neziskové organizace (občanské sdružení, 

obecně prospěšná společnost, nadace, registrované 
církve a náboženské společnosti). 

Termín podání žádostí Konečný termín pro podávání žádostí březen 2008 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Jiří Štěpán, tel. 577 043 745 
jiri.stepan@kr-zlinsky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti volnočasových aktivit dětí a 
mládeže  
(Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 
v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji) 

Okruh možných 
žadatelů 

Domy dětí a mládeže a Střediska volného času ve smyslu 
ustanovení § 111 zákona č.561/2004 Sb., školského 
zákona, zřízeným obcí na území Zlínského kraje a být 
zařazen v rejstříku škol a školských zařízení 

Termín podání žádostí Konečný termín pro podávání žádostí  únor 2008 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Jiří Štěpán, tel. 577 043 745 
jiri.stepan@kr-zlinsky.cz 

 
Název dotačního 
titulu 

Program I. Preventivní programy realizované 
školami, školskými zařízeními  – prostředky MŠMT 
administruje kraj 

Okruh možných 
žadatelů 

Školy a školská zařízení v minimální míře NNO (pokud 
není dostatek projektů škol a ŠZ) 
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Termín podání žádostí prosinec 2007 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

PhDr. Jarmila Peterkova, tel.577 043 746 
jarmila.peterkova@kr-zlinsky.cz  

 
 

Odbor kultury a památkové péče 
Název dotačního 
titulu 

Podpora aktivit v oblasti kultury a památkové péče 
Fond kultury zlínského kraje 
Podpora národnostních kultur, podpora filmové 
tvorby, divadla, hudby, podpora uchování a rozvoje 
tradi čních 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: 
kulturní aktivity – 4x ročně 
zachování a obnova kulturních památek  - 1x ročně  
(leden 2008) 

Kontaktní osoba 
tel.; e-mail 

Mgr. Pavel Macura, tel.: 577 043 600, 
 pavel.macura@kr-zlinsky.cz   
Karla Procházková, tel.: 577 043 604, 
karla.prochazkova@kr-zlinsky.cz  
PhDr. Jana Spathová, tel.: 577 043 607, 
jana.spathova@kr-zlinsky.cz   
Mgr. Eva Lidáková, tel.: 577 043 610,  
eva.lidakova@kr-zlinsky.cz  
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Grantové programy nadací – příjemců 
příspěvku z NIF 

 
(Zpracováno podle podkladů jednotlivých nadací) 
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F-nadace 
Krásova 24, 130 00  Praha 3 

www.f-nadace.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Oblast: Vzdělávání 

Grantový program 1. podpora sociálně slabých účastníků vzdělavacích 
programů 

2. podpora vzdělávání pracovníků neziskovách organizací 
- externí programy 

3. podpora vzdělávání pracovníků neziskovách organizací 
– interní programy 

4. podpora vzdělávání pracovníků pro děti a mládež 
 

Okruh možných 
žadatelů 

Nezisková právnická osoba registrovaná v České republice 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

3. října 2007 

Termín uzavření 
grantových programů 

3. prosince 2007 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Vlasta Havelková 
vlasta.havelkova@f-nadace.cz 
736 760 462 

 
 
 

Komunitní nadace Euroregionu Labe 
Koněvova 1697/18, 400 01  Ústí nad Labem 

www.komunitninadace.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Grantový program Podpora projektů týkajících se všech oblastí veřejného sektoru, 

zejména kultury a umění, sociálních služeb, životního prostředí, 
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 

Okruh možných 
žadatelů 

Všechny typy neziskových organizací registrovaných v ČR, které 
zamýšlí realizovat své veřejně prospěšné aktivity v oblasti euroregionu 
Labe. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

15. otevřené grantové kolo – červenec/srpen 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

15. otevřené grantové kolo – 30 .9. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Petr Veselý, tel.: 475 208 258 
e-mail: petr@komunitninadace.cz 
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NIF – 2. etapa 
Grantový program Podpora projektů týkajících se všech oblastí veřejného sektoru, 

zejména kultury a umění, sociálních služeb, životního prostředí, 
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 

Okruh možných 
žadatelů 

Všechny typy neziskových organizací registrovaných v ČR, které 
zamýšlí realizovat své veřejně prospěšné aktivity v oblasti euroregionu 
Labe. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

15. otevřené grantové kolo – červenec/srpen 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

15. otevřené grantové kolo – 30. 9. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Petr Veselý, tel.: 475 208 258 
e-mail: petr@komunitninadace.cz 

 
 

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda 
Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod 
www.mestonachod.cz/samosprava/nadace 

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program Kultura 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, spolky, školská zařízení, atd. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

2. 1 .2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Podání žádostí v I. kole  do 10.2.2008 
Podání žádostí ve II. kole do 10.9.2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jan Linhart,  tajemník nadace 
tel. č. 491 405 196        e-mail:jan.linhart@mestonachod.cz  

 
 
 

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

www.regionplzen.cz/Nadace700letmestaPlzne 
 

NIF – 1. etapa 
Grantový program OSTATNÍ /sport, humanita, obnova památek/ 
Okruh možných 
žadatelů 

Grantového řízení se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby 
s výjimkou: 

• fyzické osoby – podnikatelé 
• právnické osoby založené za účelem podnikání, 

politické strany, politická hnutí, společenství vlastníků 
jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní 
právnické osoby vyjma církevní právnické osoby 
poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a 
kulturní služby 
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• nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění 
prostředky kategorie NIF 

• stát, jednotky územní samosprávy 
• právnické osoby veřejného práva s výjimkou 

příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Únor 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Lenka Bílá 
378 035 300-1, bila@plzen.eu 

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program Kultura 
Okruh možných 
žadatelů 

Grantového řízení se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby 
s výjimkou: 

• fyzické osoby – podnikatelé 
• právnické osoby založené za účelem podnikání, 

politické strany, politická hnutí, společenství vlastníků 
jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní 
právnické osoby vyjma církevní právnické osoby 
poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a 
kulturní služby 

• nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění 
prostředky kategorie NIF 

• stát, jednotky územní samosprávy 
• právnické osoby veřejného práva s výjimkou 

příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2008 

Termín uzavření 
grant. programu 

Únor 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Lenka Bílá 
378 035 300-1, bila@plzen.eu 

 
 

Nadace ADRA – Adventistická nadace 
pro pomoc a rozvoj 

Klikatá 46, 158 00  Praha – Jinonice 
www.nadace-adra.cz 

 
Podklady nedodány. 
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Nadace Arbor Vitae 
Nezabudická 104, 252 30  Řevnice 

www.nadacearborvitae.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

Nadace Auxilia 
Mánesova 39, 120 00  Praha 2 

 
Podklady nedodány. 

