INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY
VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2008

Vláda svým usnesením ze dne 11. června 2007 č. 631 schválila Hlavní oblasti státní
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008 a uložila tehdejší
ministryni a předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby do 28. února
2009 informovala vládu o jejich realizaci.
Předkládanou informaci zpracoval sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace na základě podkladů od jednotlivých ministerstev.
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Ministerstvo dopravy
Hlavní oblast „Rozvoj sportu a tělovýchovy“
Ministerstvo dopravy poskytlo v roce 2008 v rámci Hlavních oblastí státní dotační
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím dotace dvěma občanským sdružením, a to
v celkové výši 11 100 tis. Kč.
Obě dotace byly poskytnuty v rámci hlavní oblasti „Rozvoj sportu a tělovýchovy“ na
činnost „Podpora provozování sportovního a rekreačního létání“. Příjemci dotací byly
Letecká amatérská asociace České republiky a Aeroklub České republiky.
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Ministerstvo kultury
Odbor regionální a národnostní kultury
Hlavní oblast „Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví“
V rámci dotačního programu Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit byla
poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 13.085.381 Kč pro 196 příjemců.
V rámci dotačního programu Podpora zahraničních kontaktů v oblasti
neprofesionálních uměleckých aktivit byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu v celkové výši 3.149.700 Kč pro 40 příjemců.
V rámci dotačního programu na podporu tradiční lidové kultury – kategorie A byla
poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 938.000 Kč pro 11 příjemců na podporu
realizace 12 projektů.
V rámci dotačního programu na podporu tradiční lidové kultury – kategorii B byla
poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 120.000 Kč pro 1 příjemce na podporu 1
projektu.
V rámci dotačního programu Podpora regionálních kulturních tradic byla poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 3.495.000 Kč pro 20 příjemců na
podporu realizace 20 kulturních projektů.

Hlavní oblast „Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež“
V programu na podporu zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit v roce 2008
byl oceněn 1 projekt občanského sdružení ve výši 60.000 Kč.

Hlavní oblast „Integrace cizinců a azylantů“
V rámci dotačního programu na podporu integrace cizinců žijících v České republice
byla poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 2.398.900 Kč na realizaci 22 projektů.

Hlavní oblast „Preventivní výchovné a vzdělávací činnosti“
V programu na podporu zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit v roce 2008
bylo oceněno 5 projektů v celkové výši 241.000 Kč.
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Hlavní oblast „Podpora rovných příležitostí žen a mužů“
V rámci dotačního programu na podporu integrace příslušníků romské komunity byla
poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 1.512.482 Kč pro 24 příjemců na podporu
realizace 26 projektů.
Plnění této hlavní oblasti se děje v rámci dotačního programu na podporu integrace
příslušníků romské komunity, které je otevřeno – ostatně jako všechny programy Ministerstva
kultury – pro muže i ženy a je genderově neutrální.

Hlavní oblast „Podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin,
včetně integrace příslušníků romských komunit a integrace cizinců“
Ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků
národnostních menšin žijících v České republice v roce 2008 bylo oceněno 86 projektů,
předložených 54 subjekty. Objem přidělených dotací činí 9.960.000 Kč.

Hlavní oblast „Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené a seniory“
V rámci dotačního programu na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených
občanů byla poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 7.926.220 Kč na realizaci 100
projektů.

Hlavní oblast „Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů“
V rámci dotačního programu na podporu integrace cizinců žijících v České republice
nebyla poskytnuta neinvestiční dotace na žádný projekt s tímto obsahem.

Odbor zahraniční
Jednou z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím pro rok 2008 byla „Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního
dědictví“. Jako činnosti, které budou v rámci této hlavní činnosti podporovány, byly uvedeny
kulturní aktivity vysílané do zahraničí a přijímané ze zahraničí. V průběhu roku bylo
podpořeno 82 projektů nestátních neziskových organizací z různých oblastí kultury a umění.
Na podporu těchto projektů bylo vynaloženo celkem 15.984 tis. Kč.
Podpora rozvoje kultury prostřednictvím mezinárodní kulturní výměny v sobě navíc
zahrnuje i další dva pozitivní prvky. Vysílané kulturní aktivity propagují českou kulturu
v zahraničí a kulturní aktivity přijímané ze zahraničí významně obohacují kulturní život
společnosti.
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Odbor církví
Odbor církví Ministerstva kultury vyhlásil pro rok 2008, stejně jako v předchozích
letech, 2 granty určené pro nestátní neziskové organizace (konkrétně pro církve a náboženské
společnosti a pro občanská sdružení), jejichž obsahem je jedna z hlavních oblastí státní
dotační politiky vůči NNO, a to „Projekty s náboženskou tematikou.“
Pro rok 2008 byly vyhlášeny: Konkurz na podporu významných kulturních aktivit
církví a náboženských společností a Konkurz na podporu rozvoje náboženských
a nábožensko-kulturních aktivit občanských sdružení. V rámci prvního konkurzu byla
rozdělena částka 4.168.000 Kč mezi 58 projektů církví a náboženských společností. V rámci
druhého konkurzu bylo podpořeno 40 projektů občanských sdružení celkovou částkou
1.104.000 Kč.
První z výše zmíněných konkurzů je zaměřen na kulturní aktivity církví
a náboženských společností registrovaných v České republice s nadregionální a celostátní
působností. Jedná se zejména o ekumenická setkání, semináře, přednášky, výstavy, oslavy
významných výročí, koncerty duchovní a současné křesťanské hudby, výchovné akce pro děti
a mládež apod. V rámci druhého konkurzu jsou podporovány aktivity občanských sdružení,
které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností církví
a náboženských společností registrovaných v České republice.
Dotace projektům, které byly posouzeny nezávislými komisemi a vybrány k podpoře,
byly poskytnuty na základě „Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“, které jsou
přílohou usnesení vlády č. 114 ze dne 7. února 2001, a na základě interních předpisů
Ministerstva kultury, tj. příkazu ministra kultury č. 13/2007.

Odbor umění a knihoven
Hlavní oblast „Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví“

Literatura – výběrová dotační řízení
Dotace Ministerstva kultury byly určeny na podporu veřejně prospěšných
a nekomerčně zaměřených projektů.
Výběrové dotační řízení bylo určeno pro právnické osoby (občanská sdružení a další
právnické osoby, které jsou založeny k poskytování kulturních služeb nebo které takové
služby poskytují) a pro fyzické osoby, jež vlastní živnostenské oprávnění pro podnikání
v kultuře.
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Okruhy:
•

Podpora vydávání nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury včetně debutů,
literatur národnostních menšin, překladů uměleckých děl do češtiny, děl literární vědy,
kritiky a věd příbuzných a původní ilustrované tvorby pro děti a mládež – celkem
rozděleno 5.314 tis. Kč

•

Podpora vydávání literárních periodik, sborníků a podpora dalších aktivit v oblasti
literatury (veřejné přednášky, semináře, literární večery, výstavy, soutěže a festivaly
s celostátní působností) – celkem rozděleno 14.823 tis. Kč + 8.481 tis. Kč

•

Podpora překladů české literatury v zahraničí – celkem vyplaceno 2.278 tis. Kč

•

Podpora nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy
a kritiky pro profesionální veřejné knihovny (Česká knihovna) – rozděleny prostředky ve
výši 3.150 tis. Kč

Knihovna 21. století
Výběrové dotační řízení bylo určeno knihovnám evidovaným dle zákona
č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a občanským sdružením dle zákona
č. 83/1990 Sb. a bylo zaměřeno na aktivity podporující nadstandardní knihovnickou,
informační a kulturně-vzdělávací činnost zejména obecních knihoven v České republice, na
podporu dostupnosti informací pro občany se zdravotním postižením a ochranu knihovního
fondu před nepříznivými vlivy prostředí.
Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno v následujících okruzích:
1) Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
2) Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním
postižením – knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké a nákup technických zařízení
(s výjimkou běžného hardwaru) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů
a elektronických informačních zdrojů v knihovnách nevidomým a slabozrakým občanům
3) Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost – projekty zaměřené na rozvoj čtenářství,
přednášky, semináře, besedy, soutěže, výstavy, publikace
4) Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí – restaurování historických
a vzácných knihovních fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.
V roce 2008 bylo celkem v okruzích 1 – 4 oceněno 167 projektů v celkové částce
3.064. 000 Kč.

