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Slovo úvodem

Do Vašich rukou se dostává Informace o finančních zdrojích pro nestátní neziskové
organizace (dále jen "NNO") na další rozpočtový rok. Jde o tradiční publikaci, která je již
pátým rokem důležitou součástí servisu, jímž se Rada vlády pro NNO snaží zvyšovat určitý
"informační" komfort NNO v ČR. Úkolem této stručné brožurky je informovat o finančních
zdrojích z veřejných rozpočtů, určených v roce 2005 na aktivity NNO. 

Také struktura Informace je již tradiční. V úvodu jsou uvedeny Hlavní oblasti státní
dotační politiky vůči NNO pro rok 2005, které na návrh Rady vlády pro NNO schválila vláda
svým usnesením č. 586/2004. Představují hlavní politické rozhodnutí vlády o tom, co, kdo
a v jakých programech bude podporovat v následujícím roce. Z tohoto rozhodnutí pak vychází
dotační programy ministerstev, v nichž se budete moci v roce 2005 ucházet o státní podporu. 

Srovnáte-li tyto dotační programy a jejich procedury, s dotačními záměry krajů na rok
2005 (druhá část Informace), můžete zjistit včas nejen jejich podobu, ale i rizika, pokud své
aktivity financujete  z  více  veřejných rozpočtů  současně.  Zatímco ministerstva  své  dotační
programy na rok 2005 vypisují a některá i administrují v roce 2004, kraje většinou o svých
dotačních  záměrech  rozhodnou  až  v  roce  2005  podle  konkrétní  podoby  svého  rozpočtu.
S touto časovou prodlevou je potřebné počítat - a pokud je to alespoň trochu možné - připravit
se na ni.

Kolekci informací doplňují údaje o grantových programech 71 nadací, které obdržely
příspěvek  z  Nadačního  investičního  fondu  v  I.  i  ve  II.  etapě.  I  ty  mohou  být  zdrojem
financovaní Vašich projektů. Navíc - zájem NNO o jejich granty je pomůže udržet v rámci, ke
kterému se zavázaly, když příspěvek z Nadačního investičního fondu přijaly. Tímto rámcem
nepochybně zůstává podpora aktivit NNO v ČR. 

V letošním roce jsme vstoupili do Evropské unie a příští rok bude prvním, kdy bude
ČR  využívat  její  strukturální  fondy.  Předkládaná  Informace  údaje  o  těchto  procesech
neobsahuje.  V  době  jejího  vydání  na  konci  června  2004  nebylo  ještě  zcela  jasné,  kdy
jednotlivé řídící  orgány vydají  první výzvy na překládání projektů, nebyly hotové všechny
doprovodné dokumenty apod. Je  však zřejmé,  že ve třetím čtvrtletí  roku 2004 budou tyto
výzvy zveřejněny a toto období bude i pro některé NNO ve znamení prvního pokusu získat
podporu ze strukturálních fondů Evropské unie.  

Na  podzim  2004  začne  také  Nadace  rozvoje  občanské  společnosti  implementovat
globální grant Evropského sociálního fondu - výjimečný nástroj pro posílení kapacity NNO
v ČR, jehož získání je úspěchem všech, kteří o něj usilovali (MPSV, Rady vlády pro NNO
a v neposlední řadě NROS, která se dokázala na jeho implementaci připravit). Přestože tuto
možnost Informace neobsahuje, doporučuji ji Vaší bedlivé pozornosti. 

Dovolte mi popřát Vám v roce 2005 hodně sil při rozvíjení dovedností, které budete
při využívání nových finančních zdrojů, potřebovat.

PhDr. Petr Mareš, v.r.
místopředseda vlády 

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

                                                                                   P ř í l o h a
                                                                                   k usnesení vlády

                                                                                   ze dne 9. června 2004 č. 586

Hlavní oblasti
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005

Hlavní oblasti Činnosti NNO, jejichž rozvoj budou ústřední orgány
státní správy podporovat

Ministerstva
a poradní

orgány vlády
poskytování sociálních
služeb 

poskytování sociálních služeb občanům v obtížné životní
situaci1; podpora rozvoje poskytování zvláštních sociálních
služeb v sociálně vyloučených komunitách

MPSV, MO
v součinnosti s 
KRP 

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

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

MZ, MK, MZe,
MMR,
MŠMT, MŽP,
MPSV

ochrana životního
prostředí, udržitelný
rozvoj 

ochrana přírody a krajiny; zapojování veřejnosti do
rozhodování v oblasti životního prostředí; udržitelný rozvoj
na regionální úrovni; podpora činnosti Horské služby ČR

MŽP, MŠMT,
MMR, MZe, MK

vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů

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

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

rozvoj, podpora a
prezentace kultury,
ochrana kulturního
dědictví 

podpora umělecké tvorby a její prezentace doma i v
zahraničí, rozvíjení progresivních forem kultury; podpora
neprofesionálních kulturních aktivit; památková péče,
muzejnictví, knihovnictví a archivnictví; ochrana kulturních
tradic, podpora krajanských spolků v zahraničí a společností
přátel v ČR; podpora audiovize a sdělovacích prostředků;
podpora uchování české jazykové svébytnosti krajanských
komunit v zahraničí

MK, MŠMT,
MMR,MŽP,
MZV, MO, MZe 

1 Část tohoto programu bude, včetně finančních prostředků, přesunuta do rozpočtu krajů.

4



zapojení do programů EU finanční spoluúčast státu na programech financovaných z
fondů EU, komunitní rozvoj včetně naplňování principu
Partnerství, reprezentace ČR v zahraničí

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

rozvoj sportu
a tělovýchovy

péče o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti populace;
podpora státní sportovní reprezentace, včetně přípravy
sportovních talentů u sportů zařazených do programu OH;
podpora obnovy a údržby sportovních zařízení; podpora
zdravotně postiženým sportovcům; podpora
antidopingového programu; podpora sportovních aktivit dětí
a mládeže; podpora pohybových aktivit pro stárnoucí
populaci; zvýšení fyzické zdatnosti, specielních dovedností a
návyků určitých profesních skupin (Armáda ČR, Policie ČR,
Hasičské záchranné sbory ČR)

MŠMT, MV,
MO, MD

podpora rovných 
příležitostí mužů a žen

rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže: pracovní život,
politický život, násilí na ženách, genderová problematika
společnosti (obecné povědomí), role a stereotypy obou
pohlaví, genderová problematika v romské komunitě 

MPSV, MO,
MŠMT, MZV,
MPO, MK,
MMR, MZ, MV,
RVKPP,
RVRPŽM

podpora fungující rodiny rozvoj aktivit pro trávení volného času rodičů na rodičovské
dovolené s dětmi, projekty rodinných kompetencí (zvyšování
kvalifikace během času stráveného péčí o dítě a prací v
rodině), rekvalifikační kurzy, výchova k odpovědnému
rodičovství a manželství, rozvoj aktivit pro společné trávení
času rodiny, poradenské programy pro ženy a dívky

MPSV

rozvoj dobrovolnické
služby

podpora vysílajících organizací akreditovaných podle
zákona o dobrovolnické službě 

MV

podpora programů
příslušníků národnostních
a etnických menšin 

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

MK, MŠMT,
MV, MPSV,
v součinnosti s 
KRP, RNR

péče o ohrožené
a problémové skupiny
obyvatel 

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

MV, MPSV, MZ,
MO, MMR, MK,
MŠMT
v součinnosti s 
KRP

ochrana spotřebitele
a ochrana nájemních
vztahů

rozvoj činností zaměřených na rozšiřování právního vědomí
spotřebitelské veřejnosti, uplatňování ochrany spotřebitelů
v praxi, podpora rozvoje spotřebitelského hnutí v těchto
činnostech v rámci vstupu ČR do EU; právně osvětová
činnost v oblasti bydlení 

MPO, MMR

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

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

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

bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích 

podpora organizací zajišťujících činnost ke zvýšení
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

MD
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zájmová a další
volnočasová činnost pro
děti a mládež 

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

MŠMT, MZe,
MK

podpora financování
probačních programů a
rozvoje mediace v justici

podpora poskytovatelů sociálních služeb pro oblasti
probačních programů a programů resocializačních programů,
podpora programů v oblasti řešení konfliktů - mediace

MS

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

MPSV, MZ,
MŠMT, MO, MS,
RVKPP 

informační společnost umožnění přístupu na Internet, podpora využívání
informačních technologií

MI, MK

podpora a rozvoj
mezinárodních vztahů a
spolupráce 

podpora prezentace událostí a trendů v oblasti zahraniční
politiky a historie, dokumentace, archivace a publikování
informačních materiálů, organizování konferencí a seminářů

MZV

RNR - Rada vlády pro národnostní menšiny
KRP - Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity
RVKPP - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
RVRPŽM - Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
NNO - nestátní neziskové organizace
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I.

Základní údaje 
o ústředních orgánech státní správy, které poskytují

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

www.mdcr.cz

Odbor civilního letectví
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
➢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 uživatele2,
zajištění  ochrany a podpory zdraví  včetně  péče  o zdravotně  postižené,  rozvoj  sportu  a
tělovýchovy. 

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

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

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín předkládání žádosti do konce března 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢JUDr. J. Turecký, tel.: 972 231 357
➢Ing. Z. Jelínek, tel.: 972 231 027

2 Ve smyslu zákona č.  49/1997Sb.,  o civilním letectví,  ve znění pozdějších předpisů, přenesený výkon státní
správy vykonávají právnické nebo fyzické osoby na základě pověření MD ČR, a to ve věci ověřování letové
způsobilosti  SLZ, vydávání poznávacích značek a technických průkazů SLZ, vedení evidence SLZ,  výcviku
pilotů včetně vydávání průkazů jejich způsobilosti, stanovení podmínek pro výběr ploch pro provoz SLZ a jejich
schvalování a dohledu nad činností uživatelů těchto zařízení v rámci jejich provozu.
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Ministerstvo informatiky ČR
Havelkova 2, 130 00 Praha 3

www.micr.cz

Odbor projektů životních situací

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

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

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

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Grantové řízení na základě předložených projektů

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt žádat
➢ Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církve

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení do 15. 9. 2004
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 15. 10. 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 30. 11. 2004

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ R. Brožková, tel.: 221 008 267, E-mail: renata.brozkova@micr.cz
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Ministerstvo kultury ČR
P.B. 74, Maltézské náměstí 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.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Fyzické i právnické osoby.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 30. 9. 2004 
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 30. 11. 2004 
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 28. 2. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ R.Kallup, tel.: 257 085 298, E-mail: roman.kallup@mkcr.cz 

Odbor hromadných sdělovacích prostředků
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Veřejně prospěšné kulturní aktivity v oblasti audiovize a sdělovacích prostředků
2) Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích 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. 98/2000 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 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
➢ ad 1) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 1. 10. 2004
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 12. 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení do 31. 3. 2005
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➢ ad 2) 
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 9. 2004
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 10. 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení do 15. 12. 2004

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací 
ad 1) R. Fiala, tel. 257 085 313, E-mail: richard.fiala@mkcr.cz
ad 2) JUDr. B. Bártíková, 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 2004
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ Ing. K. Ladýř, tel: 257 085 450, E-mail: karel.ladyr@mkcr.cz 

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

sdružení
Aktivity,  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 s nadregionální a celostátní působností (ekumenická setkání, oslavy významných výročí,
výstavy, semináře, přednášky, koncerty duchovní a současné křesťanské hudby apod.).

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

grantové komise, která posuzuje všechny předložené žádosti.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ ad 1) Občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

ve znění pozdějších předpisů).
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➢ ad  2)  Církve  a  náboženské  společnosti,  církevní  právnické  osoby  (registrované  či
evidované  podle  zákona  č.  3/2002  Sb.,  o  svobodě  náboženských 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. 9. 2004
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15.11. 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 3. 2005
➢ ad 2)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 9. 2004
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15.11. 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 3. 2005

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
➢ Ing. M. Kodadová, tel.: 257 085 574, E-mail: martina.kodadova@mkcr.cz

Odbor regionální a národnostní kultury
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin

Podpora uměleckých aktivit, vzdělávacích a výchovných aktivit v kulturních oborech, podpora dokumentace
národnostní kultury, publikační činnosti (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, činnosti
výtvarné, 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  metod  a  forem mimoškolního
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, 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  inspirujících  dílen
a seminářů,  neprofesionální  tvorby  výtvarné,  fotografické,  zvukové  a  amatérského  filmu a  videa,  všech
druhů tanečního umění od folklóru až po scénický a moderní tanec, dětských estetických aktivit s důrazem
na přípravu a  vzdělávání  vedoucích  dětských a  mládežnických kolektivů.  Podpora  akcí  zaměřených na
Národní program přípravy na stárnutí.

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

6) Program podpory integrace cizinců žijících v České republice
Podpora uměleckých aktivit, kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, televizních a rozhlasových pořadů,
podpora aktivit, které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast, podpora dokumentační činnosti,
publikační  činnosti,  podpora  multietnických  kulturních  akcí,  směřujících  mimo  jiné  např.  k  potírání
negativních  projevů  extremismu,  rasové  a  národnostní  nesnášenlivosti  a  xenofobie,  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,
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prezentace výrobků lidových řemeslníků se zvláštním zřetelem na prezentování výrobků učňů, předávání
zkušeností a dovedností starých řemeslníků následovníkům, tvůrčí dílny v řemeslných oborech, záznamy
technologií a jejich dokumentace, vydání výjimečných publikací, všeobecné zaměření na ochranu tradiční
lidové kultury zejména ve smyslu usnesení vlády č. 571/2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou
kulturu v 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 MK. 

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

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1)3 – 8) Provádí se výběrové dotační řízení.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ ad 1) – 4), 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 1) – 7) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení III. čtvrtletí 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad - prosinec 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 31. l. 2005
➢ ad 8) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení III. čtvrtletí 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 31. 5. 2005
➢ ad 9) Termíny průběžně po celé období kalendářního roku.

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) PhDr. V. Appl, tel.: 257 085 265, E-mail: vaclav.appl@mkcr.cz
➢ ad 2) Mgr. L. Vaňková, tel.: 257 085 258, E-mail: libuse.vankova@mkcr.cz
➢ ad 3) PhDr. V. Appl, tel.: 257 085 265, E-mail: vaclav.appl@mkcr.cz
➢ ad 4) R. Polendová, tel.: 257 085 291, E-mail: roza.polendova@mkcr.cz
               I. Vozková, tel.: 257 085 259, E-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz
➢ ad 5) Mgr. K. Gabrielová, tel.: 257 085 269, E-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz
➢ ad 6) Mgr. K. Gabrielová, tel.: 257 085 269, E-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz
➢ ad 7) Mgr. K. Gabrielová, tel.: 257 085 269, E-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz
               Mgr. L. Vaňková, tel.: 257 085 258, E-mail: libuse.vankova@mkcr.cz
➢ ad 8) R. Polendová, tel.: 257 085 291, E-mail: roza.polendova@mkcr.cz
               I.Vozková, tel.: 257 085 259, E-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz
➢ ad 9) Mgr. M. Nádvorník, tel.: 257 085 292, E-mail: michal.nadvornik@mkcr.cz

3 Termín výběrového dotačního řízení na Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin bude
upřesněn na jednání Rady vlády pro národnostní menšiny v 2. pololetí 2004.
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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 projektů v oblasti literatury – literární periodika a sborníky, veřejné přednášky,

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

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

7) Program VISK – veřejné informační služby knihoven
8) Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven4 

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1), 3) – 7) 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  6)  a  7)  Provádí  se  výběrové  dotační  řízení  a  postupuje  dle  nařízení  vlády ze  dne
29. května  2002  č.  288,  kterým  se  stanoví  pravidla  poskytování  dotací  na  podporu
knihoven

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ ad  1)  a  3)  –  5)  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 MK

➢ ad 2) Všechny subjekty profesionálního divadla, profesionálního symfonického orchestru
a pěveckého sboru s výjimkou divadel zřizovaných orgány státní správy, Magistrátu hl. m.
Prahy a komerčních divadel, pokud vykazují zisk. 