 
 
 

Nadace Barokního divadla 
zámku Český Krumlov 

Zámek 59, 381 01  Český Krumlov 
www.ckrumlov.cz/cz1250/zamek/oinf/i_nadace.htm 

 
Podklady nedodány. 

 
 
 

Nadace Bezpečná Olomouc 
Panská 184/9, 772 00  Olomouc 

www.nbo.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

Nadace BONA 
Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00  Praha 8 

www.nadacebona.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Grantový program K podpoře 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 
do života společnosti 

Okruh možných Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,účelová zařízení 
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žadatelů církví, veřejnoprávní instituce bez omezení,výhradně právnické 
osoby. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

do 31. 3. 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

do 30. 6. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jitka Štambachová,výkonná ředitelka 
233 54 40 69, nadacebona@nadacebona.cz 

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program K podpoře 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 
do života společnosti 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení,obecně prospěšné společnosti,účelová zařízení 
církví, veřejnoprávní instituce bez omezení,výhradně právnické 
osoby. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

do 31. 8. 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

do 30. 6. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jitka Štambachová,výkonná ředitelka 
233 54 40 69, nadacebona@nadacebona.cz 

 
 
 

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

www.cerge-ei.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Oblast: jiné oblasti 

Grantový program Rozvoj a šíření ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu, tj. 
podpora publikací, výzkumných projektů, seminářů, panelových 
diskusí, kulatých stolů a konferencí 

Okruh možných 
žadatelů 

- občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení 
církví 
- veřejnoprávní instituce 
- příspěvkové a rozpočtové organizace  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Červen 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Pondělí 15. září 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Blanka Hadová  
224 005 143  
Markéta Mliková 
224 005 164 



 102 

nadace@cerge-ei.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Oblast: vzdělávání 

Grantový program Rozvoj a šíření ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu, 
tj. podpora publikací, výzkumných projektů, seminářů, 
panelových diskusí, kulatých stolů a konferencí 

Okruh možných 
žadatelů 

- občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová 
zařízení církví 
- veřejnoprávní instituce 
- příspěvkové a rozpočtové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Červen 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Pondělí 15. září 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Blanka Hadová  
224 005 143  
Markéta Mliková 
224 005 164 
nadace@cerge-ei.cz 

 
 
 

Nadace české architektury 
Betlémské náměstí 5a, 110 00  Praha 1 

www.nca.info 
 

NIF - 2. etapa 
Grantový program Kultura 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Prosinec 2007 

Termín uzavření grant. 
programu 

Únor 2008 – zasedání grantové komise 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Marie Krátká  
nca@nca.info 

 
 
 

Nadace Český fond umění 
Masarykovo nábřeží 250, 110 00  Praha 1 

www.nadace-cfu.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Grantový program Propagace a šíření českého výtvarného umění 
Okruh možných Výhradně tyto právnické osoby: O.s.,O.P.S.,účel.zaříz.církví,nadace a 
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žadatelů nadační fondy,veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpoč.org.  
Termín vyhlášení 
grant. programu 

K 30.9. kalendářního roku 

Termín uzavření 
grant. programu 

K 31.12. kalendářního roku 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Baběradová Dagmar, ředitelka Nadace ČFU, 224932938, 
 info@nadace-cfu.cz 

 
 
 

Nadace Český hudební fond 
Besední 3, 118 01  Praha 1 

www.nchf.cz 
 
 

NIF – 1. a 2. etapa 
Grantový program A) Ucelené projekty přispívající k propagaci a šíření české 

soudobé hudby – jedná se zejména o 
a) projekty napomáhající k soustavnému uvádění české 
soudobé hudby doma i v zahraničí; 
b) projekty umělecky hodnotných nahrávek české soudobé 
hudby a jejího šíření na zvukových nosičích. 

B) Projekty, které jsou výrazným přínosem pro českou 
hudební kulturu  – jedná se zejména o 
a) projekty, motivující jak české autory k vytvoření nových děl, 
tak interprety a pořadatele k jejich provozování; 
b) projekty, které svým významem přesahují i do 
mezinárodního kontextu. 

C) Projekty systematické hudebně nakladatelské činnosti a 
muzikologického bádání s akcentem na 
a) soustavnost vydávání soudobé české hudby a její pravidelné 
hudebně vědné a publicistické reflexe; 
b) vydávání významných děl české hudby všech období, která 
t. č. nejsou běžně dostupná; 
c) vydávání výrazných děl i z nejnovější (včetně nejmladší) 
české skladatelské tvorby; 
d) nové a perspektivní formy nakladatelské činnosti. 