Podpora profesionálního umění – divadlo, tanec, hudba, výtvarno
Výběrové dotační řízení bylo určeno pro právnické osoby (občanská sdružení a další
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právnické osoby, které jsou založeny k poskytování kulturních služeb nebo které takové
služby poskytují) a pro fyzické osoby, jež vlastní živnostenské oprávnění pro podnikání
v kultuře.
Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno v následujících okruzích:
a) Divadlo
• Festival, přehlídka
• Nový inscenační projekt
• Provozování inscenačního projektu
• Činnost nezávislého divadelního subjektu
• Tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, seminář
• Odborná periodická publikace
• Odborná neperiodická publikace
• Ostatní projekty
Bylo rozděleno 42.874.500 Kč.
b) Tanec
• Festival, přehlídka
• Nový inscenační projekt
• Provozování inscenačního projektu
• Činnost nezávislého divadelního subjektu
• Tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, seminář
• Odborná periodická publikace
• Odborná neperiodická publikace
• Ostatní projekty
Bylo rozděleno 19.285.000 Kč.
c) Hudba
• Hudební festivaly
• Koncertní činnost v oblasti soudobé hudby v kontextu se zahraničím
• Koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti s regionálním významem
• Kontinuální činnost profesionálních komorních souborů
• Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění
• Tvůrčí dílny, kurzy a interpretační soutěže s postgraduálním dosahem pro mladé
profesionální umělce v oblasti interpretace, skladby apod.
• Vydávání hudebních edic, CD ROM a knižních odborných lexikografických prací
českých autorů z hudební oblasti
• Odborné periodické publikace (časopisy)
• Nahrávání, výroba a rozmnožování zvukových a zvukově obrazových záznamů (CD, CD
ROM) s českou dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně
nekomerční hudbou
• Hudebně informační a dokumentační činnost
• Hudebněvědné konference
• Významná hudební výročí
Bylo rozděleno 59.609.000 Kč.
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d) Výtvarné umění, architektura, design a užitá umění
• Výstavní projekty
• Rezidenční pobyty, tvůrčí dílny a sympozia mezinárodního a celostátního charakteru
• Podpora mladých umělců a teoretiků – kurátorů (výstavní projekty)
• Odborné periodické publikace v tištěné či elektronické podobě (časopisy)
• Odborné neperiodické publikace v tištěné či elektronické podobě (knihy)
• Podpora činnosti galerií a odborných profesních organizací, působících v oblasti
výtvarného umění
• Podpora celoročního výstavního programu
• Podpora účasti na zahraničních výstavách, konferencích apod. pro galerie a profesní
organizace, prezentující současné české výtvarné umění. Grant je určen zejména na
náklady spojené s pronájmem výstavních ploch, účastnických poplatků a propagačních
nákladů
• Podpora specifických projektů, např. konferencí, seminářů apod.
• Interdisciplinární projekty s těžištěm ve výtvarném umění
• Podpora užitých umění a designu
Bylo rozděleno 33.379.000 Kč.

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických
orchestrů a pěveckých sborů
Program je určen pro právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací
zřizovaných státem a hl. m. Prahou: Jeho cílem je podporovat profesionální divadelní
a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce,
programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný
přístup občanů ke kulturnímu bohatství.
V roce 2008 bylo rozděleno 44 žadatelům 83.925.000 Kč, z toho 31 divadlům
65 800 000 Kč a 13 hudebním tělesům 18 125 000 Kč.

Program státní podpory prezentace soudobé výtvarné i architektonické tvorby
v galeriích, muzeích a výstavních síních
Program je určen pro fyzické a právnické osoby, které provozují muzeum umění,
galerii či výstavní síň, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem. Cílem
programu je podpora profesionální výstavní činnosti celostátního významu.
V roce 2008 bylo rozděleno 4.500.000 Kč

Hlavní oblasti „Integrace cizinců a azylantů“ a „Ochrana a podpora zdraví, včetně péče
o zdravotně postižené a seniory“

Knihovna 21. století
Výběrové dotační řízení bylo určeno knihovnám evidovaným dle zákona
č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a občanským sdružením dle zákona
č. 83/1990 Sb. a bylo zaměřeno na aktivity podporující nadstandardní knihovnickou,
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informační a kulturně-vzdělávací činnost zejména obecních knihoven v České republice, na
podporu dostupnosti informací pro občany se zdravotním postižením a ochranu knihovního
fondu před nepříznivými vlivy prostředí.
Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno v následujících okruzích:
1) Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
2) Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním
postižením – knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké a nákup technických zařízení
(s výjimkou běžného hardwaru) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů
a elektronických informačních zdrojů v knihovnách nevidomým a slabozrakým občanům
3) Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost – projekty zaměřené na rozvoj čtenářství,
přednášky, semináře, besedy, soutěže, výstavy, publikace
4) Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí – restaurování historických
a vzácných knihovních fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.
V roce 2008 bylo celkem v okruzích 1 – 4 oceněno 167 projektů v celkové částce
3.064.000 Kč.

Hlavní oblast „Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů“
Podpora zvyšování informační gramotnosti:

Program Veřejné informační služby knihoven
Vyhlášen pro provozovatele knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro občanská sdružení dle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zájmová sdružení
právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven
Cílem podprogramu je vyškolit pracovníky knihoven v dovednostech práce s ICT tak,
aby mohli poskytovat kvalifikovanou asistenci, příp. základní uživatelské proškolení v ICT
obyvatelům města / obce, a instruovat či školit další pracovníky knihoven. Po celý rok
probíhaly vzdělávací kurzy ve výukových centrech, vybavených počítačovou technikou
v předchozích ročnících programu (v každém kraji 1 centrum). Podprogram navazuje přímo
na Projekt internetizace knihoven tím, že prioritně počítá se zajišťováním vzdělávání
pracovníků knihoven nově připojených k internetu nebo zahajujících automatizaci svých
činností v rámci programu VISK 3. Celkem 24 projektům byla přidělena částka 1.500 tis. Kč.
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Hlavní oblast „Informační společnost“

VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven
Cílem tohoto podprogramu je systematická podpora šíření a poskytování informací
občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména
prostřednictvím internetu. Dotace jsou poskytovány na zahájení automatizace knihovnických
činností v knihovnách menších měst a obcí, zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění
a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě,
zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblastí získávání, zpracování a sdílení informačních
zdrojů. Celkem 406 projektům byla rozdělena částka 23.450 tis. Kč.

VISK 4 – Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven
Základním cílem podprogramu je vybudování, provoz a zpřístupnění všestranně
funkční digitální knihovny a archivu. Tato zařízení zajišťují uchování a zpřístupnění vzácných
dokumentů z knihoven České republiky, jež tvoří důležitou součást národního kulturního
dědictví, specializovaným skupinám uživatelů i nejširší veřejnosti. Naplnění digitální
knihovny daty zajišťují mj. podprogramy VISK 5, 6, a 7. Digitální knihovna a archiv pro
informační služby knihoven byl v r. 2008 financován dotací Národní knihovně ČR ve výši
7.195 tis. Kč.

VISK 5 – Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven České republiky
RETROKON
Hlavním cílem podprogramu je zpřístupnění katalogů, a tím i fondů největších
českých knihoven prostřednictvím internetu. Realizace podprogramu umožňuje široké
otevření katalogů i fondů jednotlivých knihoven nejen pro místní, ale i vzdálené uživatele,
možnost on-line objednávání dokumentů z fondů vzdálených knihoven a zkvalitnění
meziknihovní výpůjční služby. Cílem je rovněž vytvoření velkého množství kvalitních
bibliografických záznamů, které jsou k dispozici ostatním knihovnám. Úspěšné naplnění
projektů umožňuje zpřístupnit v prostředí internetu řádově statisíce katalogizačních záznamů
o fondech velkých knihoven. Celkem 24 projektům byla přidělena částka 6.808 tis. Kč.