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1), 3) - 5)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení říjen/listopad 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad/prosinec 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení únor/březen 2005

4Dle návrhu novely zákona o  rozpočtovém určení  daní  má tento  program být  od  r.  2005
převeden do kompetence krajů (tzn. MK již dále nebude vyhlašovat a financovat).
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➢ad 2)
Termín vyhlášení Programu leden 2005
Termín uzávěrky přihlášek 28. 2. 2005
Termín vyhodnocení duben 2005
➢ad 6) a 7)

Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení do 31. 10. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení do 10. 1. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 30. 4. 2005

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), 4) B. Fišer, 257 085 220, e-mail: bohumil.fiser@mkcr.cz
➢ad 5) PhDr. K. Nováková, 257 085 221, E-mail: kvetuse.novakova@mkcr.cz
➢ad 6) Mgr. B. Skučková, 257 085 316, E-mail: blanka.skuckova@mkcr.cz
➢ad 7) B. Čermáková, DiS. 257 085 219, E-mail: blanka.cermakova@mkcr.cz

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

Odbor památkové péče
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Podpora projektů zaměřených na činnost podporující  kulturní aktivity v oblasti památkové
péče

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Provádí se výběrové řízení.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Občanská sdružení.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení prosinec 2004
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ Ing. Ivana Česenková, tel.: 257 085 418, E-mail:ivana.cesenkova @mkcr.cz
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Ministerstvo obrany ČR
Náměstí Svobody 471, 160 00 Praha 6

www.army.cz

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

Podpora  umělecké tvorby a kulturních aktivit  pro  volný čas  se zaměřením na Armádu České republiky
(AČR), podpora utváření hrdosti na vojenské tradice, podpora posilování branného vědomí a odpovědnosti
za obranu vlasti.

2) Podpora sportu a tělovýchovy
Podpora rozvoje fyzické zdatnosti vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, včetně činností k získání
speciálních dovedností a návyků, podpora sportovních aktivit pro volný čas vojáků z povolání, občanských
zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

3) Podpora prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality
Podpora  primární  prevence  sociálně  patologických  jevů  a  prevence  kriminality  v AČR;  poradenské
a vzdělávací projekty v oblasti komunikace, diagnostiky, rodinného poradenství, zdravého životního stylu,
duševní hygieny a hodnotové orientace,  pomoci při  překonávání potíží vojáků a jejich rodin při  vyslání
a návratu z misí.

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

5) Podpora péče o účastníky národního boje za osvobození,  válečné veterány v zařízeních
sociální  péče,  která  provozují  nestátní  neziskové  organizace,  nebo  která  jsou  zřízena
obcemi, kraji a Hl. m. Prahou
Podpora rychlého umístění a poskytování nadstandardní péče účastníkům národního boje za osvobození -
nositelům osvědčení podle  zákona č.  255/1946  Sb.  a  válečným veteránům -  nositelům osvědčení  podle
zákona č. 170/2002 Sb. v uvedených zařízeních, za účelem prožití kvalitního a důstojného stáří.

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1) –5) Hodnotitelské komise provádějí výběrová řízení předložených žádostí.

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

společnosti a církevní právnické osoby spolupracující se zařízeními AČR
➢ ad 5) Obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nestátní právnické osoby

a zařízení obcí a krajů založené nebo zřízené k poskytování sociálních služeb 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 5)
Zveřejnění dotační politiky MO na internetových stránkách MO do 30. 9. 2004
Předložení žádostí o poskytnutí dotace do 31. 12. 2004
Posouzení žádostí o přidělení dotace v roce do 30. 4. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) – 4) Ing. D. Červenka, tel.: 973 214 732
➢ ad 5) Ing. J. Pavlík, tel.: 973 212 136
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na poříčním právu 1, 128 00  Praha 2

www. mpsv.cz

Odbor sociálních služeb
Programy, na které jsou poskytovány dotace
1) Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni

Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena
celým  územím  České  republiky,  resp.  přesahuje  působnost  dvou  či  více  krajů.  Program  je  tvořen
následujícími podprogramy:
- Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
- Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality 
- Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách 
- Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením

2) Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni 
Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena
územím obce či kraje. Program je tvořen následujícími podprogramy:
- Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
- Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality
- Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách

3) Program podpory pilotních, inovativních projektů
Program bude vyhlášen podle možnosti státního rozpočtu a určen podle priorit a záměrů MPSV v oblasti
poskytování sociálních služeb. Bude zaměřen především na podporu procesu zavádění a rozvoje  nových
forem sociálních služeb umožňujících život v přirozeném prostředí.

Používané postupy při poskytování dotací
➢ ad 1) – 3) Provádí se výběrové dotační řízení.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Občanská  sdružení,  církevní  právnické  osoby,  obecně  prospěšné  společnosti,  fyzické

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) – 2)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení do 31. 7. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 8. 10. 2004
Termín hodnocení přijatých žádostí v hodnotících komisích do 31. 12. 2004
➢ ad 3)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení prosinec 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení leden 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ Ing. H. Petroková, tel.: 221 922 296, E-mail: helena.petrokova@mpsv.cz
➢ B. Pourová, tel.: 221 922 241, E-mail: blanka.pourova@mpsv.cz
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Odbor pro migraci a integraci cizinců
Program, na který jsou poskytovány státní dotace:
Program podpory integrace cizinců žijících v ČR
Program je určen pro projekty podporující integraci cizinců žijících na území ČR. Program je
tvořen následujícími podprogramy:

1. Sociálně-právní poradenství cizincům 
Tento program je určen projektům, které poskytují sociálně-právní, případně i psychologické poradenství
cizincům, asistenci cizincům při zvládání administrativních náležitostí spojených se sociálním zabezpečením
nebo vstupem na trh práce, pomoc v komplikované osobní či rodinné situaci.

2. Informační, osvětové a vzdělávací aktivity podporující integraci cizinců
Tento podprogram je určen na podporu projektů, zaměřených zejména na zlepšení sociokulturní orientace
cizinců ve společnosti, orientaci v hodnotovém a politickém systému ČR, zvýšení kvalifikačních kompetencí
směřujících ke vstupu cizinců na trh práce.

3. Podpora  aktivit  zaměřených  na  posílení  integrace  zranitelných  skupin  imigrantů,
zejména žen a dětí

Tento podprogram je  určen pro  projekty podporující  integraci  zranitelných skupin cizinců,  se  zvýšenou
pozorností  věnovanou  ženám  pocházejícím  z  výrazně  odlišného  sociálně-kulturního  prostředí,  ženám
pečujícím o malé děti. Dále na projekty zvyšující informovanost cizinců o vztazích mezi muži a ženami a o
postavení žen ve společnosti ČR.

4. Podpora rozvoje vztahů mezi komunitami 
Tento  podprogram  je  určen  na  projekty,  podporující  rozvoj  vztahů  a  vzájemného  porozumění  mezi
komunitami jak cizinců navzájem, tak mezi majoritní společností v ČR a cizinci, dále projektů, jejichž cílem
je informovat o podmínkách a problematice života cizinců v ČR.

Používané postupy při poskytování 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  8. 7. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení  8.10.2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací:
PhDr. Helena Dluhošová, tel.: 221 923 062, E-mail: helena.dluhosova@mpsv.cz 

Úsek evropské integrace a mezinárodních vztahů
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) podpora aktivit zaměřených na zvýšení obecného povědomí o problematice rovnosti žen

a mužů
2) podpora aktivit zaměřených na odstraňování genderových stereotypů
3) podpora aktivit zaměřených na zvýšení podílu žen v pracovním a politickém životě
4) podpora aktivit zaměřených na rovnost žen a mužů v zaměstnání
5) podpora aktivit zaměřených na rovné odměňování
6) podpora aktivit zaměřených na přístup žen do vedoucích funkcí
7) podpora aktivit zaměřených na genderové kolektivní vyjednávání
8) podpora aktivit zaměřených na potlačení násilí na ženách
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9) podpora aktivit zaměřených na rovnost žen a mužů v romské komunitě

Používané postupy při poskytování dotací
➢ Provádí se výběrové dotační řízení.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 9. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení prosinec 2004

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ Mgr. G. Mátéová, tel.: 221 922 819, E-mail: gabriela.mateova@mpsv.cz
➢ Mgr. M. Kavková, tel.: 221 923 608, E-mail: michaela.kavkova@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 zdravotně postiženými

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Schvaluje  komise  pro  posuzování  žádostí  o  finanční  participaci  MMR  na  realizaci

projektů nestátních neziskových organizací

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Vybraná občanská sdružení

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢Ing. P. Novák, tel. 224 862 320
➢JUDr. Z. Vobrátilová, tel. 224 862 267

Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora  projektů  zajišťujících  obnovu  značení  turistických  tras,  jakož  i  jejich  nové
vytyčování

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Schvaluje  komise  pro  posuzování  žádostí  o  finanční  participaci  MMR  na  realizaci

projektů nestátních neziskových organizací

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Vybraná občanská sdružení

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ Bc. L. Haupt, tel: 224 861 695
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Odbor bytové politiky
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora  činnosti  organizací  programově  orientovaných  na  ochranu  práv  nájemníků
a posilování právního a ekonomického vědomí majitelů domů a veřejnosti

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Schvaluje  komise  pro  posuzování  žádostí  o  finanční  participaci  MMR  na  realizaci

projektů nestátních neziskových organizací

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Vybraná občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ A. Daňhelová, tel.: 224 861 331

Odbor zahraniční pomoci a financování programů
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora  projektů  zahrnujících  přípravu  reprezentantů  obcí,  měst  a  regionů na  činnost  ve
strukturách Evropské unie

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Schvaluje  komise  pro  posuzování  žádostí  o  finanční  participaci  MMR  na  realizaci

projektů nestátních neziskových organizací

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Zájmová sdružení právnických osob

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ Ing. T. Borovička, tel.: 224 861 328
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Odbor regionálního rozvoje
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora  vzdělávacích  programů  určených  pro  představitele  místní  a  regionální  správy
zahrnující  přípravu  na  vstup  do  Evropské  unie,  vč.  spoluúčasti  na  programech
kofinancovaných EU

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Schvaluje  komise  pro  posuzování  žádostí  o  finanční  participaci  MMR  na  realizaci

projektů nestátních neziskových organizací

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Vybraná občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení neuveden
Termín uzavření výběrových dotačních řízení neuveden
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení neuveden

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ Ing. M. Damborský, tel.: 224 861 358
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 00 Praha 1

www.mpo.cz

Odbor ochrany spotřebitelů
Programy, na které budou poskytnuty dotace 
1) Poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, řešení mimosoudního

urovnávání spotřebitelských sporů, sumarizace získaných poznatků a jejich popularizace
pro praktické využití v obecné praxi

2) Realizace vzdělávacích akcí s tematikou ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb na
trhu se  zvláštním zřetelem na přípravu metodiky a pomůcek pro vzdělávání dospělých
a školní mládeže na základních a středních školách

3) Vydávání spotřebitelských periodik, publikací a tiskovin v tištěné i elektronické podobě,
zveřejňování  výsledků  spotřebitelského  testování  výrobků,  zboží  a  služeb  a  poznatků
z poradenské  činnosti  a  z mimosoudního  urovnávání  spotřebitelských  sporů  v  rámci
ochrany spotřebitelů  při  nákupu zboží  a  služeb na trhu a  ochrany před  nebezpečnými
výrobky na trhu

4) Podpora aktivit spotřebitelských organizací při jejich zapojování do programů prosazování
samoregulace v oblasti zkvalitňování obchodních vztahů a ochrany spotřebitelů

5) Zapojování  občanských  spotřebitelských organizací  do  mezinárodních  spotřebitelských
struktur a do mezinárodní standardizace a do mezinárodních projektů v oblasti  ochrany
spotřebitelů 

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) NNO, které se v rozhodující části náplně činnosti věnují problematice ochrany

spotřebitelů při  nákupu zboží  a služeb na trhu,  nebo NNO, jejíž  hlavní  náplň činnosti
netvoří  problematika ochrany spotřebitelů,  avšak která se  systematicky a dlouhodoběji,
nejméně však dva roky od své právoplatné registrace, věnuje také ochraně práv a zájmů
spotřebitelů,  anebo  která  prokáže,  že  navzdory  kratší  době  trvání  takové  činnosti  již
realizuje projekty, které přinášejí prospěch spotřebitelům a vedou k ochraně jejich práv
a zájmů při nákupu zboží a služeb na trhu.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení červen 2004
Termín uzávěrky výběrového dotačního řízení říjen 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení prosinec 2004

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
➢ Ing. J. Huněk, tel.: 224 062 864
➢ Ing. L. Doležalová, tel.: 224 062 865 

23



Oddělení standardizace
Programy, na které bude poskytnuta státní dotace 
Dotace Českému institutu pro akreditaci, o.p.s., podle zákona č. 22/1997 Sb.5

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Neprovádí se výběrové dotační řízení.

Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
➢ Vybraná obecně prospěšná společnost.

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
➢ JUDr. T. Jeřábková, tel.: 224 062 441

5 Poskytuje se v souladu s § 15 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění  některých  zákonů,  na  financování  zahraničních  styků,  které  vyplývají  ze  zapojení  příjemce  jako
Národního akreditačního orgánu ČR do evropských a světových organizací, zabývajících se akreditací.
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Ministerstvo 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 talent
4) Program Sportovní třídy 
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) Sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem Sportovní příprava
10) Investiční program 233510

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad  1)  -  4)  a  9)  mají  stanoveny  specifické  podmínky  přidělení  dotace.  Informace  na

http://www.msmt.cz/telovychova, 
➢ ad 5) - 8) a 10) 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
organizací6.

➢ ad  8)  Občanská  sdružení  v tělovýchově  a  sportu  prostřednictvím  střešních  organizací,
sportovní kluby s návazností na sportovní třídy

➢ ad 9) Krajské úřady
➢ ad  10)  Občanská  sdružení  v tělovýchově a  sportu,  Resortní  centra  MO,  MV,  MŠMT,

obecní úřady.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 8)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2004
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 5)-8)
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 1)-4)

31. 10. 2004
30. 11. 2004

Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 30. 1. 2005
➢ ad 10)
Termín uzávěrky podávání žádostí 31. 10. 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) - 9) Dr. M. Vosyka, tel.: 257 193 635, E-mail: vosyka@msmt.cz 

6 Podmínky poskytnutí dotací se každoročně aktualizují.
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                      PaedDr. P. Vykoukal, tel.: 257 193 773, E-mail: vykouk@msmt.cz
                      Mgr. J. Rázl, tel.: 257 193 877, E-mail: jiri.razl@msmt.cz
                      R. Cikl, tel.: 257 193 851, E-mail.: radek.cikl@msmt.cz

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

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

investic

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 3) Provádí se výběrové dotační řízení. Informace: http://wwww.msmt.cz/mladez a

tělovýchova/mládež/dotační programy

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
➢ ad 1) - 3) Občanská sdružení dětí a mládeže a sdružení pracující s dětmi a mládeží, obecně

prospěšné společnosti a církevní právnické osoby, pracující v této oblasti

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) – 3)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2004
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 31. 10. 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 1. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) - 2) S. Sedláček, tel.: 257 193 590, E-mail: sedlacek@msmt.cz
➢ ad 1) - 3) E. Hampejsová, tel.: 257 193 444, E-mail: hampejs@msmt.cz, 

Skupina regionálního školství
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Podpora činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství
2) Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
3) Program podpory integrace romské komunity
4) Program podpory aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR 
5) Program  I  –  Programy  na  krajské  úrovni  realizované  školami,  školskými  zařízeními

a místními NNO Program II - Prevence sociálně patologických jevů v resortu MŠMT

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1) – 3) Provádí se výběrové dotační řízení.
➢ ad 4) Provádí se dvoukolové (MŠMT a MV) výběrové dotační řízení.
➢ ad  5)  Programy  mají  stanoveny  specifické  podmínky  přidělení  dotace.  Informace  na

http://wwww.msmt.cz/prevence.
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Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ ad 1) Profesně orientovaná občanská sdružení pedagogických pracovníků v regionálním

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

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

➢ ad 3) Občanská sdružení, další nestátní neziskové organizace.
➢ ad  4)  Školy  a  školská  zařízení,  vysoké  školy  všech  zřizovatelů,  zařízení  pro  další

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

➢ ad 5) Program I – projekty místního a regionálního charakteru pro školy a školská zařízení
a místní NNO. Program II – projekty charakteru nadregionálního (zahrnující dva a více
krajů) určeno školám, školským zařízením, NNO, příspěvkovým organizacím zřizovaným
MŠMT, MZ a MV, VŠ a fyzickým osobám.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací 
➢ Ještě nejsou známy, jsou zveřejňovány na internetových stránkách MŠMT.
➢ ad 5) termíny jsou uvedeny v následující tabulce:
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 15. 6. 2004
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 30. 9. 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 1. 2005

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) M. Kováč, DiS, tel.: 257 193 585, E-mail: kovacm@msmt.cz
➢ad 4) Mgr. J. Kronus, tel.: 257 193 230, E-mail: kronusj@msmt.cz
➢ad 5) Mgr. M. Budinská, tel. 257 193 272, E-mail: budinska@msmt.cz

              Mgr. Jiří Chytil, tel. 257 193 236, E-mail: jiri.chytil@msmt.cz

Odbor evropské integrace
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Evropský sociální fond – Operační program Rozvoje lidských zdrojů
V  rámci  Operačního  programu  Rozvoje  lidských  zdrojů  jsou  určeny  specifické  cíle,  do
kterých se mohou NNO hlásit jako Koneční uživatelé finanční pomoci z ESF:
- Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (ŽSVP)
- Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství
- Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami - Romové (ŽSVP)

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 3) pro OP RLZ začátek programu a podávání projektových žádostí na tzv. Výzvu,

ta  se  uskuteční  během  června  a  bude  inzerována  na  www  stránkách
ministerstva a minimálně  v jednom médiu.  Informace  na http://www.msmt.cz/Evropská
integrace a programy EU 

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
➢ Všechny formy NNO.
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výzvy k podávání projektových žádostí předpoklad 30. 5. 2004
Termín uzávěrky podávání projektových žádostí předpoklad  27.  7.  2004  (resp.  8

týdnů lhůta pro předložení)
Termín vyhodnocení projektových žádostí, návrh smluv předpoklad 12. 10. 2004
Předfinancování projektů do 30. 10. 2004
Reálné zahájení plnění projektů 1. 11. 2004
Celkem tedy doba trvání od podání projektu do reálného
plnění

8 - 9 týdnů (2 - 2.5 měsíce)

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ Mgr. B. Hošková, tel.: 257 193 671, E-mail: barbora.hoskova@msmt.cz 
➢ Mgr. Š. Glatzelová, tel.: 257 193 672, E-mail: sarka.glatzelova@msmt.cz
➢ Mgr. A. Navrátil, tel.: 257 193 532, E-mail: adam.navratil@msmt.cz
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Ministerstvo vnitra ČR
Nad štolou 3, 170 00  Praha 7

www.mvcr.cz

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

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

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

3) Vytváření  podmínek  pro  tělovýchovné,  sportovní  a  rekreačně  –  pohybové  aktivity
zaměstnanců  Policie  ČR  a  zaměstnanců  MV,  organizačních  složek  státu  a  státních
příspěvkových organizací  zřízených ministerstvem k  plnění  úkolů  jeho  působnosti,  ke
kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce7.