D) Projekty umožňující účast vynikajících studentů – občanů 
ČR na kvalitních zahraničních hudebně vzdělávacích 
programech 

Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a 
nadační fondy (pokud nejsou samy příjemcem příspěvku z 
NIF), příspěvkové organizace (za podmínky, že samy vloží 
nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt), 
veřejné vysoké školy, církevní právnické osoby poskytující 
sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby; fyzické 
osoby s výjimkou podnikatelů 

 
Termín vyhlášení Leden 2008 
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grantových programů 
Termín uzavření 
grantových programů 

31. 3. 2008 
30. 9. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Helena Jindráková, tel. 257326975, e-mail nadace@nchf.cz 

 
 
 

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

www.nclf.cz 
 

NIF – 1. a 2. etapa 
Grantový program Kultura / Nadační program zahrnuje podporu oborů literární tvorby, 

vědecké a odborné literatury, dramatického umění apod. granty pro 
vymezené právnické osoby a stipendia pro fyzické osoby 

Okruh možných 
žadatelů 

Vymezuje jej vnitřní dokument „ Pravidla pro poskytovaní nadačních 
příspěvků z NIF „ vydaný správní radou Nadace ČLF, závazný pro 
všechny žadatele o příspěvek.  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Konec měsíce prosince 2007 

Termín uzavření grant. 
programu 

28. únor 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Antonín Neumann,  222 561 698,  neumann@nclf.cz 

 
 
 

Nadace Dagmar a Václava Havlových 
VIZE 97 

Voršilská 10, 110 00  Praha 1 
www.vize.cz 

 
Podklady nedodány. 

 
 
 

Nadace Dětský mozek 
Na Rybníčku 14/1350, 120 00  Praha 2 

www.detskymozek.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Grantový program zdravotní 
Okruh možných 
žadatelů 

Všechny právnické osoby poskytující péči nebo vzdělání osobám 
s postižením centrální nervové soustavy 
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Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Březen 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

M.Čermáková, 602 876 166 

 
 
 

Nadace Divoké husy 
Domažlická 15, 130 00  Praha 3 

www.divokehusy.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

Nadace Dobré dílo sester 
sv. Karla Boromejského 

Malostranské náměstí 26, 118 00  Praha 1 
www.boromejky.cz 

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program Oblast -Sociální a humanitární  
grantový program pro r. 2008„Za důstojnost lidského života“ 

Okruh možných 
žadatelů 

Poskytovatelé sociálně-zdravotních a humanitárních služeb - NNO 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

14. 6. 2007 

Termín uzavření grant. 
programu 

15. 10. 2007 (Realizace podpořených projektů od 1. 1. 2008 do  
31. 12. 2008) 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

J. Mindlová. 737858356 
mindlova.jana@ seznam.cz 

 
 
 

Nadace EURONISA 
Rumjancevova 3, 460 01  Liberec 

www.euronisa.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Grantový program Jiné 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, o.p.s., církevní právnické osoby poskytující 
sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, nadace a nadační 
fondy, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené obcí či 
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krajem 
Termín vyhlášení 
grant. programu 

Březen 2008 
Září 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Duben 2008 
Říjen 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Eva Rozkovcová 
485 25 1953, nadace@euronisa.cz 

 
NIF –  2. etapa 

Grantový program Sociální a humanitární 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, o.p.s., církevní právnické osoby poskytující 
sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, nadace a 
nadační fondy, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace 
zřízené obcí či krajem 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Březen 2008 
Září 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Duben 2008 
Říjen 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Eva Rozkovcová 
485 25 1953, nadace@euronisa.cz 

 
 
 

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

 
Podklady nedodány. 

 
 
 

Nadace Charty 77 
Melantrichova 5, 110 00  Praha 1 

www.bariery.cz/nadace 
 

NIF – 1. etapa 
Oblast:  sociálně zdravotní 

Grantový program Centra pro zdravotně handicapované 
Okruh možných 
žadatelů 

Nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, neziskové organizace 
zřizované obcemi a kraji a účelová zařízení církví 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Konec února 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

30. duben 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Božena Jirků – výkonná ředitelka Nadace Charty 77 
224 230 216  bozena.jirku@bariery.cz 
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NIF – 2. etapa 

Oblast: sociálně zdravotní 
Grantový program Projekty na podporu seniorů 
Okruh možných 
žadatelů 

Nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, neziskové organizace 
zřizované obcemi a kraji a účelová zařízení církví 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Konec února 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

30. duben 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Božena Jirků – výkonná ředitelka Nadace Charty 77 
224 230 216  bozena.jirku@bariery.cz 

 
 
 

Nadace Javorník 
Týnský dvůr 12, 110 00  Praha 1 

nadace-javornik.hyperlink.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Grantový program Podpora rehabilitačních a rekondičních programů pro děti do 

15 let 
Okruh možných 
žadatelů 

Obč. sdružení, nadační fondy, o.p.s., účel. zařízení církví, org. se 
stát. správou 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Duben 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Květen 2009 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Helena Stárková, tel. 728 76 84 47 
helena.starkova@seznam.cz 

 
 
 

Nadace Jedličkova ústavu 
V Pevnosti 4, 128 41  Praha 2 

www.nadaceju.cz 
 

Podklady nedodány. 
 

 
 

Nadace Kardiocentrum České Budějovice 
Klaricova 22, 370 04  České Budějovice 

 
Podklady nedodány. 
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Nadace Karla Pavlíka 
Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha 4 

 
Podklady nedodány. 

 
 
 

Nadace knihoven 
Kounicova 996/65a, 601 87  Brno 

www.svkkl.cz/index.php?kodstr=nadace 
 

NIF – 1. etapa 
Grantový program Kultura, knihovny 
Okruh možných 
žadatelů 

PO, neziskové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

31. 3. 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

30. 4. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

PhDr. Jiřina Kádnerová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 
Gen. Klapálka 1641, 272 80  Kladno, tel. 312813111, 
kadnerova@svkkl.cz 

 
 
 

Nadace Landek Ostrava 
Prokešovo náměstí 6, 728 30  Ostrava 

www.volny.cz/nadace-landek 
 

NIF – 2. etapa 
Grantový program Nadační program 2008 
Okruh možných 
žadatelů 

Právnické i fyzické osoby.  
Omezení okruhu žadatelů viz internetové stránky nadace  
www.volny.cz/nadace-landek. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1.kolo výběrového řízení s termínem uzávěrky 15.10.2007. 