VISK 6 – Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae
Mundi Series Bohemica
Základním cílem podprogramu je zajistit metodou digitalizace ochranu a široké
zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek tvořících důležitou součást
národního kulturního dědictví. Program zabezpečuje provoz technologií digitalizace
dokumentů a vytváří podmínky pro co nejširší účast knihoven a dalších institucí, vlastnících
vzácné fondy v souladu s cíli programu UNESCO Paměť světa. V rámci podprogramu jsou
podpořeny projekty nejen z oblasti knihoven, ale také z archivů a muzeí. Oskenované
dokumenty (unikátní rukopisy a vzácné tisky) jsou uloženy na archivní média a zpřístupněny
v Digitální knihovně. Celkem 15 projektům byla přidělena částka 5.711 tis. Kč.

12

V rámci VISK bylo digitalizováno 310 dokumentů (112.896 obrazů), přístupných
v databázi Manuscriptorium (www.memoria.cz nebo www.manuscriptorium.com.).

VISK 7 – Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů
ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius
Cílem národního programu Kramerius je záchrana a zpřístupnění bohemikálních
dokumentů, tištěných na kyselém papíře, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím)
papírového nosiče. Realizace programu umožňuje postupné převedení ohrožených dokumentů
na mikrofilm, který zajistí jejich trvalé uchování, a digitalizaci mikrofilmu. Bylo celkem
reformátováno 587.000 stran dokumentů. Celkem 27 projektům byla přidělena částka
9.496 tis. Kč.

VISK 8 – Elektronické informační zdroje a zpřístupnění informačních zdrojů
prostřednictvím Jednotné informační brány
Základním smyslem VISK 8 je vytvoření koordinovaného systému veřejných
informačních služeb s co nejširším dopadem na všechny skupiny uživatelů knihoven
a zajištění rychlého a efektivního zpřístupňování požadovaných informací (především
z periodické literatury, dokumentů encyklopedického charakteru, právních informací atd.) jak
českých, tak zahraničních, s využitím možností ICT. Ve zdůvodněných případech je žádoucí
zajištění multilicenčních přístupů k elektronickým informačním zdrojům. Dalším záměrem je
zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, tzn. zajištění
jednoduchého a komplexního zpřístupnění a propagace informačních zdrojů. Podprogram
VISK 8 byl v roce 2008 vyhlášen ve 2 liniích – A. Informační zdroje (nákup licence) a
B. Jednotná informační brána. V linii A byla zakoupena multilicence univerzálních českých
databází TAMTAM pro celkem 62 knihoven, Vědomostní pro 6 knihoven, ČTK pro 28
knihoven a databáze EU pro 6 knihoven (1 projekt podaný Národní knihovnou ČR) ve výši
2.132 tis. Kč. V projektech linie B bylo podpořeno fungování Jednotné informační brány
v celonárodním měřítku a vytváření oborových informačních bran. Celkem 3 projektům byla
přidělena částka 4.212 tis. Kč.

VISK 9 – CASLIN – Souborný katalog České republiky, Kooperativní tvorba
a využívání souborů národních autorit
Základním cílem tohoto podprogramu je vytvoření, rozvoj a provoz národního
Souborného katalogu ČR CASLIN, tzn. shromažďování, zpracování a zpřístupnění informací
na internetu o všech typech dokumentů v knihovnách České republiky. Naplnění tohoto cíle
znamená zajistit pohotové a efektivní vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů
v knihovnách a informačních institucích na území ČR, zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit
meziknihovní výpůjční službu a služby dodávání dokumentů, racionalizovat zpracování
knihovních fondů poskytováním služeb sdílené katalogizace a redukovat objem
katalogizačních prací v knihovnách České republiky. Dalším cílem je kooperativní formou
vytvořit početně bohatý a kvalitativně spolehlivý soubor národních autorit jako nástroj pro online sdílenou katalogizaci v knihovnách České republiky. Celkem 24 projektům byla
přidělena částka 2.474 tis. Kč.
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Odbor médií a audiovize
Plnění dotační politiky proběhlo v následujících oblastech:
Hlavní oblast „Podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin,
včetně integrace příslušníků romských komunit a integrace cizinců“
Dotace ze státního rozpočtu pro rok 2008 v oblasti přijímání a šíření informací
týkajících se národnostních menšin.
Dotace byly poskytovány na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, v platném znění,
na podporu projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací týkajících se:
a) periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či v převážné míře
v jazycích národnostních menšin nebo tisk v jazycích národnostních menšin,
b) provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či
v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo vysílání v jazycích národnostních
menšin.
Rozpočtovaná položka tohoto programu byla v roce 2008 30.000.000 Kč. Tyto
prostředky byly poskytnuty a vyplaceny ve 100 % výši.
Částka 3.929.750 Kč byla převedena do rezervního fondu. Rezervní fond byl
rozhodnutím vlády České republiky vrácen do státního rozpočtu.

Žadatel

Projekt

Polská menšina
Kongres Poláků, o. s.
Harcerstvo polské, o. s.
Polský kulturně osvětový svaz, o. s.
bulharská menšina
Bulharská kulturně osvětová organizace, o. s.
Vavraždane, o. s.
Ruská menšina
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice, o. s.
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice, o. s.
Spolek rusky mluvících studentů ARTEK
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Dotace
v Kč

Glos ludu
Nasza Gazetka
ZWROT
celkem

5 875 000
925 000
1 158 000
7 958 000

Roden glas
Balgari
celkem

670 000
510 000
1 180 000

Ruské slovo
Afiša
Artek
celkem

1 520 000
500 000
500 000
2 520 000

Žadatel

Projekt

rusínská menšina
Společ. Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi, o. s. Podkarpatská Rus
celkem
ukrajinská menšina
Ukrajinská iniciativa, o. s .
Porohy
RUTA, o. s.
Ukrajinský žurnál
celkem
romská menšina
Demokratická aliance Romů, o. s.
Kereka
Romea, o. s.
Romano vodi
Společenství Romů na Moravě, o. p. s.
Romano hangos
Romano Džaniben, o. s.
Romano džaniben
celkem
židovská menšina
Bejt Simcha, o. s.
Maskil
celkem
slovenská menšina
Obec Slováků, o. s.
Korene
Slovensko-český klub, o. s.
Slovenské dotyky
Klub slovenské kultury v České republice, o. s. Listy Slovákov a Čechov
Slovenský literární klub, o. s.
Zrkadlenie
celkem
německá menšina
Shrom. Něm. v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, o. s.
Landeszeitung
Svaz Němců – region Chebsko
Eghaland Bladl
celkem
maďarská menšina
Svaz Maďarů žijících v Českých zemích, o. s. Pragai Tükör
celkem
řecká menšina
Řecká obec Praha, o. s.
Kalimera
celkem
srbská menšina
Srbské sdružení sv. Sáva, o. s.
Srbské slovo
celkem
vyplaceno
Celkem
přiděleno
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Dotace
v Kč
86 000
86 000
756 000
1 500 000
2 256 000
1 862 000
1 560 000
398 000
510 000
4 330 000
466 000
466 000
1 693 000
2 380 000
2 475 000
527 000
7 075 000

1 840 000
75 000
1 915 000
1 000 000
1 000 000
339 000
339 000
875 000
875 000
30 000 000
30 000 000

Hlavní oblast „Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj“
Kulturní aktivity:
Dotace
v Kč
60.000
250.000

Projekt
Hledání paměti krajiny
Ekofilm 2008 – 34. roč.