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

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

Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
➢ ad  1)  -  3)  Občanské  sdružení,  které  zajišťuje  podmínky  a  realizaci  tělovýchovně-

sportovních  programů  pro  policisty,  zaměstnance  policie  a  zaměstnance  MV  (jde
o UNITOP 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
➢ ad 1) - 3)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 30. 6. 2004
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 7. 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 8. 2004

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) - 3) PaedDr. J. Vodehnal, tel.: 725 190 249 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
odbor IZS a výkonu služby

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace8

1) Grant  č.  1  -  Podíl  občanského  sdružení  na  systému  odborné  přípravy  příslušníků
Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“), zaměstnanců a členů jednotek
požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a složek integrovaného
záchranného systému (dále jen „IZS“)

7 Program  se  realizuje  formou  zájmových  tělovýchovně-sportovních  a  pohybově-rekreačních  činností  v
policejních sportovních klubech, sdružených v Unii tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR).
8 Granty nejsou určeny pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. 
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2) 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 v oblasti IZS

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

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

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

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

7) Grant  č.  7  -  Publikační  činnost  na  úseku požární  ochrany,  IZS,  ochrany obyvatelstva
a krizového řízení

8) Zajištění akceschopnosti ostatní složky IZS na poskytnutí plánované pomoci na vyžádání9 

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 8) Při poskytování dotace preferuje MV – generální ředitelství HZS ČR grantovou

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

Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
➢ ad  1)  -  7)  Občanská  sdružení  působící  na  úseku  požární  ochrany,  integrovaného

záchranného  systému,  ochrany  obyvatelstva  a  krizového  řízení,  která  vyvíjejí  činnost
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (§ 74 a § 75). 

➢ ad 8) Grant č. 8 je určen pouze pro občanská sdružení, církve, náboženské společnosti,
neziskové a podobné organizace, které jsou ostatními složkami IZS, tzn. mají uzavřenou
dohodu o plánované  pomoci  na  vyžádání  s MV – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR nebo HZS krajů a jsou zařazeny do poplachového plánu IZS.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 8)
Termín vyhlášení grantů 15. 8. 2004
Termín uzavření předložení návrhů projektů ke grantům 31. 10. 2004
Termín vyhodnocení projektů a navržení dotace 15. 11. 2004

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) - 8) plk. Dr. Ing. Z. Hanuška, tel.: 974 819 710,
9 Grant pro občanská sdružení,  církve,  náboženské společnosti,  neziskové a podobné organizace,  které jsou
ostatní složkou IZS (pro církve, náboženské společnosti, neziskové a podobné organizace pouze v případě, že
budou těmto NNO navrženy příslušné finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR), na které se váže neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR uplatněná prostřednictvím MV – generálního ředitelství HZS ČR v roce 2005.
V opačném případě je tento grant určen jako granty č. 1 až č. 7 pro občanská sdružení.
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      E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz
kpt. Bc. A. Veselá, tel.: 974 819 806, E-mail: alena.vesela@grh.izscr.cz
nstržm. L. Černilová, tel.: 974 819 888, E-mail: libuse.cernilova@grh.izscr.cz

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

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

2) Dobrovolnická služba 
Od roku 2003 na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, Ministerstvo vnitra (gesce je
v OPK) uděluje akreditace vysílajícím NNO v oblasti dobrovolnické služby. Akreditovaná organizace může
požádat i o přidělení dotace pro dobrovolníky, které připravuje pro výkon dobrovolnické služby. 

3) Podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi
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 je vyhlášen program „Podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi“,
v rámci kterého jsou poskytovány dotace NNO na podporu a ochranu obětí zařazených do Modelu podpory a
ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) PhDr. I. Dostálová, tel.: 974 832 074
➢ ad 2) Mgr. N. Diatková, tel.: 974 832 673
➢ ad 3) PhDr. H. Šnajdrová, CSc., tel.: 974 832 915

Odbor azylové a migrační politiky
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Integrace cizinců a boj proti rasismu a diskriminaci 
- sledování a vyhodnocování průběhu integrace cizinců a jejich komunit na území ČR,
- odborné právní poradenství cizincům ve věcech jejich pobytu na území ČR
- aktivity  k  prevenci  rasismu a  xenofobie,  rozvoj  vzájemných vztahů  mezi  cizinci  a  občany ČR,  včetně

informativních a osvětových programů
Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Vyhlášení programů na internetových stránkách MV, výběr projektů výběrovou dotační

komisí  v rámci  MV,  předložení  vybraných  projektů  k  posouzení  a  ke  schválení
statutárnímu  orgánu,  s  cílem  zamezení  duplicitního  financování,  předložení  projektů
koordinačnímu orgánu, kterým je MPSV, 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 a služeb,  rozvoj  vztahů
mezi komunitami, zjišťování a vyhodnocování situace a postavení cizinců v ČR.
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 9. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 10. 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ J. Bašta, tel.: 974 827 583, E-mail: integr@mvcr.cz
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5, 125 10  Praha 1

www.mzv.cz

Odbor rozvojové spolupráce
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Podpora  vzdělávání  a  školení  pro  zahraniční  příjemce  v rámci  transformační  pomoci

zahraničním partnerům
2) Podpora a posilování kapacit NNO v oblasti rozvojové spolupráce
3) Podpora globálního partnerství a aktivit českých NNO v rozvojových zemích

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 3) Provádí se výběrové dotační řízení.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ ad 1) - 3) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 3)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 9. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 15. 1. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 28. 2. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) - 3) tel.: 224 182 366 (ORS), 224 182 411 (NMDV)

Odbor kulturních a krajanských vztahů
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Podpora  projektů  krajanských  spolků  a  společností  přátel  ČR  a  obdobných  sdružení

v zahraničí
2) Podpora projektů tuzemských NNO, které jsou zaměřeny na spolupráci se zahraničím

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

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ ad 1) Krajanské spolky a sdružení etnických Čechů a společnosti přátel ČR v zahraničí
➢ ad 2) Tuzemská občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 2)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 1. 2004 
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 2004 
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 200510

10 Respektive po schválení státního rozpočtu.
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) - 2) tel.: 224 186 702 a 220 466 702 (OKKV)

Odbor analýz a plánování 
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Analýza a prezentace událostí a trendů v oblasti zahraniční politiky a významných období

české historie, publikování informačních materiálů, organizování konferencí a seminářů,
dokumentace a archivace

2) Podpora a rozvoj mezinárodních vztahů a spolupráce

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

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ ad  1)  -  2)  Občanská  sdružení,  obecně  prospěšné  společnosti,  další  právnické  osoby

založené nebo zřízené k poskytování vzdělávacích služeb a vysoké školy.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) – 2)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 12. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 28. 2. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) - 2) tel.: 224 182 708 (AP), 224 182 144 (NMDV)
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Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

www.mzcr.cz

Odbor zdravotně sociálních programů
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program podpory občanských sdružení a humanitárních organizací
2) Program podpory veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených
3) Projekty zdravého stárnutí
4) Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 4) Provádí se výběrové dotační řízení. 

Typy organizací, které mohou o státní dotací na projekt požádat
➢ ad  1)  Občanská  sdružení,  církevní  právnické  osoby,  obecně  prospěšné  společnosti

působící v oblasti péče o zdravotně postižené a chronicky nemocné občany
➢ ad 2) Občanská sdružení zdravotně postižených s celostátní působností
➢ ad 3) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti 
➢ ad 4) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 3) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005
➢ ad 4) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31.10. 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ad 1), 3) PhDr. V. Filec, tel.: 224 972 702, E-mail: vaclav.filec@mzcr.cz

                   Mgr. B. Kolářová, tel.: 224 972 198, E-mail: barbora.kolarova@mzcr.cz
                   A. Krajňanská, tel.: 224 972 354, E-mail: anna.krajnanska@mzcr.cz
➢ad 2) Mgr. M. Mužáková, tel.: 224 972 703, E-mail: monika.muzakova@mzcr.cz
➢ad 4) PhDr. L. Vostřáková, tel.: 224 972 224, E-mail: ludmila.vostrakova@mzcr.cz

              Ing. I. Hradilová, tel.: 224 972 527, E-mail: ivana.hradilova@mzcr.cz

Odbor vědy, vzdělávání a ošetřovatelství
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Program na podporu zdravotnických vzdělávacích programů a rozšíření dostupnosti informací
o vzdělávání a pro vzdělávání ve zdravotnictví

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Provádí se výběrové dotační řízení.
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Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ Občanská  sdružení,  církevní  právnické  osoby  působící  v oblasti  zdravotnických

vzdělávacích  programů  v  napojení  na  programy  EU  a  vedoucí  k propagaci  zdravého
životního stylu.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ PhDr. H. Pessrová,CSc. tel.: 224 972 673, 224 217 773,
      E-mail: hana.pessrova@cerge.cuni.cz
➢ R. Špírková, tel.: 224 972 505, E-mail: radka.spirkova@mzcr.cz

Útvar hlavního hygienika ČR - odbor 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 onemocnění obyvatelstva.
➢ ad 2) NNO, které se specializují na zdravotní výchovu a poradenství v oblasti prevence

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 13. 9. 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005
➢ad 2) 

Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 15. 10. 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) MUDr. J. Rážová, tel.: 224 972 189, E-mail: jarmila.razova@mzcr.cz
               J.Kopetová, tel.: 224 972 146, E-mail: jarmila.kopetova@mzcr.cz
               Bc. L. Kostelecká, tel.: 224 972 901, E-mail: lenka.kostelecka@mzcr.cz
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➢ ad 2) MUDr. G. Walter, tel.: 224 972 184, E-mail: gustav.walter@mzcr.cz
               MUDr. J. Jedlička, tel.: 267 082 650, E-mail: jdlckj@szu.cz
               MUDr. M. Vít, tel.: 221 842 431, E-mail: michael.vit@mzcr.cz

Odbor zdravotní péče
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Program protidrogové politiky 

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ Provádí se výběrové dotační řízení.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt žádat
➢ Obecně  prospěšné  společnosti,  občanská  sdružení,  církevní  právnické  osoby  a  jiné

subjekty.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ MUDr. P. Griněnková, tel.: 224 972 903, E-mail: petra.grinenkova@mzcr.cz
➢ Bc. J. Klimešová, tel.: 224 972 582, E-mail: jarmila.klimesova@mzcr.cz
➢ A. Freibergová, tel.: 224 972 280, E-mail: alena.freibergova@mzcr.cz

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

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

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

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
➢ ad 1) Občanská sdružení Horská služba ČR a občanská sdružení vodních záchranných

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

ohrožení životů, zdraví, a majetku živelnými pohromami, haváriemi, válečnými konflikty,
včetně humanitární pomoci poskytované ČR v zahraničí.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 2)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2004
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2004
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2005
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) - 2) Ing. J. Hora, tel.: 224 972 155, E-mail: Jaroslav.Hora@mzcr.cz

Ing. J. Krejčí, tel.: 224 972 780, E-mail: Jiri.Krejci@mzcr.cz
Ing. E. Spáčilová , tel.: 224 972 323, E-mail: Eva.Spacilova@mzcr.cz 
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Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 117 05  Praha 1

www.mze.cz

Odbor rybářství, myslivosti a včelařství
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Ochrana a podpora zdraví a péče o zdravotně postižené
2) Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj
3) Rozvoj kultury a záchrana kulturního dědictví
4) Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež

Používané postupy při poskytování dotací
➢ ad 1) - 4) Výběrové řízení se nevyhlašuje.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci požádat
➢ ad. 1) NNO typu Český rybářský svaz, Sdružení Neratov a Opatov
➢ ad  2)  NNO  typu  Český  rybářský  svaz,  Český  zahrádkářský  svaz,  Českomoravská

myslivecká jednota, BIOM.CZ, Česká společnost rostlinolékařská, Český svaz chovatelů,
Český svaz včelařů

➢ ad 3) NNO typu Řád Svatého Huberta
➢ ad 4) NNO typu Český rybářský svaz, Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz

včelařů, Český chovatelů, Český zahrádkářský svaz

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 4)
Termín předložení žádosti a projektů do 30. 9. 2004

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ad 1) Ing. M. Kordač, tel.: 221 812 411, E-mail: kordac@mze.cz
➢ad 2) - 4) Ing. J. Kubelka, tel.: 221 812 320, E-mail: kubelka@mze.cz

               Ing. H. Kovářová tel.: 221 812 311, E-mail: kovarovah@mze.cz 
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Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10  Praha 10

www.env.cz

Odbor vnějších vztahů
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Ochrana přírody a krajiny
2) Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí a udržitelný rozvoj na

regionální úrovni
3) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Používané postupy při poskytování státních dotací
➢ ad 1) - 3) Provádí se výběrové dotační řízení.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat 
➢ ad 1) - 3) Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti

Termíny související s procesem poskytování státních dotací (předpokládané)
➢ ad 1) - 3)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení srpen 2004
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení říjen 2004
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení konec roku 2004

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
➢ ad 1) - 3) Mgr. P. Nováková Sádková tel.: 267 122 546, E-mail: Petra_Sadkova@env.cz 
                        B. Svobodová tel.: 267 122 584, E-mail: Bohumila_Svobodova@env.cz
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II.

Základní údaje 
o dotačních záměrech krajů 

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

www.cityofprague.cz

Odbor Kancelář primátora
(Oddělení protidrogové prevence PRM MHMP)

Název dotačního
titulu

Protidrogová politika – „ Proti drogám 2005 – Zdravé město
Praha“
Program I. – pro školy a školská zařízení / Prevence sociálně
patologických jevů
Program II. – Organizace

Okruh možných
žadatelů

Školy a školská zařízení hl. m. Prahy (zřizované městem, městskou
částí, soukromé, církevní)
Organizace zabývající se prevencí, léčbou, resocializací drogových
závislostí (NNO, státní, církevní, sdružení právnických osob, fyzické
osoby)

Termín podání žádostí Říjen 2004 – listopad 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Nina Janyšková, tel.: 236 002 831
nina.janyskova@cityofprague.cz

Odbor školství
Učňovská 1/100, 190 00  Praha 9 – Jarov

Název dotačního titulu Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro
rok 200511

Grantový program č. 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
HMP.
Grantový program č. 2: Program na podporu  integrace a dalšího
začleňování žáků – cizinců a žáků ze znevýhodněného
sociokulturního prostředí do škol a školských zařízení.
Grantový program č. 3: Program na podporu integrace dětí a žáků
se specifickými vzdělávacími potřebami.
Grantový program č. 4: Program na podporu vzdělávacích aktivit.