Termín uzavření grant. 
programu 

2.kolo výběrového řízení s termínem uzávěrky 31.03.2008. 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Jaroslav Přepiora, tel. 596 262 228, mobil : 604 168 008 
e-mail : nadace.landek@okd.cz 
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Nadace Mariastar Humanity 
U Zásobní zahrady 8/2445, 130 00  Praha 3 

 
NIF – 1. etapa 

Grantový program Podpora seniorů s Alzheimerovou demencí v zařízeních sociální 
péče 

Okruh možných 
žadatelů 

 
Senioři s Alzheimerovou demencí 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

 
Duben 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

 
Červen 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

n.samopse@worldonline.cz  
JUDr. Stickelová Dagmar, 327 321 922, 222 560 147 

 
 
 

Nadace města Letovice pro rozvoj kultury 
a životního prostředí 

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

 
NIF – II. etapa 

Grantový program Celkem 7 grantů 
Okruh možných 
žadatelů 

• Nepodnikající fyzické osoby 
• Obecně prospěšné společnosti 
• Občanská sdružení 
• Příspěvkové organizace 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Prosinec 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

31. 3. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Josef Novotný, tel. 739 412 521, e-mail: 
tenis.novotny(zavináč)seznam.cz 

 
 
 

Nadace Mezinárodní potřeby 
Hlavní 91, Smržovka, 468 41  Tanvald 

www.incz.info 
 

NIF – 2. etapa 
Oblast: Děti, mládež, rodina 

Grantový program „Zdravá mládež“- p řednášková činnost na školách a volnočasové 
aktivity pro mládež 
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Okruh možných 
žadatelů 

• občanská sdružení 
• obecně prospěšné společnosti 
• jednotlivci 
• církevní právnické osoby, pokud poskytují sociální, vzdělávací a 

kulturní služby 
Termín vyhlášení 
grant. programu 

Předpokládáme k 1.1. 2008 

Termín uzavření 
grant. programu 

Předpokládáme k  25.2. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Petr Horáček, tel.  483394202, 732373573 
e-mail:  incz@incz.info 

 
 
 

Nadace na ochranu zvířat 
Pacovská 31, 140 00  Praha 4 

www.ochranazvirat.cz 
 

 
Správní rada Nadace na ochranu zvířat schvaluje grantové programy až ve chvíli, kdy jsou 
známy výsledky hospodaření v roce 2007 a tím i částka z NIF určená k rozdělení v roce 2008. 
Další informace viz www.ochranazvirat.cz nebo na emailu:  nadace@ochranazvirat.cz 
 

 
 

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových“ 

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

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků – stipendií na 
napsání původní vědecké práce v oborech historie, sociologie, 
ekonomie. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 

Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické osoby 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

31. 1. 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

31. 3. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

PhDr. Dagmar Rýdlová, tel.: 224 947 691, 
e-mail: rydlova@hlavkovanadace.cz 
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Nadace Naše dítě 
Ústavní 91/95, 181 21  Praha 8 

www.nasedite.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Grantový program Ochrana dětí a jejich práv v ČR 
Okruh možných 
žadatelů 

Právnické osoby (občanská sdružení, církevní právnické osoby 
poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, 
obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné 
vysoké školy) 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

31. březen 2008 (uzávěrka přihlášek), 30. 06. 2008 (vyrozumění 
žadatelů o výsledku) 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Monika Šimůnková, m.simunkova@nasedite.cz, tel. 266 727 
945 

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program Ochrana dětí a jejich práv v ČR 
Okruh možných 
žadatelů 

Právnické osoby (občanská sdružení, církevní právnické osoby 
poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, 
obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné 
vysoké školy) 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Leden 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

31. březen 2008 (uzávěrka přihlášek), 30. 06. 2008 (vyrozumění 
žadatelů o výsledku) 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Monika Šimůnková, m.simunkova@nasedite.cz, tel. 266 727 
945 

 
 
 

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 
Nemocniční 15, 466 60  Jablonec nad Nisou 

www.nemjbc.cz/cs/nadace 
 

NIF – 2. etapa 
Oblast: Zdravotnictví 

Grantový program Pořízení, obnova zdravotnické techniky a pomůcek při 
poskytování péče o nemocné a zdravotně postižené v okrese 
Jablonec nad Nisou. 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení 
církví a organizace zřízené státní správou a samosprávou. Příspěvkové 
a rozpočtové veřejnoprávní organizace za podmínky, že samy vloží 50 
% finančních prostředků na předmětný projekt. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Do 30. 6. 2008 
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Termín uzavření grant. 
programu 

Do 30. 9 .2008 

Kontaktní osoba 
tel. č.,  
e-mail 
web. 

Stehnová Ilona 
483 345 301 
Stehnova@nemjbc.cz 
www.nemjbc.cz/nadace 

 
 
 

Nadace Občanského fóra 
Hálkova 2, 120 00  Praha 2 

www.nadaceof.cz 
 

NIF I. etapa 
Oblast: Kulturní 

Grantový program Opomíjené památky 
Okruh možných 
žadatelů 

Právnické osoby, za předpokladu, že prokáží občanskou iniciativu při 
péči o památku. (např. regionální nadace, občanská sdružení, farnosti. 
Přihlášené projekty se musí realizovat v roce 2009! 
 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Únor 2008 

Termín uzavření 
grant. programu 

Konec června 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Irena Bartošová, tel. 224 941 305-7; e-mail: info@nadaceof.cz   
 

 
NIF II. etapa 

Oblast: Ochrana nemovitých kulturních památek 
(Nadace OF rozděluje obě témata zároveň.) 