Hlavní oblast „Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví“
Podpora a propagace české kinematografie.
Kulturní aktivity:
Projekt
Činnost Českého filmového centra v r. 2008
Slavnostní předávání cen AČK
Cena Jaromila Jireše – 3. roč.
Trilobit Beroun 2008 a Cena Vl. Vančury
Cena Fr. Filipovského za dabing 2008 – 14. roč.
Doc.Air
SYNCHRON – zpravodaj českého filmového a televizního svazu FITES
CINEPUR – filmový měsíčník
Film a doba, časopis – čtvrtletník
Český film. Herci a herečky. III. díl S – Ž.
Semináře moderní 3D animace
Fiducia Ostrava 2008 – Film a literatura – semináře
Filmové tematické semináře
Letní filmová škola – 34. roč.
FAMUfest 2008
Aerokraťas 2008
Institut animace
Nové projekty animované tvorby 2008
Film Sokolov – sokolovský filmový seminář (8. roč.)
Film a vzdělávání v kině Aero v r. 2008
Přehlídka čes. a sloven. dokumentár. a anim. tvorby – 16. roč.
Finále 2008 – festival českých filmů
Novoměstský hrnec smíchu – festival české film. a televiz. Komedie – 30. roč.
Bio Alfred - přehlídka progresivní české a zahraniční audiovizuální tvorby
Přehlídka 70mm filmu
Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana – 40. roč.
Neznalost neomlouvá aneb Mějme na paměti památky (televizní seriál)

Dotace
v Kč
7.000.000
80.000
45.000
70.000
70.000
200.000
100.000
500.000
400.000
150.000
200.000
25.000
400.000
2.000.000
200.000
70.000
400.000
200.000
30.000
100.000
15.000
3.000.000
1.000.000
200.000
150.000
250.000
1.994.700

Komunitární programy:
Dotace
v Kč
2.500.000

Projekt
MEDIA Desk – kancelář v ČR
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Hlavní oblast „Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež“
Kulturní aktivity:
Projekt
Dětská televize Liberec
Zlaté slunce, videotvorba dětí – workshop
Videodílna dětí – semináře
VIDEOhobby – časopis (měsíčník)
Mezinár. horolezec. film. festival – 5. roč.
PAF Tachov – mezinár. festival potápěč. fotografie a videa – 30. roč.

Dotace
v Kč
80.000
40.000
60.000
70.000
60.000
50.000

Hlavní oblasti „Preventivně výchovné a vzdělávací činnosti“ a „Ochrana spotřebitele
a ochrana nájemních vztahů“
Výchova a vzdělávací činnost v oblasti duševního vlastnictví a ochrany práv
k audiovizuálním dílům, záznamům a TV vysílání.
Kulturní aktivity:
Dotace
v Kč
200.000

Projekt
Filmy nejsou zadarmo III.

Hlavní oblast „Podpora rovných příležitostí žen a mužů“
Kulturní aktivity“
Projekt
Úterky s gender: … očima žen aneb Nové trendy ve filmu

Dotace
v Kč
40.000

Hlavní oblast „Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů“
Kulturní aktivity:
Projekt
Nákup a distribuce umělecky hodnotných filmů
Academia Film Olomouc
AniFest Třeboň 2008 – mezinárodní festival animovaných filmů
Arts&Film 2008 Telč – filmový festival o umění – 4. roč.
Audiovisual 2008
Dny evropského filmu – 15. roč.
Dokumentární pondělí 2008
EAST SILVER 2008
Ex Oriente Film – East European Forum
Febiofest 2008 – mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa – 15. roč.
Festival bollywoodského filmu
FILMASIA
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Dotace
v Kč
1.500.000
300.000
10.000.000
480.000
70.000
500.000
70.000
750.000
2.000.000
4.000.000
100.000
150.000

Projekt
Jeden svět
Fresh Films Fest
Jihlava 2008 – mezinárodni festival dokumentárních filmů
Karlovy Vary – mezinárodní filmový festival – 43. roč.
Kino na hranici – Kino na granicy 2008
Music on Film, Film on Music – mezinárodní festival hudebních filmů
Ozvěny festivalu Music on Film, Film on Music v Brně
Zlín 2008 – mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – 48. roč.
Zlínský pes 2008 – mezinárodní festival studentských filmů
Filmové přehlídky v Aeru 2008
Filmový festival Litoměřice poosmé
Kino Oko 2008
Komiksfest 2008
Mezipatra 2008 – 9. roč.
MIXER – multimediální festival
Nadotek – filmový festival dokum. tvorby se sociální tematikou (8. roč.)
Normální festival 2008
Projekt 100
Společná odpoledne s filmem
TECHFILM 2008 – mezinár. festival – 45. roč. a EMTECH 2008 – mezinár.
konference –3. roč.
Třinecké filmové léto – 16. roč.
Casetti, Francesco: Dějiny filmových teorií 1945-2000 (kniha)
Krzystof Kieślowski a jeho filmy (kniha)
Devět bran 2008 – mezinárodní festival česko-německo-židovské kultury
Nadvláda okamžiku – česko-německý projekt – dokumentární filmy
Zmizelí sousedé II – pocta dětským obětem holocaustu
Bilance 2008 – národní přehlídka slovesných rozhlas. pořadů – 16. roč.
Report 2008 – národní soutěžní přehlídka rozhlasových pořadů – 17. roč.
Českokrumlov. mediální konference – 8. roč.
Mediální studia – český a slovenský čtvrtletník pro kritickou reflexi médií
Výstavní galerie v kině Světozor

Dotace
v Kč
4.000.000
2.700.000
4.000.000
30.000.000
200.000
300.000
25.000
16.000.000
700.000
150.000
100.000
300.000
140.000
300.000
150.000
100.000
105.000
350.000
50.000
200.000
200.000
140.000
50.000
2.000.000
200.000
400.000
45.000
65.000
100.000
50.000
70.000

Hlavní oblast „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel“
Kulturní aktivity:
Dotace
v Kč
100.000

Projekt
Severské filmy v Oku – i pro neslyšící
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Ministerstvo obrany
Ministerstvo obrany se v průběhu roku 2008 podílelo na realizaci všech hlavních
oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, ke kterým se
prostřednictvím usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 631 přihlásilo. Vyhlášením
dotačních programů bylo do níže uvedených oblastí Ministerstvem obrany poskytnuto celkem
64 dotací v úhrnné výši 8.414.348 Kč.

Hlavní oblast „Rozvoj sportu a tělovýchovy“
Podpora sportu, sportovních aktivit a dalších činností spojených s rozvojem branné
přípravy mládeže a obyvatelstva, s rozvojem fyzických zdatností, speciálních dovedností
a návyků byla realizována vyhlášením dotačního programu „Podpora sportu a branné
přípravy“, v jehož rámci bylo Ministerstvem obrany v roce 2008 poskytnuto 26 dotací
v celkové výši 2.284.990 Kč.

Hlavní oblast „Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví“
Podpora rozvoje vojenských tradic, utváření hrdosti na vojenské tradice, posilování
branného vědomí obyvatelstva a odpovědnosti za obranu vlasti byla realizována vyhlášením
dotačního programu „Podpora rozvoje vojenských tradic“. V rámci tohoto programu bylo
v roce 2008 Ministerstvem obrany poskytnuto celkem 18 dotací v úhrnné výši 4.603.108 Kč.

Hlavní oblast „Sociální služby“
Podpora poskytování služeb sociální péče specifickým skupinám obyvatelstva
(účastníci národního boje za osvobození a váleční veteráni) včetně podpory zavádění
standardů jejich kvality byla realizována vyhlášením dotačního programu „Poskytování
nadstandardních pobytových sociálních služeb příslušníkům československé armády
v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům“.
Prostřednictvím tohoto programu byly Ministerstvem obrany v roce 2008 poskytnuty 2 dotace
v celkové výši 1.526.250 Kč.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na základě usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 631 realizovalo Ministerstvo
práce a sociálních věcí Dotační řízení pro nestátní neziskové organizace v oblasti podpory pro
rok 2008, v rámci něhož byly vyhlášeny čtyři dotační podprogramy:

Hlavní oblast „Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující
o děti“
Typ příjemce: Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.
Počet podpořených projektů: 171
Výše finanční podpory: 52.520.984 Kč

Hlavní oblast „Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování
rodičovských kompetencí“
Typ příjemce: Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.
Počet podpořených projektů: 48
Výše finanční podpory: 17.094.214 Kč

Hlavní oblast „Podpora náhradní rodinné péče“
Typ příjemce: Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.
Počet podpořených projektů: 16
Výše finanční podpory: 9.640.866 Kč

Hlavní oblast „Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a
výchovné péči“
Typ příjemce: Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.
Počet podpořených projektů: 13
Výše finanční podpory: 4.915.416 Kč

Celkem bylo podpořeno 248 projektů v celkové výši 84.171.480 Kč.
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Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotace v rámci Hlavních oblastí státní dotační
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008 těmto subjektům:

Hlavní oblasti „Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené
a seniory“ a „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel“
•
•

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České
republiky
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Hlavní oblasti „Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj“ a „Rozvoj, podpora a
prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví“
•
•

Klub českých turistů
Horská služba České republiky, o.p.s.