Okruh možných
žadatelů

Pro všechny uvedené programy:
Školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby, další právnické a fyzické
osoby

Termín podání žádostí 15. 10. 2004
Kontaktní osoby
tel., e-mail

PaedDr. Jiří Nedvěd, tel.: 236 005 313 
jiri.nedved@cityofprague.cz
PhDr. Zdenka Kohoutová, tel.: 236 005 312
zdenka.kohoutova@cityofprague.cz

11 Uvedené programy ještě nebyly schváleny Radou HMP.

42



Odbor kultury
Název dotačního
titulu

Granty hl.m.Prahy pro oblast kultury v roce 2005
• Čtyřleté granty na činnost profesionálních divadelních,

hudebních a tanečních subjektů a produkčních center v letech
2005 – 2008

• Dvouleté granty na podporu prezentace pražské kultury
v zahraničí a na projekty oživující kulturní život v městských
částech

• Jednoleté granty na uměleckou činnost profesionálních
divadelních, hudebních a tanečních subjektů, na jednotlivé
profesionální divadelní, hudební a taneční projekty, na celoroční
činnost nekomerčních galerií a muzeí v Praze, na jednotlivé
profesionální výtvarné projekty, na celoroční činnost
neprofesionálních pražských uměleckých souborů, na podporu
jednotlivých festivalů, přehlídek, soutěží, výstav a dalších forem
umění neprofesionálních pražských souborů i jednotlivců, na
vydání odborné publikace – Pragensie, na podporu prezentace
pražské kultury v zahraničí

Okruh možných
žadatelů

O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které jsou
registrovány dle zvláštních právních předpisů platných v ČR a splňují
všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
Žádosti nemohou podávat organizační složky státu, územní
samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace.

Termín podání žádostí 8. 9. 2004 – čtyřleté granty
6. 10. 2004 – jednoleté granty
20. 4. 2005 – dvouleté granty

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Jana Lapáčková, tel.: 236 002 079
jana.lapackova@cityofprague.cz

Komise pro prevenci kriminality HMP

Celoměstské  programy  pro  rok  2005  v oblasti  prevence  kriminality  budou
projednávány  Radou  HMP  dne  29.  6.  2004  –  poté  budou  zveřejněny  na  internetových
stránkách HMP.
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Odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy
Název dotačního
titulu

1. Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a
mládeže na území HMP na rok 2005 
- Prostory pro činnost
- Akce ve volném čase
- Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m. Prahy
- Kluby pro neorganizovanou mládež
- Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v

zahraničí
2. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v HMP

na rok 2005
a)
I. Rekonstrukce školních sportovišť 
II. Oprava veřejných ploch určených pro sportování
III. Provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů
IV. Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých

bazénů
V. Sportovní turnaje a akce celopražského a celostátního

významu
b)
I. Provoz a nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení

(dále jen TVZ)
II. Odstranění havárií veřejně přístupných TVZ 
III. Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých

bazénů a zimních stadionů
IV. Zkvalitnění povrchů sportovišť, která jsou ve vlastnictví či

dlouhodobém nájmu subjektů působících ve sportu a
tělovýchově 

V. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního
významu se zaměřením na děti a mládež

VI. Instalace přetlakových nafukovacích hal včetně
technologického zázemí

Okruh možných
žadatelů

1 – občanská sdružení, školská zařízení (střediska volného času),
školy
2 – a) městské části (MČ), školy a školská zařízení
2 – b) občanská sdružení, právnické osoby, fyzické osoby

Termín podání žádostí 1 – 20. 10. 2004
2 – 5. 10. 2004 (MČ, školy), 19. 10. 2004 a 19. 5. 2005 (TJ, SK
apod.)
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Kontaktní osoba
tel.; e-mail

1 – Mgr. Libuše Jiráčková, tel.: 236 005 906
      libuse.jirackova@cityofprague.cz
      Luboš Čuta, tel.: 236 005 908
      lubos.cuta@cityofprague.cz
2 – Mgr. Jana Knotková, tel.: 236 005 907
      jana.knotkova@cityofprague.cz
      Mgr. Romana Beková, tel.: 236 005 914
      romana.bekova@cityofprague.cz
      Mgr. Michal Hanžlík, tel.: 236 005 913
      michal.hanzlik@cityofprague.cz

Odbor sociální péče a zdravotnictví
Název dotačního
titulu

Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, humanitární organizace, nestátní neziskové
organizace, jiné právnické a fyzické osoby působící v uvedené oblasti
na území HMP

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoby
tel.; e-mail

Mgr. Magdalena Vávrová, tel.: 236 004 122
magdalena.vavrova@cityofprague.cz

Název dotačního
titulu

Poskytování dotací v oblasti zdravotnictví

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, humanitární organizace, nestátní neziskové
organizace, jiné právnické a fyzické osoby působící v uvedené oblasti
na území HMP

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoby
tel.; e-mail

Mgr. Magdalena Vávrová, tel.: 236 004 122
magdalena.vavrova@cityofprague.cz

Pro rok 2005 jsou připraveny k vyhlášení Celoměstské programy aktivit národnostních
menšin.  Tyto  programy  jsou  zaměřené  na  program  kulturní,  vzdělávací  a  publikační.
Každoroční  částka  pro  neziskové  organizace  (občanská  sdružení  národnostních  menšin),
schvalovaná v rozpočtu, je 3.000.000,-  Kč. Také pro rok 2005 je tato částka do rozpočtu
navrhovaná.
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Odbor městské zeleně12

Název dotačního titulu: Podpora aktivit v oblasti životního prostředí
Předpokládané tématické oblasti na podporu projektů ke zlepšení
stavu životního prostředí HMP: oblast městské zeleně, oblast
ochrany přírody, oblast odpadového hospodářství, ekologická
výchova, obecné tématické okruhy.

Okruh možných
žadatelů:

Obecně bez omezení. O grant nemohou žádat organizační složky
státu, územní samosprávné celky (obce, města, statutární města,
kraje, městské obvody a městské části) a jimi zřízené příspěvkové
organizace.

Termín podání žádostí: Vzhledem k ročnímu předstihu nelze stanovit; v předchozích
letech byl termín pro podávání žádostí stanoven v rozmezí zhruba
od 1. 2. – 31. 3.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Magdaléna Jelínková, tel: 236 004 612
magdalena.jelinkova@cityofprague.cz

12 Upozorňují, že uvedené grantové záměry v oblasti životního prostředí pro rok 2005 jsou předběžné - může
dojít  k úpravám. Doporučují  sledovat webové stránky www.praha-mesto.cz, na kterých je  umístěn pravidelně
aktualizovaný přehled všech grantů, vypisovaných HMP.
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Jihočeský kraj
Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice

www.kraj-jihocesky.cz

Podklady nedodány – konkrétní dotační záměry Jihočeského kraje pro rok 2005 budou
připraveny ke schválení orgány kraje v termínu do 24. 9. 2004, kdy bude schvalován návrh
Akčního plánu Programu rozvoje  kraje  na  rok 2005.  Doporučují  proto  sledovat  Grantový
kalendář Jihočeského kraje, který je pravidelně aktualizován (umístěn je na výše uvedených
webových stránkách).
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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

Poskytování dotací v oblasti kultury a památkové péče

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. J. Procházková, tel.: 541 652 318
prochazkova.jana@kr-jihomoravsky.cz

Ostatní  dotační  záměry  Jihomoravského  kraje  pro  rok  2005  budou  upřesněny  po
schválení rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005. 
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Karlovarský kraj
Krajský úřad, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary

www.kr-karlovarsky.cz

Odbor regionálního rozvoje
Název dotačních
titulů

1. Program obnovy venkova
2. Příprava projektů pro získávání finanční podpory

z prostředků Evropské unie
Okruh možných
žadatelů

1. obec, svazek obcí, sdružení obcí
2. obec, svazek obcí, sdružení obcí

Termín podání žádostí 1. konec roku 2004, případně do 30. 4. 2005 (bude upřesněno)
2. 30. 4. 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

1. – Ing. Jana Bělohoubková, tel.: 353 502 271
       jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
2. – Irena Langová, tel.: 353 502 343
       irena.langova@kr-karlovarsky.cz
       Bc. Lucie Hrbková, tel.: 353 502 447
       lucie.hrbkova@kr-karlovarsky.cz

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Název dotačního
titulu

1. Příspěvky ostatním subjektům (oblast sportu)
2. Příspěvku z rozpočtu KK na školní soutěže vyhlašované

Karlovarským krajem
Okruh možných
žadatelů

1. Občanská sdružení, právnické osoby, fyzické osoby
2. Základní školy, střední školy, občanská sdružení, fyzické osoby

Termín podání žádostí 1. pro rok 2005 do 10. 11. 2004
2. pro rok 2005 do 31. 10. 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

1. – Josef Kočí, tel.: 353 502 491
       josef.koci@kr-karlovarsky.cz
2. – Mgr. Bohumil Adamec,tel.: 353 502 515
       bohumil.adamec@kr-karlovarsky.cz

Odbor sociálních věcí
Název dotačního
titulu

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

2. Podpora realizace projektů na drogovou problematiku
Okruh možných
žadatelů

1. Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní
právnické osoby, fyzické osoby s živnostenským oprávněním 

2. Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní
právnické osoby, fyzické osoby s živnostenským oprávněním

Termín podání žádostí 1. Pro rok 2005 do 31. 12. 2004 
2. Pro rok 2005 do 31. 12. 2004
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Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Název dotačního
titulu

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

2. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit
v oblasti kultury

Okruh možných
žadatelů

1. Obce a jiné právnické osoby, občanská sdružení, fyzické osoby
2. Občanská sdružení a jiné právnické a fyzické osoby

Termín podání žádostí 1. Do 30. 4. daného kalendářního roku
2. Do 10. 11. předchozího kalendářního roku

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

1. – Mgr. Jaroslava Pokludová, tel.: 353 502 279
       jaroslava.pokludova@kr-karlovarsky.cz
2. – Jana Spirová, tel.: 353 502 231
       jana.spirova@kr-karlovarsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního
titulu

Příspěvky z rozpočtu KK – odboru životního prostředí a
zemědělství na úseku ochrany životního prostředí

Okruh možných
žadatelů

NNO

Termín podání žádostí Do 28. 2. příslušného kalendářního roku

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Radoslav Brachtl, tel. 353 502 228
radoslav.brachtl@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jiří Raška, tel. 353 502 217
jiri.raska@kr-karlovarsky.cz
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Kraj Vysočina
Krajský úřad, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

www.kr-vysocina.cz

Konkrétní grantové záměry kraje Vysočina pro roky 2004 a 2005 budou schvalovány
na  jednotlivých  zasedáních  zastupitelstva  kraje.  Doporučujeme  sledovat  webové  stránky
samostatného  účelového  rozvojového  fondu  kraje  –  Fondu  Vysočiny  (http://extranet.kr-
vysocina.cz/fv/).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Název dotačního
titulu

Malá pomoc 

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení zřízená dle zákona č. 83/1990 Sb., humanitární
organizace církví zřízené dle zákona č. 308/1991 Sb., obecně
prospěšné společnosti zřízené dle zákona č. 248/1995 Sb.,
příspěvkové organizace měst a obcí, města a obce

Termín podání žádostí Červenec – polovina srpna 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Jiří Bína, tel.: 564 602 818
bina.j@kr-vysocina.cz

Název dotačního
titulu

Vysočina bez bariér

Okruh možných
žadatelů

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
organizace zřizované samosprávou; fyzické a právnické osoby
(s činností vázanou na vyhlášený program); 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
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

Termín podání žádostí Do 1. 6. 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Jiří Bína, tel.: 564 602 818
bina.j@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu hejtmana
Název dotačního
titulu

Protidrogová prevence

Okruh možných
žadatelů

NNO

Termín podání žádostí Červenec / srpen

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Alena Beranová, tel.: 564 602 164
beranova.a@kr-vysocina.cz
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Název dotačního
titulu

Prevence kriminality 2004

Okruh možných
žadatelů

NNO, obce a školy a školská zařízení

Termín podání žádostí 31. 5. 2004 (příjem žádostí již probíhá)

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor životního prostředí
Název dotačního
titulu

ŽP – zdroj bohatství Vysočiny 2004

Okruh možných
žadatelů

NNO a jiné právnické osoby mimo fyzické osoby oprávněné k
podnikání, u kterých téma nesouvisí s předmětem podnikání

Termín podání žádostí Do 30. 6. 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Název dotačního
titulu

Systém sběru a třídění odpadu 2004

Okruh možných
žadatelů

NNO a jiné právnické osoby mimo práv. osoby, které nejsou
zřizované obcí, městem

Termín podání žádostí Není vyhlášen (předpoklad po červnovém zastupitelstvu)

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Název dotačního
titulu

Krajina Vysočiny 2004

Okruh možných
žadatelů

NNO a jiné právnické osoby mimo fyzické osoby oprávněné k
podnikání, u kterých téma nesouvisí s předmětem podnikání

Termín podání žádostí Není vyhlášen (předpoklad po zářijovém zastupitelstvu)

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522
navratilova.e@kr-vysocina.cz

Název dotačního
titulu

Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004

Okruh možných
žadatelů

NNO

Termín podání žádostí Není vyhlášen (předpoklad po zářijovém zastupitelstvu)

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Zdeněk Fixa, tel.: 564 406 516
fixa.z@kr-vysocina.cz
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Odbor školství, mládeže a sportu (oddělení mládeže a sportu)
Název dotačního
titulu

Volný čas 2005

Okruh možných
žadatelů

NNO, školy

Termín podání žádostí Listopad, prosinec 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Pavlína Zábranská, tel.: 564 602 842

Název dotačního
titulu

Sport pro všechny 2005

Okruh možných
žadatelů

NNO, školy

Termín podání žádostí Listopad, prosinec 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840

Název dotačního
titulu

Jednorázové akce 2005

Okruh možných
žadatelů

NNO, školy, obce

Termín podání žádostí Listopad, prosinec 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Jan Burda, tel.: 564 602 843

Název dotačního
titulu

Sportoviště 2005

Okruh možných
žadatelů

NNO, školy, obce

Termín podání žádostí Listopad, prosinec 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840

Název dotačního
titulu

Tábory 2005

Okruh možných
žadatelů

NNO, školy 

Termín podání žádostí Listopad, prosinec 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Jan Burda, tel.: 564 602 843
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Odbor kultury
Název dotačního
titulu

Edice Vysočiny II.

Okruh možných
žadatelů

• Města, obce, sdružení obcí, dobrovolné svazky obcí 
• Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou
• Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné

společnosti)
• Podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické osoby)
• Občané (nepodnikající fyzické osoby)

Termín podání žádostí Předpokládané vyhlášení grantového programu: konec června 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296
panackova.j@kr-vysocina.cz
PhDr. Katina Lisá, tel. 564 602 249
lisa.k@kr-vysocina.cz 
Mgr. Aleš Seifert, tel. 564 602 295
seifert.a@kr-vysocina.cz 

Název dotačního
titulu

Pamětihodnosti Vysočiny 2004

Okruh možných
žadatelů

Vlastníci pamětihodností

Termín podání žádostí Předpokládané vyhlášení grantového programu: konec září 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296
panackova.j@kr-vysocina.cz
Mgr. Aleš Seifert, tel. 564 602 295
seifert.a@kr-vysocina.cz
Ing. arch. Olga Čermáková, tel. 564 602 351
cermakova.o@kr-vysocina.cz

Název dotačního
titulu

Regionální kultura IV.

Okruh možných
žadatelů

• Města, obce, sdružení obcí, dobrovolné svazky obcí
• Příspěvkové organizace zřizované samosprávnou a státní správou
• Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné

společnosti apod.)
• Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)

Termín podání žádostí Předpokládané vyhlášení grantového programu: listopad 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

PhDr. Katina Lisá, tel. 564 602 249
lisa.k@kr-vysocina.cz 
Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296
panackova.j@kr-vysocina.cz
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Královéhradecký kraj
Krajský úřad, Wonkova 1142, 500 02  Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz

Záměry Královéhradeckého kraje pro rok 2005 jsou vytvářeny na základě potřeb a
aktuálních požadavků. Upřesněny a schváleny příslušnými orgány kraje budou do konce roku
2004.
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Liberecký kraj
Krajský úřad, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec

www.kraj-lbc.cz

Uvedené grantové záměry Libereckého kraje pro rok 2005 jsou předběžné – může dojít
k úpravám.