Grantový program Památky a zdraví 
Okruh možných 
žadatelů 

V tomto programu mohou zažádat o grant 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. Přihlášené projekty se musí realizovat v roce 
2009! 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

Únor 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

Konec června 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Marcela Raatzová, tel.: 224 94 13 05 – 7 
e-mail: info@nadaceof.cz 
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Nadace Open Society Fund Praha 
Seifertova 47, 130 00  Praha 3 

www.osf.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Oblast: vzdělávání 

Grantový program Prosazování změn v oblasti vzdělávání 
Okruh možných žadatelů NNO, koalice NNO  
Termín vyhlášení grant. 
programu 

I. čtvrtletí  2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Do konce roku 2008 

Kontaktní osoba, tel.  Zdenka Almerová, 222 540 979, zdenka.almerova@osf.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Oblast: lidská práva 

Grantový program prosazování změn v oblasti lidkých práv * 
Okruh možných 
žadatelů 

NNO, koalice NNO  

Termín vyhlášení 
grant. programu 

I. čtvrtletí  2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

Do konce roku 2008 

Kontaktní osoba, tel.  Zdenka Almerová, 222 540 979, zdenka.almerova@osf.cz 
* konktrétní téma bude vypsáno v I. čtvrtletí 2008 

 
 
 

Nadace orientačního běhu 
Těšínská 4, 612 00  Brno 

www.obnadace.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Oblast: děti, mládež, rodina 

Grantový program Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2008 
Okruh možných 
žadatelů 

všechny subjekty v ČR zabývající se prací s mládeží 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Říjen 2007 

Termín uzavření 
grant. programu 

Prosinec 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing.Evžen Cigoš, tel.: 603 149 107;  evzen.cigos@obnadace.cz 
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Nadace Pangea 
Těšnov 5, 110 00  Praha 1 

www.nadacepangea.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

Nadace Partnerství 
Panská 7, 602 00  Brno 

www.nadacepartnerstvi.cz 
 

NIF – 1. a 2. etapa 
Oblast: Ochrana životního prostředí 

Grantový program Základní grantový program 
Okruh možných 
žadatelů 

Neziskové organizace, zejména: 
• občanská sdružení 
• obecně prospěšné společnosti 
• nadace, nadační fondy 
• místní samosprávy 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

2 termíny: březen a říjen 2008 ( bude upřesněno) 

Termín uzavření 
grantových programů 

bude upřesněno 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

František Brückner, +420 515 903 115, frantisek.bruckner@nap.cz  

 
 
 

Nadace Pražské komorní filharmonie 
Krocínova 1, 110 00  Praha 1 

www.pkf.cz 
 

Podklady nedodány. 
 

 
 

Nadace Preciosa 
Opletalova 17, 466 67  Jablonec nad Nisou 

www.nadace.preciosa.cz 
 

Podklady nedodány. 
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Nadace pro podporu hasičského hnutí 
v České republice 

Husova 300, 582 22  Přibyslav 
www.nphh.cz 

 
NIF – 2. etapa 

Oblast: Rozvoj regionálního a komunitního života 
Grantový program Nadace bude granty poskytovat na činnost hasičů v oblastech: 

• muzejnictví, výstavní a archivní činnost dokumentů 
přibližující záslužnou práci hasičů, jako jsou regionální 
muzea a Síně hasičských tradic ve sborech, na částečnou 
úhradu nákladů spojených s ošetřováním sbírkových 
předmětů včetně jejich restaurování, 

• úhradu nákladů spojených se získáváním nových 
exponátů, různých předmětů dokumentující vznik, vývoj 
a současnost hasičského hnutí, 

• na úhradu nákladů spojených s organizováním 
zájmových a kulturních akcí, festivalů hasičských hudeb, 
divadelních přehlídek, soutěží kronikářů, na činnost sekce 
filatelie a sběratelů hasičských kuriozit. Dále na 
videotvorbu související s požární ochranou a na pořizování 
fotodokumentace z významných hasičských akcí, 

• na publikační činnost, jako je vydávání odborné literatury, 
materiálů o požární prevenci a o historii hasičstva v 
jednotlivých regionech, které budou sloužit hasičům i široké 
veřejnosti, 

• na výchovu mládeže, zapojování mladých hasičů do 
činnosti ve sborech, na podporu sportovní činnosti včetně 
přípravy soutěžních družstev na soutěže od okresních až 
po celostátní kola, 

• na propagování nové hasičské techniky a výstroje, 
• na opravu a údržbu zámku v Přibyslavi, kde sídlí 

Centrum hasičského hnutí a v provozu je Stálá expozice 
požární ochrany. Na provoz hasičského muzea včetně 
doplňování expozic o nové exponáty a úhrady nákladů za 
pronájem majetku, 

• na úhradu částečných nákladů spojených s rozvíjením 
mezinárodní spolupráce s hasiči a organizacemi různých 
zemí včetně podpory komise pro historii a dokumentaci 
požární ochrany členských zemích CTIF. 

Okruh možných 
žadatelů 

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

Termín vyhlášení 
grantových programů 

1. 3. 2008 
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Termín uzavření 
grantových programů 

15. 11. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

František Čech, Jiří Pátek, tel.: 569 484 572, 569 484 239, mobil: 
724 263 160 
e-mail: jpatek@chh.cz 

 
 
 

Nadace pro radost 
Horníkova 34a, 628 00  Brno 

www.nadaceproradost.org 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, 
metabolismu a gerontologie 

Na Kotli 1147, 502 96  Hradec Králové 
www.nadacepzz.cz 

 
Podklady nedodány. 

 
 
 

Nadace pro současné umění Praha 
Jelení 9, 118 01  Praha 1 

www.fcca.cz/fca/cz/index.html 
 

NIF – 2. etapa 
Grantový program Podpora realizace projektů výtvarného umění a rozvoje 

sociální role výtvarného umění 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové 
kulturní instituce, fyzické osoby, příspěvkové organizace, za 
předpokladu, že samy vloží 50% nákladů 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

31. října 2007 

Termín uzavření grant. 
programu 

31. ledna 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ludvík Hlaváček, 602 612 248, ludvik.hlavacek@fcca.cz 
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Nadace pro transplantace kostní dřeně 
Na Roudné 123/212, 301 65  Plzeň 

www.kostnidren.cz/nadace 
 

NIF – 1. a 2. etapa 
Grantové programy 1) podpora dárcovství kostní dřeně v ČR 

2) individuální podpora pacientů po transplantaci dřeně 
3) podpora programu transplantací dřeně přístrojovým a 

investičním vybavením pracovišť 
4) vzdělávání v oboru hematologie, onkologie a transplantační 

medicíny 
5) výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační 

medicíny 
Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické i právnické osoby 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 1. 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