Hlavní oblast „Zapojení do zahraničních programů“
•
•
•

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu
Svaz měst a obcí České republiky
Národní síť Zdravých měst

Hlavní oblast „Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů“
•
•
•
•
•
•
•

Sdružení nájemníků České republiky
Občanské sdružení majitelů domů České republiky
Česká společnost pro rozvoj bydlení
Asociace občanských poraden
Svaz českých a moravských bytových družstev
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků
Rada seniorů České republiky

Hlavní oblast Podpora rovných příležitostí žen a mužů
Uplatňují všechna občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok
2008 se týkaly Ministerstva průmyslu a obchodu ve dvou oblastech „Podpora rovných
příležitostí žen a mužů“ a „Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů“ (Ochrana
nájemních vztahů je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj). Od roku 2008 však nebyl
program týkající se podpory rovných příležitostí mužů a žen vyhlášen, a to v souladu
s usnesením vlády č. 758 ze dne 11. července 2007.

Hlavní oblast „Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů“
V rámci této oblasti bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu pro rok 2008 vyhlášeno
výběrové dotační řízení k žádostem o poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým
organizacím na příslušný rok.
Jednalo se o zajištění rozvoje činností zaměřených na rozšiřování právního vědomí
spotřebitelské veřejnosti, uplatňování ochrany spotřebitelů v praxi a podporu rozvoje
spotřebitelského hnutí v těchto činnostech.
Konkrétně bylo formulováno pro rok 2008 pět prioritních programů, zaměřených na
poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně –
vzdělávacích akcí pro školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na publikační činnost s tematikou
ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, na spolupráci s podnikatelskými
subjekty včetně jejich svazů a na spolupráci s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi.
V roce 2008 byla podpořena realizace sedmi projektů předložených šesti nestátními
neziskovými organizacemi, které se angažují v oblasti ochrany spotřebitelů. Byly rozděleny
dotační prostředky v celkové výši 20 mil. Kč. V průběhu roku 2008 byl ukončen projekt
občanského sdružení „Spotřebitel.cz“ Spotřebitelské testování – Q magazín – Cena
Spotřebitele, adekvátní část dotačních prostředků byla vrácena na depozitní účet Ministerstva
průmyslu a obchodu, část prostředků určených na tento projekt pak již dále nebyla uvolněna.
Celková výše poskytnutých prostředků v roce 2008 tak činila 17.629.740,50 Kč. Jak vyplývá
z průběžných kontrol a zpráv o realizaci, záměry a cíle v této oblasti byly naplněny.
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Ministerstvo spravedlnosti
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok
2008 se týkaly Ministerstva spravedlnosti ve dvou oblastech: Protidrogová politika
a Financování probačních a resocializačních programů a rozvoje mediace v justici.

Hlavní oblast „Protidrogová politika“
V roce 2008 vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti dotační výběrové řízení na „Program
protidrogové politiky ve věznicích“ pro nestátní neziskové organizace, kdy pro tyto účely
bylo z kapitoly Ministerstva spravedlnosti vyčleněno celkem 600.000 Kč. V tomto dotačním
výběrovém řízení byly podporovány projekty, které zohledňovaly konkrétní potřeby
vězněných osob – uživatelů drog před očekávaným koncem výkonu trestu odnětí svobody
nebo trestním opatření – a mající návaznost do oblasti postpenitenciární péče. V praxi se
zejména jednalo o služby poradenského charakteru formou informačních besed,
individuálního poradenství, zprostředkování kontaktů, ale i částečné psychoterapie. Celkem
bylo podpořeno šest projektů od různých nestátních neziskových organizací, jež působily
celkem v sedmi vazebních věznicích a dvanácti věznicích.
Ministerstvo spravedlnosti tedy v roce 2008 podpořilo zejména následující tři oblasti:
oblast podpory programů specifické primární prevence, oblast podpory programů vedoucích
ke snižování rizik a oblast léčby uživatelů drog a následné péče o tyto osoby.

Hlavní oblast „Financování probačních a resocializačních programů a rozvoje mediace
v justici“
Na realizaci akreditovaných probačních programů byla z rozpočtu Ministerstva
spravedlnosti vyčleněna částka 2 mil. Kč. Přijaté žádosti o dotaci byly formálně posouzeny
justičním odborem Ministerstva spravedlnosti, poté byly předány ředitelství PMS. Ředitel
v souladu s „metodikou pro dotační řízení“ jmenoval Hodnotící komisi, která ve dnech 11. a
12. března 2008 hodnotila doručené žádosti o dotaci, splňující formální kriteria a také navrhla
přidělení konkrétních částek jednotlivým poskytovatelům realizujícím akreditované probační
programy.
Dne 31. března 2008 zasedala Akreditační a dotační komise (dále jen „ADK“), která
projednala jednotlivé žádosti v pořadí, do kterého je Hodnotící komise seřadila na základě
bodového hodnocení. O každé žádosti bylo jednotlivě diskutováno a členové ADK se
vyjadřovali k navrhovaným položkám rozpočtu u každého žadatele s přihlédnutím k jejich
efektivitě a současně k částce, určené na financování všech projektů. V rámci rozpravy pak ve
všech případech komise dospěla ke konečnému návrhu, který vždy jednomyslně schválila.
Návrh na rozdělení přidělené částky na financování akreditovaných probačních
programů byl předsedkyní ADK zaslán k posouzení a schválení ministru spravedlnosti
a jednotliví žadatelé poté obdrželi Rozhodnutí ministra spravedlnosti (dne 16. dubna 2008)
o výši přiznané částky a současně jim byl zaslán pokyn, jak mohou přidělené finanční
prostředky využít, tzn., na které položky rozpočtu je mohou čerpat.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Hlavní oblast „Rozvoj sportu a tělovýchovy“
Všechny stanovené úkoly, zejména úkoly dle vyhlášených „Programů podpory sportu
pro rok 2008“, byly bez výhrad splněny.

Hlavní oblast „Podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin
včetně integrace příslušníků romských komunit a integrace cizinců“
Byly vyhlášeny dotační programy:
•

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve dvou kolech. Program je určen pouze na
vzdělávací aktivity, které jsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Byly
podpořeny projekty zaměřené na:
o Jazykové vzdělávání dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin.
o Vzdělávací aktivity pro děti a mládež příslušníků národnostních menšin, např.
vydávání publikací pro vzdělávání dětí a žáků v menšinových jazycích jako součást
širšího projektu.
o Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů, které směřují
k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu, včetně
integračních projektů ve vzdělávání v oblasti romského jazyka.
o Výzkumy a analýzy zaměřené na oblast vzdělávání národnostních menšin a etnik
žijících v České republice.
o Vytvoření podpůrných a metodických materiálů zaměřených na integraci dětí, žákyň
a žáků z národnostních a etnických menšin žijících v České republice do hlavního
vzdělávacího proudu. Tyto metodické materiály byly zaměřeny na zvyšování
kompetencí pedagogů směrem k práci s dynamikou třídního kolektivu a vytváření
inkluzivního přístupu při práci s dětmi, žákyněmi a žáky z prostředí národnostních
menšin a etnik ve třídách a kolektivech.