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního titulu G-6 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace, obce, školy, fyzické a právnické
osoby

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing.Tomáš Komrzý, tel.: 485 226 353
tomas.komrzy@kraj-lbc.cz

Název dotačního
titulu

G-7 Ochrana přírody a krajiny

Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace, obce, školy, fyzické a právnické
osoby

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing.Tomáš Komrzý, tel.: 485 226 353
tomas.komrzy@kraj-lbc.cz

Název dotačního
titulu

G-8 Podpora péče o zvířata v nouzi

Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace, obce, fyzické a právnické osoby

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing.Tomáš Komrzý, tel.: 485 226 353
tomas.komrzy@kraj-lbc.cz

Odbor sociální péče a problematiky menšin
Název dotačního
titulu

G-9 Podpora sociálních programů Libereckého kraje

Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace, obce, fyzické nebo právnické osoby

Termín podání žádostí Do konce února 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Kateřina Gruntová, tel.: 485 226 338
katerina.gruntova@kraj-lbc.cz
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Odbor zdravotnictví
Název dotačního
titulu

G-4 Zdravotnické vzdělávací programy

Okruh možných
žadatelů

Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace s působností
v Libereckém kraji, příspěvkové organizace zřízené Libereckým
krajem a obcemi v působnosti Libereckého kraje

Termín podání žádostí Do konce února 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního
titulu

G-5 Zdravotnické preventivní a léčebné programy

Okruh možných
žadatelů

Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace s působností
v Libereckém kraji, příspěvkové organizace zřízené Libereckým
krajem a obcemi v působnosti Libereckého kraje

Termín podání žádostí Do konce února 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor dopravy
Název dotačního
titulu

G-3 Program podpory zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Okruh možných
žadatelů

Obce, svazky obcí, fyzické nebo právnické osoby, občanská sdružení,
spolky, nadace, neziskové organizace Libereckého kraje 

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Rudolf Kalousek, tel.: 485 226 472
rudolf.kalousek@kraj-lbc.cz

Odbor školství a mládeže
Název dotačního
titulu

G-10 Programy podpory projektů v resortu školství

Okruh možných
žadatelů

Školy a školská zařízení, obce, svazky obcí, právnické osoby
vykonávající obecně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání,
nevládní neziskové organizace 

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Eva Bartošová, tel.: 485 101 872
eva.bartosova@kraj-lbc.cz
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Odbor rozvoje kraje
Název dotačního
titulu

G-1 Podpora hospodářského rozvoje Libereckého kraje

Okruh možných
žadatelů

Obce, svazky obcí, právnické osoby s max 50 zaměstnanci, nestátní
neziskové organizace

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy, sportu a cestovního ruchu
Název dotačního
titulu

G-13 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Iveta Moravcová, tel.: 485 226 589
iveta.moravcova@kraj-lbc.cz

Název dotačního
titulu

G-12 Obnova kulturních památek

Okruh možných
žadatelů

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území
Libereckého kraje

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Helena Gollová, tel.: 485 226 420
helena.gollova@kraj-lbc.cz

Název dotačního
titulu

G-11 Podpora kultury v Libereckém kraji

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního
titulu

G-14 Významné sportovní a tělovýchovné akce a aktivity ve
prospěch tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Bc. Jana Nosková, tel.: 485 226 624
jana.noskova@kraj-lbc.cz
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Odbor ochrany, obrany a krizového řízení
Název dotačního
titulu

G-2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí 1. Q 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

www.kr-moravskoslezsky.cz

Uvedené grantové záměry Moravskoslezského kraje pro rok 2005 jsou předběžné -
může dojít k úpravám. 

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

návykovými látkami
Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního titulu Spolufinancování provozních nákladů na sociální služby
poskytované nestátními neziskovými organizacemi

Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace na území Moravskoslezského kraje

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Lenka Krhutová, tel.: 595 622 147
lenka.krhutova@kr-moravskoslezsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního
titulu

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor kultury a památkové péče
Název dotačního
titulu

Dotační programy na podporu aktivit v oblasti kultury

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

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

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Helena Balabánová, tel.: 595 622 349
helena.balabanova@kr-moravskoslezsky.cz

Název dotačního
titulu

Dotační programy na podporu profesionálních divadel,
profesionálních pěveckých sborů a symfonických orchestrů

Okruh možných
žadatelů

Příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, jiné
právnické a fyzické osoby působící v uvedené oblasti na území
Moravskoslezského kraje

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Táňa Slavíková, tel.: 595 622 470
tana.slavikova@kr-moravskoslezsky.cz

Název dotačního
titulu

Dotační programy na obnovu kulturních památek

Okruh možných
žadatelů

Města, obce, církve, jiné právnické a fyzické osoby působící v
uvedené oblasti na území Moravskoslezského kraje

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Petr Kačmařík, tel.: 595 622 912
petr.kacmarik@kr-moravskoslezsky.cz

Odbor školství, mládeže a sportu
Název dotačního
titulu

Podpora tělovýchovné činnosti, využití volného času dětí a
mládeže

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního
titulu

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

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Bude upřesněno dodatečně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

www.kr-olomoucky.cz

Uvedené dotační záměry Olomouckého kraje pro rok 2005 jsou předběžné – nebyly
dosud schváleny příslušnými orgány kraje. 

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního
titulu

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Opatření č.1 Operačního programu Olomouckého kraje 2004 
(veřejná zakázka)

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí 2. 8. 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor strategického rozvoje, Odbor sociálních věcí
Název dotačního
titulu

Podpora projektové přípravy nestátních neziskových organizací
na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie
Opatření č. 2 Operačního programu Olomouckého kraje 2004 
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)

Okruh možných
žadatelů

Žadatel o podporu musí být nestátní neziskovou organizací

Termín podání žádostí 2. 8. 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

JUDr. Cyril Žádník, tel. 585 508 220
c.zadnik@kr-olomoucky.cz
Ing. Stanislav Losert, tel. 585 508 325
s.losert@kr-olomoucky.cz

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Název dotačního
titulu

Podpora sportovních a volnočasových aktivit
Opatření č.4 Operačního programu Olomouckého kraje 2004 
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)

Okruh možných
žadatelů

Žadatel o podporu musí splňovat některou z podmínek:
• Být školou a školským zařízením na území Olomouckého kraje
• Být nestátní neziskovou organizací
• Být mikro či malým podnikatelem
• Být nestátní organizací působící ve veřejném sektoru.

Termín podání žádostí 2. 8. 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Miroslav Gajdůšek, tel. 585 508 857
m.gajdusek@kr-olomoucky.cz
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Odbor sociálních věcí
Název dotačního
titulu

Kofinancování neinvestičních nákladů NNO působících v sociální
oblasti v roce 2005
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)

Okruh možných
žadatelů

Žadatel o podporu musí splňovat následující podmínky:
• Působit na území Olomouckého kraje
• Působit v sociální oblasti
• Být nestátním neziskovým subjektem

Termín podání žádostí Prosinec 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Jiří Borik, tel. 585 508 209
j.borik@kr-olomoucky.cz

Název dotačního
titulu

Podpora sociální integrace v roce 2005
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)

Okruh možných
žadatelů

Žadatel o podporu musí splňovat některou z podmínek:
• Být nestátním neziskovým subjektem 
• Být obcí
• Být organizací zřizovanou obcemi či kraji

Termín podání žádostí Dvě kola výzev v roce 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Antonín Plíska, tel. 585 508 235
a.pliska@kr-olomoucky.cz

Odbor zdravotnictví
Název dotačního
titulu

Protidrogová prevence v roce 2005
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)

Okruh možných
žadatelů

Žadatel o podporu (NNO) musí splňovat tyto podmínky:
• zkušenosti v oblasti příslušného typu protidrogové prevence

(vzdělání, praxe realizátora, odborná garance)
• podpora na realizaci protidrogové prevence na rok 2004 získaná

z jednoho ze státních zdrojů (RVKPP, MPSV, MZ, MV, MŠMT) 
• podpora na realizaci protidrogové prevence na rok 2004 získaná

nejméně z jedné obce Olomouckého kraje 
• do roku od vyhlášení certifikace podaná žádost o prověření kvality

(certifikaci) nabízené služby
Termín podání žádostí Prosinec 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

MUDr. Josef Gerold, tel. 585 508 858
j.gerold@kr-olomoucky.cz
Darina Skokanová, tel.: 585 508 580
d.skokanova@kr-olomoucky.cz
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Odbor kultury a památkové péče
Název dotačního
titulu

Příspěvky vlastníkům na obnovu kulturních památek v roce 2005
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)

Okruh možných
žadatelů

Žadatel o podporu musí splňovat následující podmínku:
• Být vlastníkem kulturní památky

Termín podání žádostí V roce 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

PhDr. Jindřich Garčic, tel. 585 508 857
j.garcic@kr-olomoucky.cz
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Pardubický kraj
Krajský úřad, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice

www.pardubickykraj.cz

Uvedené dotační záměry Pardubického kraje pro rok 2005 jsou předběžné – nebyly
dosud schváleny příslušnými orgány kraje.

Odbor sociálních věcí 
Název dotačního titulu Poskytování sociálních služeb v Pardubickém kraji

• Poskytování sociálních služeb pro seniory 
• Poskytování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi a

nepřizpůsobivé 
• Poskytování sociálních služeb pro občany se zdravotním

postižením
• Podpora kvality a rozvoje sociálních služeb 
• Podpora sociálně-právní ochrany dětí
• Práce s rizikovou a delikventní mládeží
• Integrace národnostních menšin

Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace (o.s., o.p.s., církevní právnické osoby)

Termín podání žádostí Pravděpodobně leden 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Bc. Klára Vosáhlová, tel.: 466 026 277
klara.vosahlova@pardubickykraj.cz
Dagmar Pětioká, tel.: 466 026 457
dagmar.petioka@pardubickykraj.cz

Odbor zdravotnictví
Název dotačního titulu Podpora aktivit v oblasti protidrogové politiky

• Primární prevence
• Specifické komplexní programy prevence drogových závislostí

měst a obcí
• Léčba a resocializace
• Programy harm reduction 
• Profesní vzdělávání a zvyšování kvality poskytování služeb

v oblasti primární prevence, léčby, resocializace a harm reduction
uživatelů drog

Podpora programů v oblasti zdravotní politiky 
• Podpora programů NNO zdravotně postižených působících na

území kraje
• Programy zdravotnické prevence a osvěty navazující na program

„Zdraví 21“
Okruh možných
žadatelů

Stanoví schválený dotační program

Termín podání žádostí Pravděpodobně leden 2005
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Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Jiřina Ludvíková, tel.: 466 026 276
jirina.ludvikova@pardubickykraj.cz

Odbor kultury a památkové péče
Název dotačního
titulu

Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví, památková péče
• Kulturní aktivity
• Kulturní památky

Okruh možných
žadatelů

Stanoví schválený dotační program

Termín podání žádostí Pravděpodobně listopad 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Hana Vozábová, tel.: 466 026 189
hana.vozabova@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního
titulu

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

Okruh možných
žadatelů

Stanoví schválený dotační program

Termín podání žádostí Pravděpodobně prosinec 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor školství, mládeže a sportu
Název dotačního
titulu

Podpora sportu a volnočasových aktivit
• Podpora sportovní činnosti škol a školských zařízení
• Podpora činnosti sportovních klubů a svazů
• Podpora hendikepovaných sportovců
• Podpora výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení

Okruh možných
žadatelů

Školy a školská zařízení všech zřizovatelů, sportovní kluby a svazy,
fyzické osoby, obce

Termín podání žádostí Pravděpodobně prosinec 2004 – leden 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního
titulu

Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními
a nestátními neziskovými organizacemi (z pověření MŠMT)
• Oblast protidrogové politiky
• Oblast sociální prevence a prevence kriminality

Okruh možných
žadatelů

Školy a školská zařízení všech zřizovatelů, nestátní neziskové
organizace
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Termín podání žádostí Pravděpodobně prosinec 2004 – únor 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Dana Šejnohová, tel.: 466 026 207
dana.sejnohova@pardubickykraj.cz

Odbor strategického rozvoje
Název dotačního
titulu

Podpora rozvoje propagačních a informačních služeb a podpora
budování infrastruktury v oblasti cestovního ruchu
v Pardubickém kraji
• Zkvalitnění služeb informačních center v Pardubickém kraji
• Podpora tvorby propagačních materiálů v oblasti cestovního ruchu
• Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém

kraji
Okruh možných
žadatelů

Stanoví schválený dotační program

Termín podání žádostí Pravděpodobně únor 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Renata Lešanovská, tel.: 466 026 468
renata.lesanovska@pardubickykraj.cz
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Plzeňský kraj 
Krajský úřad, Škroupova 18, P. O. BOX 313, 306 13  Plzeň

www.kr-plzensky.cz

Uvedené grantové záměry Plzeňského kraje pro rok 2005 jsou předběžné – může dojít
k úpravám. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Název dotačního titulu 1. Programy podpory sociálních služeb na území kraje

2. Program podpory prevence kriminality
3. Program podpory sociální práce v sociálně vyloučených

romských komunitách
4. Program spoluúčasti na projektech podpořených z RVKPP,

MPSV, MZ – oblast protidrogové politiky
Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

1 – Ing. Dagmar Steinbachová, tel.: 377 195 169
      dagmar.steinbachova@kr-plzensky.cz
2 – Mgr. Filip Zapletal, tel.: 377 195 087
      filip.zapletal@kr-plzensky.cz
3 – Alena Lusová, tel.: 377 195 163
      alena.lusova@kr-plzensky.cz
4 – Anna Skočilová, tel.: 377 195 585
      anna.skočilova@kr-plzensky.cz

Odbor regionálního rozvoje
Název dotačního titulu Podpora aktivit regionálního rozvoje – Program podpory

stabilizace venkovských oblastí
Okruh možných
žadatelů

Obce Plzeňského kraje

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Bc. Petra Hessová, tel.: 377 195 695
petra.hessova@kr-plzensky.cz

Název dotačního titulu Program obnovy venkova

Okruh možných
žadatelů

Obce Plzeňského kraje

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Miloslava Regentová, tel.: 377 195 424
miloslava.regentova@kr-plzensky.cz
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Název dotačního titulu Program na podporu přípravy projektů pro SF EU

Okruh možných
žadatelů

Města a obce Plzeňského kraje, další fyzické a právnické osoby se
sídlem v Plzeňském kraji, způsobilé jako předkladatelé projektů do
opatření operačních programů

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Miloslava Regentová, tel.: 377 195 424
miloslava.regentova@kr-plzensky.cz

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Název dotačního titulu Podpora rozvoje kultury 

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního titulu Podpora památkové péče

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Marie Aubrechtová, tel.: 377 195 368
marie.aubrechtova@kr-plzensky.cz

Název dotačního titulu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ilona Šnebergerová, tel.: 377 195 692
ilona.snebergerova@kr-plzensky.cz

Název dotačního titulu Podpora rozvoje informačních center

Okruh možných
žadatelů

Informační centra vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na území
Plzeňského kraje

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Šárka Tomanová, tel.: 377 195 187
sarka.tomanova@kr-plzensky.cz
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Odbor školství, mládeže a sportu
Název dotačního titulu Podpora v oblastech:

• výchovy a vzdělávání (včetně EVVO)
• rozvoje sportu a tělovýchovy
• rozvoj infrastruktury v oblasti sportu a tělovýchovy
• volného času dětí a mládeže 
• prevence sociálně patologických jevů
• multikulturní výchova
• mezinárodních projektů a výměn mládeže

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2004

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Irena Kroftová, tel.: 377 169 318
irena.kroftova@kr-plzensky.cz

Odbor životního prostředí
Název dotačního titulu Podpora vzniku projektů vodovodů, kanalizací,

protipovodňových opatření, sběrných dvorů a kompostáren,
využití obnovitelných zdrojů energií 

Okruh možných
žadatelů

Obce, fyzické osoby, právnické osoby

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

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

Okruh možných
žadatelů

Obce, fyzické osoby, právnické osoby

Termín podání žádostí Není zatím stanoven pro rok 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního titulu Podpora (účelová investiční dotace) pro oblast ochrany vod
(převedeno z MŽP) 

Okruh možných
žadatelů

Obce, subjekty vzniklé jejich sdružením, a.s. vodovodů a kanalizací

Termín podání žádostí Průběžně

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Hana Peřinová, tel.: 377 195 333
hana.perinova@kr-plzensky.cz
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Středočeský kraj
Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21  Praha 5

www.kr-stredocesky.cz

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

Okruh možných
žadatelů

Právnické a fyzické osoby, neplatí pro organizace zřizované
Středočeským krajem

Termín podání žádostí Na rok 2005 není schválen rozpočet, není vyhlášeno grantové řízení.

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Roman Jaroš, tel. 257 280 416
jaros@kr-s.cz
Eva Nerudová, DiS. tel. 257 280 314
nerudova@kr-s.cz

Název dotačního
titulu

Podpora projektů nestátních neziskových organizací dětí a
mládeže s místní působností 

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Pro rok 2005 není zatím vyhlášeno grantové řízení.

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Roman Jaroš, tel. 257 280 416
jaros@kr-s.cz
Eva Nerudová, DiS. tel. 257 280 314
nerudova@kr-s.cz

Název dotačního
titulu

Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními
a nestátními neziskovými organizacemi

Okruh možných
žadatelů

Školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace (realizující
projekty určené pro dva a více okresů) Středočeského kraje

Termín podání žádostí Pro rok 2005 není zatím vyhlášeno grantové řízení.