31. 12. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

MUDr. Mája Švojgrová 
Tel. 377 103 871, 604 646 733 
e-mail: svojgrova@fnplzen.cz 

 
 
 

Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor 

U Jezu 10, 460 01  Liberec 
jizerky.ecn.cz 

 
 

NIF – 1. etapa 
Oblast: Jiné 

Grantový program Základní grantový program 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a 
kulturní služby, nadace a nadační fondy, které nejsou příjemci NIF 
(max. 20% příspěvku bude využito na správu nadace a min. 80% 
bude použito na nadační příspěvky třetím osobám), příspěvková 
organizace (žadatel na projekt vloží min. 50% vlastních finančních 
prostředků), veřejné vysoké školy, fyzické osoby (nepodnikatelé), 
apod. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 1. 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

31. 12. 2008 
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Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel, tel: +420 605 701 503, email: 
jizerky@atlas.cz 

 
NIF – 2. etapa 

Oblasti: Ochrana životního prostředí 
Grantový program Základní grantový program 
Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a 
kulturní služby, nadace a nadační fondy, které nejsou příjemci NIF 
(max. 20% příspěvku bude využito na správu nadace a min. 80% 
bude použito na nadační příspěvky třetím osobám), příspěvková 
organizace (žadatel na projekt vloží min. 50% vlastních finančních 
prostředků), veřejné vysoké školy, fyzické osoby (nepodnikatelé), 
apod. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

1. 1. 2008 

Termín uzavření grant. 
programu 

31. 12. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel, tel: +420 605 701 503, email: 
jizerky@atlas.cz 

 
 

 

Nadace prof. Vejdovského 
Bouzov 60, 783 20  Bouzov 

 
NIF – 1. etapa 

Grantový program Vzdělávání a péče o zrakově postižené 
Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace, veřejné vysoké školy 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

Duben 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

2. květen 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Olga Sýkorová, mobil: 737 318 231, 
e-mail: nadace.prof.vejdovskeho@seznam.cz 

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program Vzdělávání a péče o zrakově postižené 
Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace, veřejné vysoké školy 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

Duben 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

2. květen 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Olga Sýkorová, mobil: 737 318 231, 
e-mail: nadace.prof.vejdovskeho@seznam.cz 
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Nadace rozvoje občanské společnosti 
Jelení 196/15, 118 00  Praha 1 

www.nros.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

Nadace rozvoje zdraví 
Masarykovo náměstí 6, 773 01  Karviná – Frynštát 

www.volny.cz/nrz 
 

NIF - 1. etapa 
Oblast: zdravotní 

Grantový program Rozvoj oblasti zdraví ve sférách zveřejněných na web. str. 
www.volny.cz/nrz 

Okruh možných 
žadatelů 

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, charitativní 
organizace, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické 
služby, mateřské i základní školy apod. rozpočtové nebo 
příspěvkové organizace veřejnoprávních institucí 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

Září 2007 

Termín uzavření 
grant. programu 

Prosinec 2007 

Kontaktní osoba Ing. Antonín Satola,         tel.:  602 557 524,          
e-mail:  nrz@volny.cz 

 
NIF - 2. etapa 

 Oblast: sociální 
Grantový program Rozvoj sociální oblasti ve sférách zveřejněných na web. str. 

www.volny.cz/nrz 
Okruh možných 
žadatelů 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, charitativní 
organizace, církevní právnické osoby poskytující sociální 
služby a rozpočtové nebo příspěvkové organizace 
veřejnoprávních institucí 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

září 2007 

Termín uzavření 
grant. programu 

prosinec 2007 

Kontaktní osoba Ing. Antonín Satola,         tel.:  602 557 524,          
e-mail:  nrz@volny.cz 
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Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů 
na záchranu plzeňských synagog 

Smetanovy sady 5, 301 37  Plzeň 
www.volny.cz/zoplzen1 

 
Podklady nedodány. 

 
 
 

Nadace sportující mládeže 
Štruncovy sady 3, 301 00  Plzeň 

www.nsm.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Oblast: Jiné  

Grantový program Podpora organizátora soutěže s mezinárodní účastí nebo 
soutěže nemistrovského či mistrovského charakteru na 
republikové úrovni 

Okruh možných 
žadatelů 

Pouze právnické osoby, vyjma těch, které jsou vyjmenovány 
v bodě V. odst. 2. b) – e) Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu 
zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR pro účely podpory nadací v I.etapě uzavřené podle 
§ 18 odst. 2) písm. A) bod 6) zákona č. 171/91 Sb. 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

30. 11. 2007 

Termín uzavření 
grantových programů 

10. 9. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Vlastimil Libeš, tel.: 377 236 696, 
e-mail: info@nsm.cz 

 
NIF – 2. etapa 

Oblast: Jiné – v rozsahu znění statutu (podpora výběru a výchovy sportovních talentů) 
Grantový program 1. Podpora mimořádných sportovních talentů (Talent)  

2. Podpora soutěže mezinárodního či světového významu 
pořádané na území České republiky (Soutěž) 
3. Zaměření grantu vznikne po analýze grantů vypsaných pro 
rok 2007 (v druhé polovině listopadu). Jeho název a grantová 
pravidla budou uvedena na internetových stránkách NSM. 

Okruh možných 
žadatelů 

Pouze právnické osoby, vyjma těch, které jsou vyjmenovány 
v bodě VI. odst. 2. b) – e) Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu 
zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR pro účely podpory nadací v I.etapě uzavřené podle 
§ 18 odst. 2) písm. A) bod 6) zákona č. 171/91 Sb. 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

30. 11. 2007 
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Termín uzavření 
grantových programů 

Uzávěrka podávání žádostí: 31. 10. 2008, uzavření grant. 
programu 31. 12. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

František Berka, tel.: 377 236 696, 
e-mail: berka@nsm.cz 

 
 
 

Nadace sv. Františka z Assisi 
Herčíkova 2496/14, 612 00  Brno 

 
NIF – 1. etapa 

Oblast: Jiné 
Grantový program Program primární a sekundární prevence interrupce 
Okruh možných 
žadatelů 

Nestátní neziskové organizace, jež jsou v souladu se zákonem 
řádně registrovány v ČR. Třetími osobami mohou být: 
• občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová 

zařízení církví; 
• nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 % 

příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetí osobě a 
nejvýše 20 % na správu nadace nebo navýšení nadačního 
jmění; 

• veřejnoprávní instituce; 
• příspěvkové a rozpočtové organizace za předpokladu, že samy 

vloží nejméně 50 % finančních prostředků na předmětný 
projekt. 