•

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské
komunity ve dvou kolech. Součástí projektů realizovaných v roce 2008 je podpora školní
úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí a mládeže, činnost nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež atp.

•

Program na podporu aktivit v oblasti v oblasti integrace cizinců na území České republiky
– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plní úkoly vyplývající z Koncepce
integrace cizinců, přijaté každoročně usnesením vlády, připravované v gesci Ministerstva
práce a sociálních věcí. Projekty byly tematicky zaměřeny na:
a) podporu multikulturní výchovy dětí a mládeže,
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b) podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka,
c) studie zaměřené k problematice vzdělávání migrujících cizinců; uspořádání semináře
ke vzdělávání cizinců.
Na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 348/2008 musí
uchazeči o trvalý pobyt na území České republiky skládat od 1. ledna 2009 zkoušku z českého
jazyka. V této souvislosti byl vytvořen informační systém pro cizince (informační letáky),
byly vyvinuty speciální webové stránky. Materiál o systému výuky českého jazyka a zkoušek
pro cizince, který schválila vláda usnesením ze dne 4. května 2008 č. 538, byl konzultován
s nestátními neziskovými organizacemi.

Hlavní oblast „Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj“
Byl vyhlášen program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací
působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO“)
(v návaznosti na usnesení vlády č. 1048/2000 o Státním programu EVVO v České republice,
úkoly obsaženými v Akčním plánu na období 2007 – 2009 a usnesením vlády č. 851/2008
o Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky v letech 2008 – 2015) a zadána
veřejná zakázka – zpracování národní sítě EVVO v letech 2008 – 2010.

Hlavní oblast „Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovalo s Ministerstvem kultury
na koncepci (a později i zprávě) plnění „Státní kulturní politiky na léta 2009 až 2014“,
dlouhodobě i průběžně pak v oblasti neprofesionálních kulturních aktivit (ochrana tradiční
lidové kultury, podpora a ochrana kulturních tradic) formou vyhlašování dotačních programů
pro občanská s družení.

Hlavní oblast „Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů“
Z pohledu vyššího odborného vzdělávání lze k podpoře vzdělávacích aktivit
v regionálním školství ve vazbě na nestátní neziskové organizace uvést snad jen tolik, že
tvorba vzdělávacího programu je v kompetenci ředitele vyšší odborné školy, případně jejího
zřizovatele (pokud ještě nebyla zřízena). Pokud tento uzná za vhodné konzultovat návrh
programu s nestátními neziskovými organizacemi, je tento akt plně v jeho rozhodování.
V případě uskutečňování akreditovaného vzdělávacího programu (pro vyšší odborné
vzdělávání) mohou studenti v rámci odborné praxe tuto konat na pracovištích nestátních
neziskových organizací, o výběru pracovišť odborné praxe opět rozhoduje ředitel vyšší
odborné školy, neboť s tímto pracovištěm musí být sepsána smlouva o odborné praxi.
V rámci této oblasti byl vyhlášen Program na podporu činnosti občanských sdružení
působících v oblasti předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání.
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V roce 2008 bylo vyhlášeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost celkem 60 různých výzev, které specifikovaly podmínky, za nichž
mohou být projekty předkládány a témata, na něž mohou žadatelé získat finanční dotaci.
Nestátní neziskové organizace jako potenciální žadatelé byly uvedeny ve většině výzev,
zejména pak v rámci všech oblastí podpor Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, kde výzvy
vyhlašovalo 13 krajů současně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žadatelé
v roce 2008 požadovali celkem 6,7 mld. Kč, toho podíl nestátních neziskových organizací
činil 21 %.

Hlavní oblast „Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již v polovině roku 2006 vyhlásilo
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta
2007 až 2010. Cílem těchto programů je vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových
a dalších vybraných aktivit jednotlivých nestátních neziskových organizací, určených jak
organizovaným, tak neorganizovaným dětem a mládeži, rozvoj dobrovolné práce
a dobrovolnictví, vytváření podmínek, možností pro rozvoj poskytování všestranných
informací pro potřeby dětí a mládeže a v neposlední řadě i podmínek pro zkvalitňování
táborových, turistických základen, ubytoven, kluboven dalších objektů a zařízení, která
vytváření a zkvalitňují podmínky pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže.
Stanovené úkoly a cíle se daří v návaznosti na poskytnuté finanční prostředky nestátním
neziskovým organizacím více či méně plnit.

Hlavní oblast „Informační společnost“
V průběhu roku 2008 se podařilo úspěšně dokončit Koncepci rozvoje informačního
systému pro mládež v České republice, která vychází z vládou schválené Koncepce státní
politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013. Koncepce rozvoje informačního
systému pro mládež v České republice (dále jen „Koncepce“) si klade za cíl zlepšení kvality
sítě Informačních center pro mládež (dále jen „ICM“) v České republice a nastavení
základních parametrů informačního prostředí pro mladé lidi v České republice, čímž se
naplňuje jedno ze základních lidských práv svobodného přístupu k informacím. Koncepce se
již zčásti začala naplňovat, i když k její realizaci budou klíčové roky 2009 a 2010. Vzniklo
Národní ICM. Národní ICM je zastřešujícím subjektem pro všechna ICM v oblasti mládeže
na území České republiky a jejich metodickým rádcem. Byly zhotoveny standardy kvality
ICM, které mají sloužit jako nástroje pro zkvalitnění služeb v jednotlivých ICM.
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Ministerstvo vnitra
Hlavní oblast „Rozvoj sportu a tělovýchovy“
V této oblasti byly stanoveny úkoly se zaměřením na zvyšování fyzické zdatnosti,
zkvalitňování připravenosti příslušníků Policie České republiky a zaměstnanců Ministerstva
vnitra v oblasti jejich tělesných schopností a speciálních dovedností i návyků potřebných pro
kvalitní výkon služby. Aktivit souvisejících s těmito cíli se zúčastnilo v průběhu hodnoceného
roku více než 12 400 příslušníků Policie České republiky a zaměstnanců Ministerstva vnitra.
Další oblastí, ve které byly dotační prostředky (celková výše 19.500 tis. Kč)
využívány, je oblast podpory státní reprezentace včetně přípravy sportovních talentů
zařazených ve sportovních klubech jako konečných příjemcích dotace.

Hlavní oblasti „Preventivně výchovné a vzdělávací činnosti“ a „Vzdělávání a rozvoj složek
integrovaného záchranného systému a zaměstnanců státní správy a územní samosprávy“
Na rok 2008 Ministerstvo vnitra preferovalo při poskytování dotace grantovou
metodu, která spočívala ve veřejném vyhlašování grantů na následující rok, proto bylo již
v roce 2007 vyhlášeno Ministerstvem vnitra v oblasti požární ochrany, integrovaného
záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení na rok 2008 celkem 8 grantů
pro neziskové organizace. Vyhlášené granty byly veřejně publikovány v časopise 112 a
zveřejněny na internetové stránce Ministerstva vnitra.
Kritéria pro výběr projektů byla dána již samotným obsahovým zaměřením
vyhlášených grantů a stanovenými podmínkami, jaké typy a za jakých podmínek neziskové
organizace mohou žádat o dotaci.
Efektivnost projektu se hodnotila již při přijetí žádosti o dotaci. Při posouzení
a využitelnosti projektů, zejména při jejich praktickém přínosu, bylo především zohledněno,
jak předložený projekt zapadá do celkové koncepce Ministerstva vnitra (resp. Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Hasičského záchranného sboru
České republiky) ve vztahu k preventivně výchovné činnosti obyvatelstva, ochraně
obyvatelstva, krizovému řízení, humanitární pomoci, činnosti jednotek požární ochrany,
činnosti a spolupráce složek integrovaného záchranného systému.
V rozpočtu Ministerstva vnitra byla na tyto hlavní oblasti pro neziskové organizace
v roce 2008 vyčleněna dotace ve výši 23.304 tis. Kč.
Dotace byla poskytnuta na základě vydaných rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu České republiky. Celkem bylo vydáno ve smyslu § 14 zákona
č. 218/2000 Sb., 48 rozhodnutí o poskytnutí dotace a 23 neziskových organizací plnily
v rámci 8 vyhlášených grantů 69 projektů.
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Hlavní oblast „Podpora rovných příležitostí žen a mužů“
V průběhu června 2008 byla po dohodě s o. s. Bílý kruh bezpečí na útvary Policie
České republiky a městskou / obecní policii distribuována prostřednictvím Ministerstva vnitra
(resp. Odborem prevence kriminality) lektorská pomůcka ve formě DVD s názvem „Hráz
proti domácímu násilí“. Ministerstvo vnitra připravilo a vydalo v Tiskárně Ministerstva vnitra
během října 2008 informační skládačku „STOP domácímu násilí“ pro veřejnost. Skládačka,
v nákladu 100 000 ks, byla distribuována Policii České republiky, obecní policii, krajským
nemocnicím a ambulancím, manažerům prevence kriminality, samosprávě a nevládním
organizacím.
V průběhu roku 2008 byl zaveden v rámci pravidelného měsíčníku Informační servis
prevence kriminality na téma Domácí násilí, kam mohou přispívat odborníci různých profesí
a nevládního sektoru.
V rámci podpory systémového a celorepublikového zavádění a realizace
terapeutických a resocializačních programů pro násilné pachatele a systematické
a dlouhodobé práce s dětmi v roli svědka domácího násilí byly koncem roku 2008 vyhlášeny
pilotní dotační tituly „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou
osobou“ a „Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí“ pro rok 2009.
Žádost o dotaci mohou podat pouze nestátní neziskové organizace.