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Roman Jaroš, tel. 257 280 416
jaros@kr-s.cz
Eva Nerudová, DiS. tel. 257 280 314
nerudova@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního
titulu

Podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí
vymezená tematickým zadáním

Okruh možných
žadatelů

Libovolná právnická osoba působící na území Středočeského kraje a
libovolná fyzická osoba, která je občanem Středočeského kraje.
Příjemce dotace nemůže být organizace zřizovaná Středočeským
krajem
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Termín podání žádostí 30. 4. 2005, 31. 10. 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor sociální
Název dotačního
titulu

Podpora projektů v oblasti sociálních služeb

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, hum. organizace církví, obecně prospěšné
společnosti, další právnické a fyzické osoby, není určen pro nadace a
nadační fondy

Termín podání žádostí Zatím není určeno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Martina Pustinová, tel. 257 280 641
pustinová@kr-s.cz

Odbor kultury a památkové péče
Název dotačního
titulu

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

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Pro rok 2005 zatím není vyhlášeno dotační řízení. 
Předpokládané termíny dvoukolového dotačního řízení pro rok 2005
(datum odevzdání žádostí): 31. 10. 2004, 30. 4. 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního
titulu

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

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Pro rok 2005 zatím není vyhlášeno dotační řízení. 
Předpokládané termíny dvoukolového dotačního řízení pro rok 2005
(datum odevzdání žádostí): 31. 10. 2004, 30. 4. 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor zdravotnictví
Název dotačního
titulu

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Pro rok 2004 do 31. 1. 2004, předpokládaný termín pro rok 2005 do
31. 1. 2005
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Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Ing. Miroslav Petrík, tel. 257 280 406-7
petrik@kr-s.cz
Ivana Kučerová, tel. 257 280 211
kucerova@kr-s.cz
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Ústecký kraj
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem

www.kr-ustecky.cz

Uvedené dotační záměry Ústeckého kraje pro rok 2005 jsou předběžné - nebyly dosud
schváleny příslušnými orgány kraje.

Odbor sekretariátu hejtmana
Název dotačního titulu Podpora činnosti fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím

veřejně prospěšnou činnost
Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního
titulu

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

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Průběžně dle potřeby

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního
titulu

Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
v Ústeckém kraji

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a
náboženské společnosti, obce, školy, příspěvkové organizace, fyzické
nebo právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost

Termín podání žádostí Březen 2005

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Markéta Peřinová, tel.: 475 657 142
perinova.m@kr-ustecky.cz
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Název dotačního
titulu

Program podpory rozvoje aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu
„Sport pro všechny“

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Marcela Mertinová, tel.: 475 657 280
mertinova.m@kr-ustecky.cz

Název dotačního
titulu

Program podpory rozvoje aktivit v oblasti volného času dětí a
mládeže „Volnočasové aktivity“

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Marcela Mertinová, tel.: 475 657 280
mertinova.m@kr-ustecky.cz

Název dotačního
titulu

Multikulturní výchova

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Marcela Mertinová, tel.: 475 657 280
mertinova.m@kr-ustecky.cz

Název dotačního
titulu

Mezinárodní spolupráce organizací, pracujících s dětmi a
mládeží „Společná Evropa“

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Marcela Mertinová, tel.: 475 657 280
mertinova.m@kr-ustecky.cz

Název dotačního
titulu

Spolupráce NNO se školami a školskými zařízeními v oblasti
environmentální výchovy dětí a mládeže „Příroda pro život“

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Marcela Mertinová, tel.: 475 657 280
mertinova.m@kr-ustecky.cz

Název dotačního
titulu

Program rozvoje lidských zdrojů

Okruh možných
žadatelů

Fyzické nebo právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost
na území Ústeckého kraje
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Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Marcela Mertinová, tel.: 475 657 280
mertinova.m@kr-ustecky.cz

Odbor kultury a památkové péče
Název dotačního
titulu

Program záchrany a obnovy kulturních památek na území
Ústeckého kraje

Okruh možných
žadatelů

Vlastníci kulturních památek na území Ústeckého kraje

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Mgr. Jana Kuráňová, tel.: 475 657 239
kuranova.j@kr-ustecky.cz

Název dotačního
titulu 

Podpora regionální kulturní a divadelní činnosti na území
Ústeckého kraje

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí 25. únor 2005, do 12:00 hod.

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Odbor sociálních věcí
Název dotačního
titulu

Prevence negativních jevů související se sociálním vyloučením

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Zuzana Tůmová, tel.: 475 657 429
tumova.z@kr-ustecky

Název dotačního
titulu

Program podpory obcí, jejich příspěvkových organizací a
neziskových subjektů poskytující sociální služby na území
Ústeckého kraje

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Zuzana Tůmová, tel.: 475 657 429
tumova.z@kr-ustecky

Název dotačního
titulu

Program podpory komunitního plánování v obcích a městech
Ústeckého kraje

Okruh možných
žadatelů

Fyzické nebo právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost
na území Ústeckého kraje
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Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

Zuzana Tůmová, tel.: 475 657 429
tumova.z@kr-ustecky

Odbor zdravotnictví
Název dotačního
titulu

Protidrogová politika 2005

Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace, obce a jimi zřizované organizace
v Ústeckém kraji

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

Název dotačního
titulu

Zdravotnické programy 2005

Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace, obce a jimi zřizované organizace
v Ústeckém kraji

Termín podání žádostí Dosud nestanoveno

Kontaktní osoba
tel.; e-mail

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

www.kr-zlinsky.cz

Podklady nedodány – grantové záměry Zlínského kraje pro rok 2005 budou upřesněny
a schváleny příslušnými orgány kraje do konce roku 2004. 
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III.

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

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

www.f-nadace.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program 1) Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů
2) Podpora vzdělávání pracovníků NNO – externí programy
3) Podpora vzdělávání pracovníků NNO – interní programy
4) Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež

Okruh možných
žadatelů

ad 1) - 4) OS, OPS, církevní právnické osoby, církve, nadace, nadační
fondy, veřejnoprávní instituce. Příspěvkové nebo rozpočtové organizaci
bude příspěvek poskytnut pouze za podmínky, že sama vloží nejméně
50 % finančních prostředků na předmětný program.

Termín vyhlášení
grant. programu

ad 1) srpen 2004 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2005
ad 2), 3) srpen 2004 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce
2005 a březen 2005 (předpoklad) – využití grantů ve školním roce 2005 /
2006
ad 4) srpen (předpoklad)

Termín uzavření
grant. programu

ad 1) říjen 2004 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2005
ad 2), 3) říjen 2004 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2005
a květen 2005 (předpoklad) – využití grantů ve školním roce 2005 / 2006
ad 4) říjen 2004 (předpoklad)

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Egon Čierný
egon.cierny@f-nadace.cz

KOMUNITNÍ NADACE ÚSTÍ NAD LABEM
Horova 1262/6, 400 01  Ústí nad Labem

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Podpora projektů týkajících se všech oblastí veřejného sektoru,
zejména sociálních služeb, životního prostředí, vzdělávání, rozvoje
lidských zdrojů apod.

Okruh možných
žadatelů

NNO realizující veřejně prospěšné projekty v oblasti Euroregionu Labe

Termín vyhlášení
grant. programu

9. otevřené grantové kolo – leden 2005
10. otevřené grantové kolo – červen 2005

Termín uzavření
grant. programu

9. otevřené grantové kolo – 31.března 2005
10. otevřené grantové kolo – 30.září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Petr Veselý, tel.: 475 208 258
petr@komunitninadace.cz
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NIF – 2. etapa
Oblast – rozvoj regionálního a komunitního života

Grantový program Podpora projektů týkajících se všech oblastí veřejného sektoru,
zejména sociálních služeb, životního prostředí, vzdělávání, rozvoje
lidských zdrojů apod.

Okruh možných
žadatelů

NNO realizující veřejně prospěšné projekty v oblasti Euroregionu Labe

Termín vyhlášení
grant. programu

9. otevřené grantové kole – leden 2005
10. otevřené grantové kolo – červen 2005

Termín uzavření
grant. programu

9. otevřené grantové kolo – 31.března 2005
10. otevřené grantové kolo – 30.září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ NADACE MĚSTA
NÁCHODA

Masarykovo náměstí 40, 54 701  Náchod
www.mestonachod.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program Kultura
Okruh možných
žadatelů

Fyzická či právnická osoba (v souladu se smlouvou s FNM ČR)

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

1. kolo – do10.února 2005
2. kolo – do 10. září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jan Linhart, tel.: 491 405 250
j.linhart@mestonachod.cz
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NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

www.info.plzen-city.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Oblast sportu, humanitních aktivit a obnovy památek v regionu
Okruh možných
žadatelů

NNO a právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

Březen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Lenka Bílá, tel.: 378 035 300-1
bila@mmp.plzen-city.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program Oblast kultury v regionu
Okruh možných
žadatelů

NNO a právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

Březen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Lenka Bílá, tel.: 378 035 300-1
bila@mmp.plzen-city.cz

NADACE ADRA
Klikatá 46, 158 00  Praha 5

www.adra.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Podpora vzdělávacího a výchovného programu pro pomoc a přípravu
při mimořádných událostech

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2005

Termín uzavření
grant. programu

Květen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Lenka Cháberová, tel.: 257 090 648
blanka.rejlkova@adra.cz
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NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program 1) Aktivity zaměřené na pomoc k překonání krizového období
dospívání, přijímání handicapu nebo vyrovnání s důsledky prožitého
traumatu
2) Připravenost k pomoci a pomoc obětem humanitárních katastrof

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2005

Termín uzavření
grant. programu

Květen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Lenka Cháberová, tel.: 257 090 648
blanka.rejlkova@adra.cz

NADACE ARBOR VITAE
Nezabudická 104, 252 30  Řevnice

www.nadacearborvitae.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – ochrana lidských práv

Grantový program Lidská práva v zemích bývalého Sovětského svazu – podpora
výstavních akcí a ediční činnosti

Okruh možných
žadatelů

Fyzické a právnické osoby, s výjimkou nadací a nadačních fondů

Termín vyhlášení
grant. programu

31. 3. 2005

Termín uzavření
grant. programu

31. 5. 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Helena Kubů, tel.: 603 846 481
info@nadacearborvitae.cz
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NADACE BAROKNÍHO DIVADLA ZÁMKU
ČESKÝ KRUMLOV

Zámek 59, 381 01  Český Krumlov
www.foundation.ckrumlov.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Grantová soutěž 2005
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

Dosud není rozhodnuto

Termín uzavření
grant. programu

Dosud není rozhodnuto

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jarmila Musilová, tel.: 380 711 298
foundation@ckrumlov.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – ochrana nemovitých kulturních památek

Grantový program Grantová soutěž 2005
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

Dosud není rozhodnuto

Termín uzavření
grant. programu

Dosud není rozhodnuto

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jarmila Musilová, tel.: 380 711 298
foundation@ckrumlov.cz

NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC
Michalská 8, 772 00  Olomouc

www.nbo.olomouc.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – jiné

Podklady nedodány.
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NADACE BONA
Ústavní 91, 181 00  Praha 8

www.nadacebona.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Podpora humanitárních projektů a programů práv. osob působících
v oblasti zdravotnictví a soc. péče, které používají socioterapeutické
programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci
duševně handicapovaných osob do života spol.

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, veřejnoprávní instituce, (výhradně
práv. osoby)

Termín vyhlášení
grant. programu

28. února 2005

Termín uzavření
grant. programu

31. března 2005 (uzávěrka)
30. června 2005 (vyhodnocení a uzavření smluv)

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jitka Štambachová, tel.: 233 544 069
nadacebona@nadacebona.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Podpora humanitárních projektů a programů práv. osob působících v
oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické
programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci
duševně handicapovaných osob do života společnosti

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS., církevní právnické osoby, veřejnoprávní instituce, (výhradně
práv. osoby)

Termín vyhlášení
grant. programu

28. února 2005

Termín uzavření
grant. programu

31. března 2005 (uzávěrka)
30. června 2005 (vyhodnocení a uzavření smluv

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

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

www.cerge-ei.cz  /nadace  

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Rozvoj a šíření ekonom. vzdělávání, výuky a výzkumu, tj. podpora
publikací, výzkum. projektů, seminářů, panel. diskusí a konferencí

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a
rozpočtové organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

1.června 2005

Termín uzavření
grant. programu

15. září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

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

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

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

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a
rozpočtové organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

1. června 2005

Termín uzavření
grant. programu

15. září 2005 

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Blanka Hadová, tel.: 224 005 143
nadace@cerge-ei.cz
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NADACE ČESKÉ ARCHITEKTURY
Betlémské nám. 5A, 110 00 Praha 1

www.nca.info 

NIF – 2. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program Architektura - publikační, přednášková činnost
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace,
fyzické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

17. března 2005

Termín uzavření
grant. programu

16. dubna 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Marie Krátká, tel.: 224 932 929
nca@nca.info

NADACE ČESKÝ FOND UMĚNÍ
Masarykovo nábřeží 250, 110 00  Praha 1

www.nadacecfu.com

NIF – 2. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program Propagace a šíření českého výtvarného umění
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, fyzické a práv. osoby splňující pravidla pro poskytování
příspěvků NIF

Termín vyhlášení
grant. programu

30. září 2005

Termín uzavření
grant. programu

31. října 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Tomáš Mačina, Dagmar Baběradová, tel.: 224 932 938
info@nadace-cfu.com
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NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND
Besední 3, 118 00  Praha 1

www.nchf.cz

NIF – 1.+ 2. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program 1) Podpora ucelených projektů přispívajících k propagaci a šíření
české soudobé hudby – jedná se zejména o:
• projekty napomáhající k soustavnému uvádění české soudobé hudby doma i v

zahraničí;
• projekty umělecky hodnotných nahrávek české soudobé hudby a jejího šíření na

zvukových nosičích.
2) Podpora projektů, které jsou výrazným přínosem pro českou
hudební kulturu – jedná se zejména o:
• projekty, motivující jak české autory k vytvoření nových děl, tak interprety a

pořadatele k jejich provozování;
• projekty, které svým významem přesahují i do mezinárodního kontextu.
3) Podpora projektů systematické hudebně nakladatelské činnosti a
muzikologického bádání s akcentem na:
• vydávání soudobé české hudby a její pravidelné hudebně vědné a publicistické

reflexe;
• vydávání významných děl české hudby všech období, která t. č. nejsou běžně

dostupná;
• vydávání výrazných děl i z nejnovější (včetně nejmladší) české skladatelské tvorby;
• nové a perspektivní formy nakladatelské činnosti.
4) Podpora projektů umožňujících účast vynikajících studentů –
občanů ČR na kvalitních zahraničních hudebně vzdělávacích
programech

Okruh možných
žadatelů

1) OS, OPS, církevní právnické osoby,
2) nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 % příspěvku bude
použito na nadační příspěvky třetí osobě a nejvíce 20 % na správu nadace
nebo na zvýšení nadačního jmění,
3) veřejnoprávní instituce
4) příspěvkové a rozpočtové organizace za předpokladu, že samy vloží
nejméně 50 % finančních prostředků do předmětného projektu.

Termín vyhlášení
grant. programu

Prosinec 2004

Termín uzavření
grant. programu

31. března 2005
30. září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Eva Plochová, tel.: 257 323 860
nadace@nchf.cz
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NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2

www.nclf.cz

NIF – 1. + 2.etapa
Oblast – kulturní

Grantový program Podpora kulturních projektů
Okruh možných
žadatelů

NNO ve smyslu smluv k NIF vymezená vypsaným nadačním programem

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

Květen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Michal Novotný, Antonín Neumann, tel.: 222 560 081-2
nadace@nclf.cz, nclf@vol.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH
VIZE 97

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

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program NNO, poskytující těžce nemocným důstojný způsob jejich dožití,
pečující o nezletilé bez rodinného zázemí, poskytující humanitární
pomoc občanům v důsledku pronásledování a útlaku z národnostních
či náboženských příčin

Okruh možných
žadatelů

NNO z celé republiky, přednost bude dána projektům přinášejícím nové
přístupy a řešení, v omezené míře lze poskytnout příspěvek na investice.

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2005

Termín uzavření
grant. programu

Duben 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Noemi Benešová-Guerrero, tel.: 234 097 811
nadace@vize.cz
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NADACE DĚTSKÝ MOZEK
Na Rybníčku 14, 120 00  Praha 2

www.detskymozek.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – zdravotní

Grantový program Granty pro práv. osoby, poskytující péči, podporu, dopravu a
podobně osobám s postižením CNS

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, nadační fondy,  církevní práv. osoby, příspěvkové org.