Příspěvky nebudou poskytovány fyzickým osobám 
Termín vyhlášení 
grantových programů 

1. 2. 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

30. 9. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. David Cichra, Kubánská 8, 616 00 Brno, mobil: 608 879 663, 
e-mail: nadace.svfr@seznam.cz 

 
 
 

Nadace Terezy Maxové 
Na Florenci 19, 110 00  Praha 1 

www.nadacetm.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Oblasti: Děti, mládež, rodina 

Grantový program 011 – Neodcházej 
012 – Vrať se 
021 – Rodina 
031 – Osobnost 
032 - Společnost  

Okruh možných Právnické osoby (NNO v České republice), fyzické osoby (např. 
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žadatelů pěstouni) 
Termín vyhlášení 
grantových programů 

1. 2. 2007 

Termín uzavření 
grantových programů 

15. 3. 2007, 31. 8. 2007 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Marie Hanáková, 226 222 050 

 
 
 
 

Nadace Tomáše Bati 
Gahurova 292, 760 01  Zlín 

www.batova-vila.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Grantový program Věda a výzkum pro život 
Okruh možných 
žadatelů 

Individuality nebo týmy ve vědě a výzkumu na universitách a 
vysokých školách ČR. 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

Pravděpodobně duben – květen 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

Po 12 měsících 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Ing. Pavel Velev, tel.: 577 219 083, 
e-mail: velev@batova-vila.cz 

 
 

 

Nadace Umění pro zdraví 
Dlouhá 36, 110 00  Praha 1 

nadace.ddsp5.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Oblast: zdravotně sociální a kulturně vzdělávací 

Grantový program 1.Projekty zaměřené na využití umění ke zlepšení podmínek 
(interiéru) zdravotnických a sociálních zařízení 
2.Projekty realizované studenty uměleckých škol (výstavní 
činnost, odborné stáže) 
3.Kulturn ě vzdělávací a výchovné projekty pro děti a mládež 
(pravidelná činnost) 

Okruh možných 
žadatelů 

OS, OPS, fyzické osoby – dle grantových pravidel 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

Březen 2008 
Termín pro podání žádosti je do 31. 3. 2008. 

Termín uzavření 
grantových programů 

Prosinec 2008 – únor 2009 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jana Kocurová, tel.: 222 312 657 
e-mail: Jana.kocurova@seznam.cz 
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Nadace Universitas 
Jiráskova 24, 602 00  Brno 
www.nadaceuniversitas.cz 

 
NIF – 1. a 2. etapa 
Oblast: Vzdělávání 

Grantový program Majetková podpora vydavatelské, pořadatelské, kulturní, 
vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti zejména autorů z 
akademické obce Masarykovy univerzity v Brně, ale i autorů z 
jiných vysokých škol a ústavů Akademie věd v České republice 

Okruh možných 
žadatelů 

Fyzické osoby a právnické osoby zabývající se vzděláváním, 
vědou, výzkumem a publikační činností 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

Únor 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

Duben 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., tel.: 549 491 433 
e-mail: jmalina@sci.muni.cz 

 
 
 

Nadace Veronica 
Panská 9, 602 00  Brno 

www.nadace.veronica.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Grantový program Místní i regionální projekty na zachování přírodních  

a kulturních hodnot krajiny ;;;; zejména na Moravě a Slezsku 
Okruh možných 
žadatelů 

Neziskové organizace, školy, domy dětí a mládeže 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

průběžně 

Termín uzavření grant. 
programu 

Uzávěrka pro přijímání žádostí a nominací je 1. února a 30. září  
 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jasna Flamiková, 542 422 775, Jasna.flamikova@veronica.cz  

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program Ekologická výchova 
Okruh možných 
žadatelů 

Neziskové organizace, školy, domy dětí a mládeže 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

průběžně 

Termín uzavření grant. 
programu 

Uzávěrka pro přijímání žádostí a nominací je 1. února a 30. září  
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Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Jasna Flamiková, 542 422 775,  
Jasna.flamikova@veronica.cz 

 
 

 

Nadace VIA 
Jelení 195/9, 118 00  Praha 1 

www.nadacevia.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

Nadace Vltava 
Tyršova 53/2, 397 01  Písek 

www.nadacevltava.cz 
 

Podklady nedodány. 
 
 
 

Nadace Zdraví pro Moravu 
Klatovská 427/18, 602 00  Brno 

www.nadacezdravi.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Grantový program Zdravotnictví 
Okruh možných 
žadatelů 

Nevládní neziskové organizace, zařízení církví, školy, sportovní 
organizace z celé ČR 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

celoročně 

Termín uzavření 
grantových programů 

31. 3. a 31. 8.  každoročně 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

MUDr. Spohrová Danuše, mobil: 603 420 526, 
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz 

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program Zdravotnictví 
Okruh možných 
žadatelů 

Nevládní neziskové organizace, zařízení církví, školy, sportovní 
organizace, jednotlivci z celé ČR 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

celoročně 

Termín uzavření 
grantových programů 

K 31. 3. a 31. 8., každoročně 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

MUDr. Spohrová Danuše, mobil: 603 420 526, 
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz 
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Nadace Život umělce 
Senovážné náměstí 978/23, 110 00  Praha 1 

www.nadace-zivot-umelce.cz 
 

NIF – 2. etapa 
Grantový program Divadelní, hudební a taneční projekty 
Okruh možných 
žadatelů 