Hlavní oblast „Rozvoj dobrovolnické služby“
Od ledna roku 2003 plní Ministerstvo vnitra úkoly spojené s prováděním zákona
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické
službě). Zákon ve společnosti posiluje postavení dobrovolníků, nastavuje standardy činnosti
nestátních neziskových organizací, které organizují dobrovolnictví a je kladem i pro jeho
uživatele, kterými mohou být právnické i fyzické osoby. Akreditované neziskové organizace
pro oblast dobrovolnické sužby mají možnost žádat o dotaci na pokrytí nákladů souvisejících
s dobrovolnictvím. V roce 2008 bylo podpořeno 142 projektů 72 nestátních neziskových
organizací státní účelovou dotací ve výši 13.319 tis. Kč.
Dobrovolníci působí na území České republiky i v zahraničí např. v následujících
oblastech:
•

pomoc příslušníkům národnostních menšin, imigrantům (např. při jejich integraci mezi
většinovou populaci),

•

pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody (prevence recidivy),

•

pomoc osobám drogově závislým, trpícím domácím násilím, pomoc při péči o děti,
mládež a rodiny v jejich volném čase (prevence kriminality páchané na dětech
a mladistvých a jejich delikvence),

•

pomoc při mimořádných událostech (hromadné nehody, průmyslové nehody, přírodní
a jiné katastrofy)

•

a dále při pomoci nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým.
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Hlavní oblast „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel“
V roce 2008 pokračovalo úspěšné fungování celostátního Programu podpory
a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále jen „Program“), který je pokračováním pilotního
projektu Úřadu pro drogy a kriminalitu OSN „Model podpory a ochrany obětí obchodování
s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování“ z roku 2003. Program je určen zejména obětem
obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, kterým nabízí právní, sociální
a zdravotní pomoc a případně i důstojný návrat do země původu. Kromě humanitárního
aspektu je cílem Programu i získávání relevantních informací o kriminálním prostředí, které
mohou vést k odsouzení pachatelů.
V rámci Programu Ministerstvo vnitra efektivně spolupracuje s věcně příslušnými
resorty, Policií České republiky a z nevládního sektoru jsou do něj na základě písemné
dohody o spolupráci zapojeny dvě nestátní neziskové organizace: La Strada ČR, o.p.s.
a Arcidiecézní charita Praha.
V roce 2008 byly v rámci Programu přiděleny finanční prostředky třem nestátním
neziskovým organizacím: La Strada ČR, Arcidiecézní charita Praha a Organizaci pro pomoc
uprchlíkům v celkové výši 3.920 tis. Kč na realizaci tří projektů.
V rámci republikové úrovně systému prevence kriminality (viz usnesení vlády
č. 1150/2007) bylo v roce 2008 vyhlášeno výběrové řízení k vytvoření filmového dokumentu,
jehož cílem je seznámit odborníky pracující s problematikou zadlužování v jeho různých
fázích a poskytnout jim praktické vodítko pro prevenci, řešení a eliminaci negativních
důsledků spojených se zadlužením a zároveň informovat veřejnost o nástrahách a důsledcích
zadlužování. Dílo by mělo být srozumitelné pro sociální skupiny, které obsazují nejspodnější
úroveň společenského žebříčku a existují mimo širší společenský rámec. Mohou to být
jednotlivci, rodiny, skupiny i komunity, které propadly alkoholu či drogám, páchají trestnou
činnost, jsou opuštění, nevzdělaní, pologramotní, dlouhodobě nezaměstnaní a pocházejí či žijí
v neúplných a patologických rodinách. Tyto cílové skupiny se mj. stávají terčem
extremistických ideologií i akcí. Výběrové řízení vyhrála o.p.s. Člověk v tísni, která zpracuje
filmový dokument ve dvou variantách a navíc jej doplní manuálem pro edukativní potřeby.
Dílo, v ceně 281 tis. Kč, bude Ministerstvu vnitra předáno v I. čtvrtletí 2009.

Hlavní oblast „Boj proti korupci“
Ministerstvo vnitra prostřednictvím internetových stránek každoročně vyhlašuje
dotační program pro nevládní neziskové organizace „Prevence korupčního jednání“(dále jen
„program“). Poprvé byl program vyhlášen v roce 2005. Dotace jsou určeny nestátním
neziskovým organizacím, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního
jednání s akcentem na podporu aktivit směřujících k seznamování veřejnosti s charakterem
a projevy korupce, k posilování odmítavého postoje veřejnosti vůči korupčním praktikám,
vytváření poradenské infrastruktury pro občany, kteří se setkali s korupční situací a vlastnímu
poskytování poradenství, pořádání akcí pro občany či orgány veřejné správy k problematice
korupce.
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V rámci dotačního programu „Prevence korupčního jednání“ byly v roce 2008 uděleny
finanční prostředky nevládním organizacím Oživení o.s., Transparency International – Česká
republika o.p.s. a Společnosti přátel přírody, o.s. v souhrnné výši 1.580 tis. Kč.
Zároveň v rámci tohoto dotačního programu byla zřízena Protikorupční linka 199, a to
na základě Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, která byla
schválena usnesením vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199. Z důvodu zajištění objektivity při
řešení korupčních případů bylo rozhodnuto, aby linka 199 byla provozována nestátním
nezávislým subjektem, centrálně, odborně s dostatečným analytickým zázemím a za zájmu
veřejnosti.
Od 19. září 2007 do 28. února 2008 probíhal pilotní provoz linky. 29. února 2008 byl
spuštěn dlouhodobý provoz. K dlouhodobému provozování linky 199 byl vyhlášen výběrový
dotační program, „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“. Ve výběrovém
řízení byla ke dlouhodobému provozování vybrána společnost Transparency International –
Česká republika, o.p.s. Společnosti Transparency International byla na provoz linky v období
od 29. února do 31. prosince 2008 poskytnuta dotace ve výši 2.103 tis. Kč.
S provozem protikorupční linky 199 je počítáno i v příštích letech. Podle dosavadních
zpráv o provozu linky 199, které poskytuje Transparency International, lze říci, že o linku 199
je ze strany veřejnosti zájem a díky provozu linky 199 je možné odhalit větší množství
korupčních případů.