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

Březen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

S. Čermáková, tel.: 602 876 166
nadace@detskymozek.cz

NADACE DIVOKÉ HUSY
Domažlická 15, 130 00  Praha 3

www.divokehusy.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Podpora aktivit NNO při začleňování lidí s postižením do společnosti
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

1. května 2005

Termín uzavření
grant. programu

30. června 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Martin Balcar, tel.: 222 584 342, 603 469 457
nadace@divokehusy.cz
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NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

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

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Humanizace závěrečné etapy lidského života
Okruh možných
žadatelů

NNO zaměřené na řešení tohoto problému

Termín vyhlášení
grant. programu

15. července 2004

Termín uzavření
grant. programu

15. října 2004

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jana Mindlová, tel.: 257 530 436
nadace@omadeg.cz

NADACE EURONISA
Rumjancevova 3, 460 01  Liberec 1

www.euronisa.cz 

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Podpora sociálních, kulturních a vzdělávacích projektů
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, příspěvkové
organizace a organizační složky státu působící v české části Euroregionu
Nisa

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2005
Srpen 2005

Termín uzavření
grant. programu

Duben 2005
Říjen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Lydie Halamová, tel.: 485 251 953
nadace@euronisa.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Podpora sociálních a zdravotních projektů
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, příspěvkové
organizace a organizační složky státu působící v české části Euroregionu
Nisa

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2005
Srpen 2005

Termín uzavření
grant. programu

Duben 2005
Říjen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Lydie Halamová, tel.: 485 251 953
nadace@euronisa.cz
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NADACE FOTBALOVÝCH INTERNACIONÁLŮ
Kozí 7, 110 00  Praha 1
www.fotbal.cz/nadace

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Řešení zdravotních a sociálních problémů bývalých fotbalových
reprezentantů

Okruh možných
žadatelů

OS (fotbalové kluby), bývalí fotbaloví reprezentanti

Termín vyhlášení
grant. programu

2. čtvrtletí 2005

Termín uzavření
grant. programu

ve 4. čtvrtletí 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Otakar Dolejš, tel.: 222 311 017, 604795424

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Řešení zdravotních a sociálních problémů bývalých fotbalových
reprezentantů

Okruh možných
žadatelů

OS (fotbalové kluby), bývalí fotbaloví reprezentanti

Termín vyhlášení
grant. programu

2. čtvrtletí 2005

Termín uzavření
grant. programu

ve 4. čtvrtletí 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Otakar Dolejš, tel.: 222 311 017, 604795424
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NADACE GYMNÁZIA VYŠKOV
Komenského 5, 682 01 Vyškov

www.gykovy.cz/nadace

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání 

Grantový program Projekty, zaměřené na vyhledávání a rozvoj talentů, alternativní
vzdělávací projekty, projekty řešící volnočasové aktivity, alternativní
vzdělávání pedagogů

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, fyzické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

Březen 2005

Termín uzavření
grant. programu

Květen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Libuše Procházková, tel.: 517 348 605, 603 798 031
prochazk@gykovy.cz
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NADACE CHARTY 77
Melantrichova 5, 110 00  Praha 1

www.bariery.cz

NIF – 1. + 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program 1) NNO, jejichž cílem je doplňovat a podporovat rodinnou péči,
nikoliv ji nahrazovat. Podporovány budou NNO, které předloží
projekty osvědčených a nebo zcela nových služeb, pomáhajících
rodinám se zdrav. postiženými a starými lidmi zlepšit a usnadnit péči
v rodině. Při posuzování projektu bude nadace přihlížet ke
zkušenostem organizace a k významu a ucelenosti projektu v místě
působení organizace.
2) NNO, provozující již fungující Domy na půli cesty s cílem podpořit
rozšíření jejich kapacit, včetně možnosti samostatného bydlení
klientů. Program může být z rozhodnutí Rady Konta BARIÉRY
rozšířen i na NNO, zajišťující chráněné a azylové bydlení.

Okruh možných
žadatelů

1) NNO z celé republiky, organizující služby, pomoc a zázemí pro tělesně
i smyslově handicapované občany. Grantový program je zaměřen pro
všechny věkové kategorie – děti, dospělí i senioři
2) NNO všech typů, bez omezení zřizovatelů provozující Domy na půl
cesty v celé republice.

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2005

Termín uzavření
grant. programu

Duben 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Božena Jirků, tel.: 224 230 216
bozena.jirku@bariery.cz

NADACE ICN
Karoliny Světlé 4, 110 00  Praha 1

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Podklady nedodány.
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NADACE JAVORNÍK
Týn 12, 110 00  Praha 1

www.nadace-javornik.hyperlink.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – zdravotní

Grantový program Podpora rehabilitačních a rekondičních programů pro chronicky
nemocné děti

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS

Termín vyhlášení
grant. programu

Duben 2005

Termín uzavření
grant. programu

Květen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

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

NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU
V Pevnosti 4, 128 41  Praha 2

www.nadaceju.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Osobní asistence a vzdělávání
Okruh možných
žadatelů

U osobní asistence do 16 let organizace musí činnost provozovat nejméně
2 roky, u vzdělávání do 27 let celorepublikové

Termín vyhlášení
grant. programu

Červen

Termín uzavření
grant. programu

Září

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

tel.: 241 406 886
Nadaceju @centrum.cz
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NADACE KARDIOCENTRUM ČESKÉ
BUDĚJOVICE

Klaricova 22, 370 04  České Budějovice

NIF – 2. etapa
Oblast – zdravotní

Grantový program 1) Jihočeský koronární registr
2) Zlepšení diagnostiky a efektivnosti péče o nemocné s disekcí aorty

Okruh možných
žadatelů

ad 1) fyzické osoby – lékaři interních oborů Jihočeského regionu
ad 2) všechna kardiocentra v ČR, pokud jejich právní forma a další
podmínky vyhovují smlouvě nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

ad 1) prosinec 2004
ad 2) leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

ad 1) zatím neurčen (v roce 2005 bude stále probíhat)
ad 2) říjen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

František Toušek, tel.: 387 874 300
tousek@nemcb.cz
Aleš Mokráček, tel.: 387 874 201
mokracek@seznam.cz

NADACE KARLA PAVLÍKA
Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha 4

NIF – 1. + 2. etapa
Oblast – zdravotní

Grantový program Nákup přístrojové techniky pro oddělení ARO a JIP
Okruh možných
žadatelů

Oddělení JIP a ARO nemocnic, která se podílejí na dárcovském programu,
pokud jsou podmínky příspěvku v souladu se smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Červen 2005

Termín uzavření
grant. programu

Září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Radka Laudátová, tel.: 261 364 119
ralu@medicon.cz
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NADACE KNIHOVEN
Kounicova 63a, 601 87  Brno

www.svkkl.cz/nadaceknihoven

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Podpora studijních cest a stáží do zahraničních knihoven
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, nadace, organizační složky státu a příspěvkové organizace –
pokud je příspěvek v souladu se smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

15. února 2005

Termín uzavření
grant. Programu

30. dubna 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jiřina Bínová Kádnerová, tel.: 312 813 111
binova@svkkl.cz

NADACE LANDEK OSTRAVA
Prokešovo náměstí 6, 728 30  Ostrava

www.volny.cz/nadace-landek

NIF – 2. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program Program bude stanoven dle zásad stanovených Statutem a řídícími
akty nadace – viz internetové stránky

Okruh možných
žadatelů

Fyzické osoby, NNO i příspěvkové organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

15. října 2004

Termín uzavření
grant. programu

31. března 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jaroslav Přepiora, tel.: 604 168 008
nadace.landek@okd.cz

NADACE MARIASTAR – HUMANITY
Na Folimance 11, 120 00  Praha 2

muj.web.cz/www/samopse

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Podklady nedodány.
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NADACE MĚSTA LETOVICE PRO ROZVOJ
KULTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

NIF – 2. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program 1. Modernizace kulturních zařízení a zařízení pro rozvoj životního
prostředí

2. Opravy kulturních památek a drobné lidové architektury
3. Podpora amatérských souborů, orchestrů, skupin
4. Kulturní využití volného času mládeže
5. Podpora přeshraniční spolupráce mládeže
6. Zeleň ve městě – v obci má své místo

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a
rozpočtové organizace a obce Mikroregionu Letovicko, pokud to
umožňuje smlouva nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

1. března 2005

Termín uzavření
grant. programu

31. března 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Radek Procházka, tel.: 516 474 873, 603 564 348
mu.prochazka@letovice.net

NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY
Hlavní 91, 468 41  Tanvald

www.incz.info 

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

Grantový program Zdravá mládež
Okruh možných
žadatelů

Církevní právnické osoby a církve, OS, fyzické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

1. ledna 2005

Termín uzavření
grant. programu

25. února 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Petr Horáček, tel.: 483 394 202
in.cz@tiscali.cz
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NADACE „NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY
HLÁVKOVÝCH“
Vodičkova 17, 110 00  Praha 1

www.hlavkovanadace.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program Veřejná soutěž Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky a získání
grantů pro napsání původní odborné studie o aktuálních problémech
české společnosti

Okruh možných
žadatelů

Fyzické osoby – studenti doktorského studia, učitelé, vědečtí a odborní
pracovníci vysokých škol a Akademie věd

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2005

Termín uzavření
grant. programu

Květen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Dagmar Rýdlová, tel.: 224 947 691
josefhlavka@volny.cz

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
Antala Staška 30, 140 00  Praha 4

www.ochranazvirat.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – ochrana životního prostředí

Grantový program Vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany zvířat
Okruh možných
žadatelů

NNO, veřejnoprávní instituce

Termín vyhlášení
grant. programu

1. února 2005

Termín uzavření
grant. programu

30. dubna 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Veronika Kinasová, tel.: 222 135 424
vkinasova@ochranazvirat.cz
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NADACE NAŠE DÍTĚ
Ústavní 91/95, 181 00 - Praha 8

www.nasedite.cz

NIF – 1.etapa
Oblast – jiné 

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

Právnické osoby, OS, OPS a církevní právnické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

15. ledna 2005

Termín uzavření
grant. programu

31. března 2005 (uzávěrka přihlášek)
30. červen 2005 (vyrozumění žadatelů)

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

M. Šimůnková, tel.: 266 727 945
m.simunkova@nasedite.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – ochrana lidských práv

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

Právnické osoby, OS, OPS a církevní právnické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

15. ledna 2005

Termín uzavření
grant. programu

31. března 2005 (uzávěrka přihlášek)
30. června 2005 (vyrozumění žadatelů

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

M. Šimůnková, tel.: 266 727 945
m.simunkova@nasedite.cz

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD
NISOU

Nemocniční 15, 466 60  Jablonec nad Nisou
www.nadace.nemjbc.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – zdravotní

Grantový program Pořízení a obnova zdravotnické techniky
Okruh možných
žadatelů

Zařízení a organizace poskytující péči nemocným a tělesně postiženým v
okrese Jablonec nad Nisou

Termín vyhlášení
grant. programu

Červen 2005

Termín uzavření
grant. programu

Září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Stehnová Ilona, tel.: 483 345 301
stehnova@nemjbc.cz
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NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
Hálkova 1406/2, 120 00  Praha 2

www.radio.cz/nadace-of/

NIF – 1. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program Opomíjené památky
Okruh možných
žadatelů

Právnické osoby, včetně NNO, které prokáží občanskou iniciativu při péči
o památku

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2005

Termín uzavření
grant. programu

Červen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

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

NIF – 2. etapa
Oblast – ochrana nemovitých kulturních památek

Grantový program Památky a zdraví
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, nadace a nestátní zdravotnická zařízení, která provozují svou
činnost v budovách s charakterem kulturních památek – přihlášené
projekty se musí realizovat v roce 2006

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2005

Termín uzavření
grant. programu

Červen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Marcela Raatzová, tel.: 224 941 305-7
info@nadaceof.cz

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA
Seifertova 47, 130 00  Praha 3

www.osf.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program Podpora inovativních projektů v oblasti vzdělávání
Okruh možných
žadatelů

NNO

Termín vyhlášení
grant. programu

Duben / květen 2005

Termín uzavření
grant. programu

Září 2005 (v případě dvoukolového výběrového řízení)

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Marie Kopecká, tel.: 222 540 979
marie.kopecka@osf.cz
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NIF – 2. etapa
Oblast – ochrana lidských práv

Grantový program Podpora programů v oblasti lidských práv
Okruh možných
žadatelů

NNO

Termín vyhlášení
grant. programu

Jaro 2005

Termín uzavření
grant. programu

Podzim 2005 (v případě dvoukolového výběrového řízení)

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Marie Kopecká, tel.: 222 540 979
marie.kopecka@osf.cz

NADACE ORIENTAČNÍHO BĚHU
Těšínská 4, 612 00  Brno

www.obnadace.cz

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

Grantový program Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2005
Okruh možných
žadatelů

Všechny subjekty v ČR, zabývající se prací s mládeží

Termín vyhlášení
grant. programu

1. prosince 2004

Termín uzavření
grant. programu

Prosinec 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Evžen Cigoš, tel.: 603 149 107
evzen.cigos@obnadace.cz
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NADACE PANGEA 
sekretariát: Těšnov 5, 110 00  Praha 1

www.nadacepangea.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program 1. Vyhledávání a výchova nových instruktorů a vůdců, v případě
jejich doškolování

2. Získávání objektivních dat o vlivu výchovy v přírodě na rozvoj
osobnosti

Okruh možných
žadatelů

Instituce a organizace – blíže neuvedeno

Termín vyhlášení
grant. programu

Září 2005

Termín uzavření
grant. programu

Listopad 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Mgr. Radek Hanuš, tel.: 236 043 540
pangea.nadacepangea.cz

NADACE PARTNERSTVÍ
Panská 7, 602 00  Brno

www.nadacepartnerstvi.cz

NIF – 1. + 2. etapa
Oblast – ochrana životního prostředí

Grantový program Základní grantový program
Okruh možných
žadatelů

NNO, zejména OS, OPS, obce a jimi zřízené organizace, nadace a nadační
fondy

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

Jaro 2005
Podzim 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Radim Cenek, tel.: 542 422 767
radim.cenek@ecn.cz
Jana Tesařová, tel.: 542 422 767
jana.tesarova@ecn.cz
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NADACE PRAŽSKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE
Krocínova 1, 110 00  Praha 1

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné 

Grantový program Podpora české hudební kultury v roce 2005
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy, veřejnoprávní
instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace při splnění podmínek,
stanovených smlouvou mezi nadací a FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Duben 2004

Termín uzavření
grant. programu

30. září 2004

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jiří Vopelka, tel.: 272 935 363

NADACE PRECIOSA
Opletalova 17, 466 67  Jablonec nad Nisou

www.nadace.preciosa.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Podpora aktivit, týkajících se pomoci postiženým a opuštěným dětem
a mládeži, pomoci zdravotně postiženým a znevýhodněným skupinám
osob, zejména seniorům

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby a organizace, zřízené státní správou a
samosprávou za podmínek, stanovených smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Březen / duben 2005

Termín uzavření
grant. programu

Květen / červen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Ivo Schötta, tel.: 483 365 393, 488 115 393
info@nadace.preciosa.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program Vzdělávací činnost uměleckých škol, výchova k lidským právům na
školách a v Libereckém kraji pomoc technicky orientovanému
učňovskému školství

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby a organizace zřízené státní správou a
samosprávou, za podmínek, stanovených smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Březen / duben 2005

Termín uzavření
grant. programu

Červen / červenec 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Ivo Schötta, tel.: 483 365 393, 488 115 393
info@nadace.preciosa.cz
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NADACE PRO DĚTI POSTIŽENÉ MOZKOVOU
OBRNOU – SPOLEČNOST DUHA

kpt. Jaroše 324,  541 01  Trutnov
www.duhatu.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program 1. Nemysli jen na sebe (DD, stacionářů apod.)
2. Korunka ke korunce (podpora integračních sportovních a

kulturních akcí)
3. Stacionáře (vybavení stacionářů pomůckami, počítači, hrami,

pobyty)
4. EEG (přístroje a vybavení do center i pro postižené děti na

základě individuelních žádostí)
5. Centrální půjčovna pomůcek, vozíků apod. pro celou ČR
6. Zdravé zuby (prevence i ošetření nemusí být pro postižené děti

stresem)
7. Domov na síti (snaha o vybavení center počítačovou technikou a

propojení na Internetu apod.)
8. Divadelní činnost postižených dětí

Okruh možných
žadatelů

NNO a další právnické osoby pokud to umožňuje smlouva nadace s FNM
ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Viz www stránky

Termín uzavření
grant. programu

15. prosince 2004

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jana Poulová, tel.: 777 008 951
spol_duha@volny.cz
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NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO
783 25  Bouzov 60

www.sweb.cz/nadacepv

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Vzdělávání a péče o zrakově postižené děti
Okruh možných
žadatelů

NNO, neposkytujeme granty nadacím

Termín vyhlášení
grant. programu

Květen 2004

Termín uzavření
grant. programu

Srpen 2004

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Olga Sýkorová, tel.: 737 318 231
nadace.prof.vejdovského@seznam.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program Vzdělávání a péče o zrakově postižené děti
Okruh možných
žadatelů

NNO, neposkytujeme granty nadacím

Termín vyhlášení
grant. programu

Květen 2004

Termín uzavření
grant. programu

Srpen 2004

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Olga Sýkorová, tel.: 737 318 231
nadace.prof.vejdovského@seznam.cz
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NADACE PRO PODPORU HASIČSKÉHO HNUTÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE

Husova 300, 582 22  Přibyslav
www.dh.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – rozvoj regionálního a komunitního života

Grantový program Granty bude nadace poskytovat na činnost hasičů v oblastech:
• muzejnictví, výstavnictví, archivní a publikační činnost, ošetřování

sbírek a jejich restaurování 
• na částečnou úhradu nákladů, spojených s organizováním výročí

založení sborů a při udělování čestných praporů a stuh k praporům
• úhradu nákladů, spojených se získáváním nových exponátů, sbírkových

předmětů a dalšího majetku dokumentujícího vznik, vývoj a současnost
hasičského hnutí

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

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

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

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

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

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

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

doplňování o nové poznatky
• na úhradu úrazového pojištění s následkem smrti pro hasiče Sdružení

hasičů Čech, Moravy a Slezska
• na podporu činnosti komise pro historii a dokumentaci požární ochrany

členských zemí CTIF
• na úhradu částečných nákladů spojených s rozvíjením mezinárodní

spolupráce s hasiči a organizacemi různých zemí
Okruh možných
žadatelů

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

Termín vyhlášení
grant. programu

1. března 2005
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Termín uzavření
grant. programu 15.11.2005
Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

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

NADACE PRO ROZVOJ V OBLASTI UMĚLÉ
VÝŽIVY, METABOLISMU A GERONTOLOGIE

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

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program 1. Zvýšení a zkvalitnění odborné a etické úrovně formou edukace
zdravotnického personálu zaměřeného na umělou výživu, poruchy
metabolismu a na oblast gerontologie

2. Organizace celorepublikových vědeckých a edukačních kongresů
se zahraniční účastí. Zaměření kongresů na oblast umělé výživy,
metabolismu a gerontologie, za účelem zvyšování odborných
znalostí a předávání zkušeností.