širší okruh třetích osob s výjimkou uvedenou ve statutu nadace (v 
souladu s Dodatkem č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících 
prostředků NIF) 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

prosinec 2007/leden 2008 

Termín uzavření 
grant. programu 

29. 2. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Daniela Hrnčířová – výkonná ředitelka 
224 142 289, daniela.hrncirova@nadace-zivot-umelce.cz 

 
 
 

Olivova nadace 
Olivova 224, 251 01  Říčany 

www.olivovanadace.cz 
 
 

Olivova nadace v roce 2008 bude z výnosu "Nadačního investičního fondu" poskytovat 
nadační příspěvky na zlepšení zdravotní péče dětem s handicapem. Příspěvky budou 
poskytovány na základě výběrového řízení právnickým osobám - občanským sdružením, 
obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví a příspěvkovým organizacím, 
které mají v hlavní činnosti poskytování zdravotní péče dětem. Vyhlášení grantu bude ve 
druhém čtvrtletí 2008. Viz stránky www.olivovanadace.cz  

 
 
 

Purkyňova nadace 
Slatina 11, 410 02  Lovosice 

www.purknadace.cz 
 

NIF – 1. etapa 
Grantový program Památky a občané IV. – doplňující kolo 
Okruh možných 
žadatelů 

OS, o.p.s., cpo, nadace a nadační fondy 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

1. 7. 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

30. 9. 2008 
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Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Černá, tel. 416 591 552,  
purknadace@seznam.cz 

 
NIF – 2. etapa 

Grantový program Památky a občané IV. – doplňující kolo 
Okruh možných 
žadatelů 

OS, o.p.s., cpo, nadace a nadační fondy 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

1. 7. 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

30. 9. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Černá, tel. 416 591 552,  
purknadace@seznam.cz 

 
 
 

Společnost DUHA – Nadace pro děti 
postižené mozkovou obrnou 

Kpt. Jaroše 324, 541 01  Trutnov 
www.duhatu.cz 

 
Grantový program Oblasti pro které jsou granty obecně vypisovány: 

1. „Nemysli jen na sebe“ – rekonstrukce DD, stacionářů, center 
s postiženými dětmi, pomoc při mimořádných událostech – 
povodně apod. 

2. „Korunka ke korunce“  – podpora integračních sportovních, 
kulturních akcí, benefiční akce, 

3. „Stacionáře“ – vybavení stacionářů o pomůcky, počítače, hry, 
pobyty, volný čas apod. 

4. „EEG“  – přístrojové vybavení do center i pro postižené dětí 
na základě individuelních žádostí (zpravidla zákonných 
zástupců, rodičů) 

5. „Centrální p ůjčovna pomůcek,vozíků apod.pro celou ČR“  
– nakupují se pomůcky, zapůjčitelné na dobu určitou, 
dlouhodobou k užívání jak postiženým dětem v centrech tak i 
individuelně (vozíky, chodítka, speciální kočárky apod.) 

6. „Zdravé zuby“  – prevence i ošetření v zubní ordinaci nemusí 
být pro postižené dítko stresující  

7. „Domov na síti“  – snaha o zlepšení komunikace mezi dětmi 
ve stacionářích, dětských domovech a ústavech, snaha o 
vybavení center počítačovou technikou a její následné 
propojení po internetu, nakladatelská a vydavatelská činnost 
týkající se problematiky DMO, jednotlivých projektů, 
prezentace center, 

8. „Divadelní činnost postižených dětí“  – navazuje se na 
výborné výsledky v práci s postiženými dětmi v rámci 
dramatických, výtvarných kroužků, soutěže, kulturní pořady 
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postižených dětí 
Okruh možných 
žadatelů 

O podporu nemohou žádat ty subjekty, které realizují vlastní 
kampaně jako jsou kampaně „Pomozte dětem“, „Bariéry“, 
„T říkrálová sbírka“ apod. a zároveň ty subjekty, kde je 
zřizovatelem církev. O podporu formou grantu nemohou požádat 
ty nadace, které jsou držitelem příspěvku NIF, podnikatelské 
subjekty, fyzické osoby vzniklé za účelem podnikání, politické 
strany a ty organizace i jednici, občané u kterých přijetí grantu 
vylučuje zákonné ustanovení 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

 

Termín uzavření 
grantových programů 

15. prosince 2007 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Tel. / Fax: 499 811 601 

 
 
 

Studijní nadace CS Cabot 
Masarykova 753, 756 27  Valašské Meziříčí 

www.cscabot.cz/nadace.htm 
 

NIF – 2. etapa 
Grantový program Stipendia vysokoškolským studentům 
Okruh možných 
žadatelů 

Studenti českých VŠ , v ojedinělých případech i středních, 
s místem bydliště ve Valašském Meziříčí a nejbližším okolí 

Termín vyhlášení 
grantových programů 

2. 5. 2008 

Termín uzavření 
grantových programů 

31. 7. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Mgr. Marcela Janišová, 571 681 424, 776 889 868, 
Marcela_Janisova@cabot-corp.com 

 
 
 

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, 
umění a civilizaci 

Žerotínova 2, 682 01  Vyškov 
www.tribrany.cz 

 
Podklady nedodány. 
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Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
Senovážné náměstí 2, 111 21  Praha 1 

www.vdv.cz 
 
 

NIF – 1. a 2. etapa 
Název oblasti, ve které Vaše nadace obdržela příspěvek z NIF 

Grantový program „Oby čejný život“ viz www.vdv.cz 
Okruh možných 
žadatelů 

o.s., o.p.s, obce, c.p.o. 

Termín vyhlášení 
grant. programu 

31. 1. 2008 

Termín uzavření 
grant. programu 

31. 3. 2008 

Kontaktní osoba 
tel. č., e-mail 

Eva Kvasničková, kvasnickova@vdv.cz 

 
 
 
 

Vzdělávací nadace Jana Husa 
Žerotínovo náměstí 9, 602 00  Brno 

www.vnjh.sk 
 

Podklady nedodány. 
 