3. Vyhodnocení a ocenění nejlepších prací, presentovaných studenty
LF UK v Hradci Králové na Studentské konferenci v roce 2005 a
nejlepších přednášek a posteru, presentovaných na edukačním
gerontologickém kongresu v roce 2005 v oblasti umělé výživy,
metabolismu nebo gerontologie 

Okruh možných
žadatelů

Fyzické osoby – středně zdravotnický personál, vědečtí pracovníci a lékaři,
pracovníci z oblastí sociálních služeb a studenti LF UK

Termín vyhlášení
grant. programu

30. listopadu 2004 

Termín uzavření
grant. programu

30. října 2005 

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jiří Tilšar, tel.: 495 763 120, 495 763 130, 602 120 799, 777 280 935
jiri.tilsar@nadacepzz.cz
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NADACE PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA
Jelení 9, 118 00  Praha 1

www.fcca.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program Podpora svobodné individuální umělecké tvořivosti a rozvoje sociální
role umění

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, neziskové kulturní instituce, fyzické osoby, příspěvkové a
rozpočtové organizace do 50 % nákladů

Termín vyhlášení
grant. programu

Říjen 2004

Termín uzavření
grant. programu

31. ledna 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Ludvík Hlaváček, tel.: 224 373 178
ludvik.hlavacek@fcca.cz

NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ
DŘENĚ

Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 323 18  Plzeň
www.kostnidren.cz

NIF – 1. + 2. etapa
Oblast – zdravotní

Grantový program 1. Podpora dárcovství kostní dřeně v ČR
2. Individuální podpora pacientů v souvislosti s transplantací dřeně
3. Podpora programu transplantací kostní dřeně přístrojovým a

investičním vybavení pracovišť
4. Vzdělání v oboru hematologie, onkologie a transplantační

medicíny
5. Výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační

medicíny
Okruh možných
žadatelů

Fyzické a právnické osoby v souladu se smlouvou nadace s FNM ČR, v
případě 2. grantového programu pouze fyzické osoby

Termín vyhlášení
grant. Programu

1. dubna 2005

Termín uzavření
grant. programu

15. listopadu 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Vladimír Koza, tel.: 377 103 727
koza@fnplzen.cz
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NADACE PRO VÝSTAVBU KOMPLEXU
STŘEDISKA MLÁDEŽE V BRNĚ – LÍŠNI 

NADACE PRO RADOST
Pohankova 18, 628 00  Brno
www.volny.cz/nadaproradost

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

Grantový program Volný čas dětí a mládeže
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy

Termín vyhlášení
grant. programu

Březen 2005

Termín uzavření
grant. programu

31. května 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Helena Kohoutková, tel.: 544 212 433
kohoutkova.h@quick.cz

NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU
JIZERSKÝCH HOR

Ohrazenice 119, 511 01  Turnov
Kancelář: U jezu 10, 460 01 Liberec

www. jizerky.ecn.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné 

Grantový program Základní grantový program
Okruh možných
žadatelů

OP, OPS, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy, veřejnoprávní
instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

1. února 2005

Termín uzavření
grant. programu

20. prosince 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Magdalena Marešová, tel.: 607 755 856
jizerky@atlas.cz
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NIF – 2. etapa
Oblast – ochrana životního prostředí 

Grantový program Základní grantový program
Okruh možných
žadatelů

OP, OPS, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy, veřejnoprávní
instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

1. února 2005

Termín uzavření
grant. programu

20. prosince 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Magdalena Marešová, tel.: 607 755 856
jizerky@atlas.cz

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ 
SPOLEČNOSTI

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

NIF – 1 + 2. etapa
Oblast – ochrana lidských práv

Grantový program Program pro lidská práva
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

Jaro 2005

Termín uzavření
grant. programu

Neuveden

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jan Dolínek, tel.: 233 351 831
jan.dolinek@nros.cz
lidskaprava@nros.cz
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NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ
Masarykovo náměstí 6, 733 01  Karviná – Frynštát

www.volny.cz/nrz/

NIF – 1. etapa
Oblast – zdravotní

Grantový program Rozvoj zdraví ve sférách uveřejněných na Internetu
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, charitativní organizace, církevní právnické osoby, základní
školy, mateřské školy a další rozpočtové nebo příspěvkové organizace v
souladu se smlouvou nadace s FNM ČR 

Termín vyhlášení
grant. programu

Září 2004

Termín uzavření
grant. programu

Listopad 2004

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Antonín Satola, tel.: 602 557 524
nrz@volný.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Rozvoj sociální oblasti ve sférách uveřejněných na Internetu 
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, charitativní organizace, církevní právnické osoby, základní
školy, mateřské školy a další rozpočtové nebo příspěvkové organizace v
souladu se smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Září 2004

Termín uzavření
grant. programu

Listopad 2004

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Antonín Satola, tel.: 602 557 524
nrz@volný.cz
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NADACE RUDOLFA LÖWYHO A PLZEŇSKÝCH
ŽIDŮ NA ZÁCHRANU PLZEŇSKÝCH

SYNAGOG
Smetanovy sady 5, 301 37  Plzeň

www.volny.cz/zoplzen

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program 1. Zajištění a realizace další etapy rekonstrukce Staré synagogy a
Židovské školy v Plzni

2. Postupné dokončení rekonstrukce Velké synagogy v Plzni
3. Kulturní počin se vztahem k plzeňským synagogám

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy, příspěvkové a
rozpočtové organizace v souladu se smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

15. prosince 2004
 

Termín uzavření
grant. programu

15. ledna 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Karel Žáček, tel.: 377 223 346, 605 428 803
zoplzen@volny.cz

NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE
Třebízského 12, 301 32  Plzeň

www.volny.cz/nsml

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Podpora výběru a výchovy sportovních talentů – území města Plzně 
Okruh možných
žadatelů

OS ve sportu, jednotlivci či družstva prostřednictvím právního subjektu –
v souladu se smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Září – listopad 2004

Termín uzavření
grant. programu

Září 2005

Kontaktní osoba
Tel. č., e-mail

Vlastimil Libeš, tel.: 377 326 696
nsml@volny.cz
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NIF – 2. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Podpora neziskového sektoru – zaměření na sport dětí a mládeže
Okruh možných
žadatelů

OS ve sportu, jednotlivci či družstva prostřednictvím právního subjektu
(v souladu se smlouvou nadace s FNM ČR)

Termín vyhlášení
grant. programu

Září – listopad 2004

Termín uzavření
grant. programu

Říjen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

František Berka, tel.: 377 236 696
nsml@volny.cz

NADACE SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Herčíkova 14, 612 00 Brno

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Program primární a sekundární prevence interrupce
Okruh možných
žadatelů

NNO (OS, OPS, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy)

Termín vyhlášení
grant. programu

1. února 2005

Termín uzavření
grant. programu

30. září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

David Cichra, tel.: 608 879 663
nadace.svfr.@seznam.cz
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NADACE TEREZY MAXOVÉ
Na Florenci 19, 110 00  Praha 1

www.nadacetm.cz

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

Grantový program Podpora projektů na pomoc opuštěným dětem
Okruh možných
žadatelů

Právnické osoby (OP, OPS), fyzické osoby (pěstouni)

Termín vyhlášení
grant. programu

1. února 2005

Termín uzavření
grant. programu

15. února 2005
15. května 2005
15. srpna 2005
15. listopadu 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Marie Janoušková, tel.: 221 733 247
info@nadacetm.cz

NADACE TOMÁŠE BATI
Gahurova 292, 760 01  Zlín

www.batova-vila.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program 1. Vzdělávací aktivity žáků a studentů škol a univerzit
2. Vzděláváním k hodnotnější společnosti

Okruh možných
žadatelů

Školy, nadace, nadační fondy, OS, OPS, církevní právnické osoby,
příspěvkové organizace, fyzické osoby v souladu se smlouvou nadace s
FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Duben 2005

Termín uzavření
grant. programu

Červen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Pavel Velev, tel.: 577 219 083
velev@batova-vila.cz
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NADACE UMĚNÍ PRO ZDRAVÍ
Dlouhá 36, 110 00  Praha 1

NIF – 2. etapa
Oblast – zdravotní 

Grantový program 1. Projekty, které využijí umění ke zlepšení podmínek ve
zdravotnických a sociálních zařízeních

2. Podpora kulturně vzdělávacích projektů pro děti a mládež 
Okruh možných
žadatelů

OS a fyzické osoby – studenti uměleckých škol, výtvarní umělci 

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

Prosinec 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

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

NADACE UNIVERSITAS MASARYKIANA
Jiráskova 24, 602 00  Brno

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Studentské časopisy fakult Masarykovy university v Brně, Edice
Scintilla, Edice Beletrie, Edice Heureka, Edice Miscellanea, Edice
Osobnosti, Edice Scientia (podpora vydávání publikací v těchto
edicích)

Okruh možných
žadatelů

Redakce studentských vysokoškolských časopisů, vysokoškolští studenti,
vědecko-pedagogičtí pracovníci českých vysokých škol a vědeckých
ústavů

Termín vyhlášení
grant. programu

31. ledna 2005

Termín uzavření
grant. programu

30. dubna 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jaroslav Malina, tel.: 543 246 305
jmalina@sci.muni.cz
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NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program Studentské časopisy fakult Masarykovy university v Brně, Edice
Scintilla, Edice Beletrie, Edice Heureka, Edice Miscellanea, Edice
Osobnosti, Edice Scientia (podpora vydávání publikací v těchto
edicích)

Okruh možných
žadatelů

Redakce studentských vysokoškolských časopisů, vysokoškolští studenti,
vědecko-pedagogičtí pracovníci českých vysokých škol a vědeckých
ústavů

Termín vyhlášení
grant. programu

31. ledna 2005

Termín uzavření
grant. programu

30. dubna 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jaroslav Malina, tel.: 543 246 305
jmalina@sci.muni.cz

NADACE VERONICA
Panská 9, 602 00  Brno

www.nadace.veronica.cz 

NIF – 2. etapa
Oblast – ochrana životního prostředí

Grantový program Místní a regionální projekty za zachování přírodních a kulturních
hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku

Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, nadace, nadační fondy, školy, fyzické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

30. dubna 2005

Termín uzavření
grant. programu

30. září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jasna Flamikova, tel.: 542 422 775
jasna.flamikova@ecn.cz
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NADACE VIA
Jelení 200/3, 118 00  Praha 1

www.nadacevia.cz 

NIF – 2. etapa
Oblast – rozvoj regionálního a komunitního života

Grantový program Rozvoj regionálního a komunitního života
Okruh možných
žadatelů

NNO, registrované jako OS, OPS, nadační fondy, církevní právnické
osoby, obce a příspěvkové organizace v souladu se smlouvou nadace s
FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Září 2004

Termín uzavření
grant. programu

18. října 2004

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Lenka Bergmannová, tel.: 233 113 370
lenka.bergmannova@nadacevia.cz

NADACE VLTAVA 
Tyršova 53, 397 01  Písek

www.nadacevltava.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – rozvoj regionálního a komunitního života

Grantový program 1. Obnovování a zachovávání lidových a cechovních tradic
2. Ekologická výchova a vzdělávání
3. Propagace a podpora rozvoje venkova

Okruh možných
žadatelů

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

Termín vyhlášení
grant. programu

1. Počátek ledna
2. Počátek května
3. Počátek září

Termín uzavření
grant. programu

1. Konec ledna
2. Konec května
3. Konec září

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Mgr. František Fořt, tel.: 382 272 978, 777 061 458, fax 382 272 979
kancelar@nadacevltava.cz
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NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Klatovská 427/18, 602 00  Brno

www.nadacezdravi.cz

NIF – 1. + 2. etapa
Oblast – zdravotní

Grantový program Fyzické a duševní zdraví, alergie, prevence
Okruh možných
žadatelů

NNO – nadace, OS, OPS, církevní právnické osoby, fyzické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

1. ledna 2005
1. července 2005

Termín uzavření
grant. programu

31. března 2005
31. června 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Danuše Spohrová, tel.: 603 420 526
nadace@nadacezdravi.cz

NADACE ŽIVOT UMĚLCE
Senovážné náměstí 23, 112 82  Praha 1

www.nadace-zivot-umelce.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – kulturní

Podklady nedodány.

OLIVOVA NADACE
Olivova 224, 251 01  Říčany

www.olivovanadace.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Vybavení zdravotnických zařízení, zdrav. a přístrojová technika,
odstranění bariér

Okruh možných
žadatelů

OS, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace v souladu se
smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Březen 2005

Termín uzavření
grant. programu

Květen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jan Boček, tel.: 323 631 313
tajemnik@olivova.nadace.cz
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NIF – 2. etapa 
Oblast – zdravotní

Grantový program Vybavení zdravotnických zařízení, zdrav. a přístrojová technika,
odstranění bariér

Okruh možných
žadatelů

OS, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace v souladu se
smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Březen 2005

Termín uzavření
grant. programu

Květen 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jan Boček, tel.: 323 631 313
tajemnik@olivova.nadace.cz

PURKYŇOVA NADACE
Slatina 11, 411 17  Libochovice
www.purknadace.webpark.cz

NIF – 1.etapa
Oblast – jiné

Grantový program Památky a občané
Okruh možných
žadatelů

OS, nadační fondy

Termín vyhlášení
grant. programu

31. května 2002, pro 3 – 5leté projekty

Termín uzavření
grant. programu

31. května 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

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

NIF – 2. etapa
Oblast – ochrana nemovitých kulturních památek

Grantový program Památky a občané
Okruh možných
žadatelů

OS, nadační fondy

Termín vyhlášení
grant. programu

31. května 2002, pro 3 – 5leté projekty

Termín uzavření
grant. programu

31. května 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Blanka Černá, tel.: 416 591 552
purknadace@seznam.cz
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STUDIJNÍ NADACE „CS CABOT“
Masarykova 753, 757 27  Valašské Meziříčí

www.cabot.cz

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

Grantový program Stipendia pro studenty vysokých škol
Okruh možných
žadatelů

Fyzické osoby – studenti ze sociálně potřebných rodin z regionu Valašské
Meziříčí a okolí, výjimečně i studenti SŠ

Termín vyhlášení
grant. programu

31. května 2005

Termín uzavření
grant. programu

10. září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Marcela Janišová, tel.: 571 681 424
mjanisova@cabot-corp.com

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE 
OLGY HAVLOVÉ

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

NIF – 1. + 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Nová rodina, obyčejný život, senior
Okruh možných
žadatelů

NNO, event. obce

Termín vyhlášení
grant. Programu

30. ledna 2005

Termín uzavření
grant. Programu

31. března 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Jarina Šimůnková, tel.: 224 217 331
vdv@telecom.cz
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VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA
Žerotínovo nám. 9, 602 00  Brno

www.vnjh.sk

NIF – 1. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program Cursus innovati
Okruh možných
žadatelů

Vysoké školy v souladu se smlouvou nadace s FNM ČR

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

Září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Ivana Hurytová, tel.: 549 491 049
vnjh@ics.muni.cz 

NIF – 2. etapa
Oblast – rozvoj neziskového sektoru

Grantový program Legislativní a fiskální prostředí pro neziskový sektor
Okruh možných
žadatelů

NNO

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2005

Termín uzavření
grant. programu

Září 2005

Kontaktní osoba
tel. č., e-mail

Ivana Hurytová, tel.: 549 491 049
vnjh@ics.muni.cz 
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