Hlavní oblast „Integrace cizinců a azylantů“
Tohoto programu se zúčastnily nestátní neziskové organizace: Centrum pro integraci
cizinců a Poradna pro integraci. Podle uvedeného programu byly poskytnuty následující
dotace:
•

Jednorázová dotace za zajištění bydlení ve výši 30 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta za
každou doloženou smlouvu o nájmu bytu uzavřenou mezi azylantem a doloženým
vlastníkem bytu po 1. lednu 2008. Platnost nájemní smlouvy nesměla být kratší než jeden
kalendářní rok a s možností opakovaného prodloužení v celkové délce 5 let. Za zajištění
bydleni pro 5 azylantů (rodin) byly v roce 2008 poskytnuty jednorázové dotace v celkové
výši 150 tis Kč.

•

Jednorázová dotace za zajištění zaměstnání ve výši 10 tis. Kč. Tato dotace byla
poskytnuta za každou doloženou pracovní smlouvu uzavřenou mezi azylantem
a zaměstnavatelem, jež byla uzavřena po 1. lednu 2008. Dotace nebyla poskytnuta za
zajištění zaměstnání azylantům ubytovaným v integračních azylových střediscích. Za
zajištění zaměstnání pro 7 azylantů byly v roce 2008 poskytnuty jednorázové dotace
v celkové výši 70 tis. Kč.
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Hlavní oblast „Podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin,
včetně integrace příslušníků romských komunit a integrace cizinců“
Právní poradenství je poskytováno cizincům v oblasti cizinecké problematiky
(zejména ve vztahu k zákonu o pobytu cizinců, zákonu o nabývání a pozbývání státního
občanství České republiky, zákonu o azylu a zákonu o matrikách) a ve vztahu k relevantním
předpisům například v oblastech sociálního a zdravotního zabezpečení, pracovně právních
předpisů a k zajištění odpovídající asistence při jednání s úřady, analýzu a monitorování
nejvýznamnějších problémů cizinců ve vztahu k jejich právnímu postavení na území České
republiky.
Účastni této oblasti byly tyto nevládní neziskové organizace: Organizace pro pomoc
uprchlíkům, Diecézní charita Brno, Poradna pro uprchlíky, Sdružení občanů zabývajících se
emigrací, Poradna pro integraci, Farní charita Česká Lípa, Multikulturní centrum České
Budějovice, o.s., Diecézní charita Budějovice. Celková částka dotace pro tyto NNO činila
2.426 tis. Kč.
Rozvoj vztahů cizinců a jejich komunit s občany – náplní těchto projektů jsou aktivity
směřující k prevenci xenofobie a rasismu, vytváření informačních programů a mediálních
projektů na podporu integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami na území České
republiky pro odbornou i laickou veřejnost, monitorování situace a realizaci studií a výzkumů
komunit cizinců dlouhodobě a legálně žijících na území České republiky.

Hlavní oblast „Zahraniční rozvojová spolupráce“
Projektové aktivity nevládních organizací byly podporovány s vědomím možnosti
ovlivnění rozvoje cílových zemí na poli migrace.
Projekty byly sektorově zaměřeny na prevenci nelegální migrace, na stabilizaci
potenciálních migrantů a na integraci sociálně slabých.
Mezi vybrané zdrojové a tranzitní země migrace, u kterých Ministerstvo vnitra
podpořilo projektovou realizaci, patřily země jižního Kavkazu (Gruzie a Arménie) a Ruská
federace (Čečensko).
•

Občanské sdružení Berkat – projekt „Komunitní centrum Doezal“ – rozvojový záměr
projektu byl zaměřen na zlepšení ekonomicko-sociálního postavení žen, zejména živitelek
rodin ze sociálně nejslabších vrstev. Hlavní aktivitou projektu byla podpora stávající
iniciativy formování svépomocného komunitního centra v Grozném. Poskytnutá dotace na
rok 2008 byla ve výši 2.000 tis. Kč.

•

Člověk v tísni, o.p.s – Projekt „Prevence nelegální migrace z Arménie do České republiky,
podpora rozvoje vybraných komunit a zlepšení ekonomické situace vnitřních uprchlíků
v Kotajském kraji“ – poskytnutá dotace na tento projekt byla použita na zajištění
následujících aktivit: implementaci informačních a prevenčních strategií, dále na rozvoj
cílové oblasti Kotajk a na posílení kapacity orgánů státní správy a místních neziskových
organizací. Poskytnutá dotace na rok 2008 byla ve výši 2.800 tis. Kč.
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•

Člověk v tísni, o.p.s. – Projekt „Integrace sociálně slabých – provoz chráněné dílny
a rekvalifikačního střediska v Grozném“ – aktivity projektu byly primárně zaměřeny na
poskytnutí možnosti rekvalifikace pro mladé lidi postižené válkou a na pomoc při jejich
následném zařazení na trh práce, dále na podporu obnovy školských kapacit vedoucích ke
zvyšování schopnosti uplatnění se na trhu práce, na pomoc při budování kapacit místní
nevládní organizace CHA a na informování vybrané cílové skupiny o rizicích nelegální
migrace. Poskytnutá dotace na rok 2008 byla ve výši 2.000 tis. Kč.

•

Člověk v tísni, o.p.s – Projekt „Prevence nelegální migrace z Gruzie a rozvoj
ekonomických a vzdělávacích aktivit obyvatel vybraného regionu“ – poskytnutá dotace na
tento projekt byla použita na zajištění následujících aktivit: implementaci informačních a
vzdělávacích aktivit v rámci projektové prevenční strategie, dále na rozvoj cílové oblasti
Tkibuli prostřednictvím podpory rozvoje drobného podnikání, zemědělství a vzdělávání a
v neposlední řadě na budování kapacit místní partnerské neziskové organizace. Výše
poskytnuté dotace na rok 2008 tvořila finanční částku 3.000 tis. Kč.
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Ministerstvo zahraničních věcí
Hlavní oblast „Zahraniční rozvojová spolupráce“
•
•
•
•
•
•

Dotační titul: Dotační program na bilaterální projekty v sektoru školství, zdravotnictví
a sociálního rozvoje
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace a další oprávnění příjemci činní
v rozvojové spolupráci
Čerpané prostředky: 17.578.730 Kč
Dotační titul: Rekonstrukční a rozvojová pomoc pro Gruzii
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace a další oprávnění příjemci činní
v rozvojové spolupráci
Čerpané prostředky: 9.752.847 Kč

Hlavní oblast „Transformační spolupráce“
•
•
•

Dotační titul: Program transformační spolupráce
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace a další oprávnění příjemci dotací
Čerpané prostředky: 44.205.000 Kč

Hlavní oblast „Zapojení do zahraničních programů“
•
•
•

Dotační titul: Podpora trojstranných projektů českých subjektů
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace a další oprávnění příjemci činní
v rozvojové spolupráci
Čerpané prostředky: 12.434.653 Kč

Hlavní oblast „Humanitární pomoc a řešení krizí“
•
•
•

Dotační titul: Různé dotační mechanismy k jednotlivým humanitárním krizím
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace a další oprávnění příjemci činní
v humanitární pomoci nebo řešení krizí
Čerpané prostředky: 15.770.000 Kč

Hlavní oblast „Rozvojové vzdělávání a osvěta“
•
•
•

Dotační titul: Rozvojové vzdělávání a osvěta
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace a další oprávnění příjemci činní
v rozvojovém vzdělávání a osvětě
Čerpané prostředky: 10.081.500 Kč
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Hlavní oblast „Zvyšování způsobilosti a kvalifikace nevládního sektoru v České republice
pro zapojení do zahraniční rozvojové a transformační spolupráce“
•
•
•
•
•
•

Dotační titul: Dotační program pro nevládní neziskové organizace působící v oblasti
rozvojové spolupráce (tzv. oblast „Kapacity a partnerství“)
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace a další oprávnění příjemci činní
v rozvojové spolupráci
Čerpané prostředky: 7.017.487 Kč
Dotační titul: Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou
spolupráci
Okruh příjemců: zastřešující organizace nestátních neziskových organizací nebo jiných
oprávněných příjemců činných v rozvojové spolupráci
Čerpané prostředky: 1.944.000 Kč

Hlavní oblast „Podpora a rozvoj mezinárodních vztahů a spolupráce, veřejná diplomacie“
•
•
•

Dotační titul: Projekty v oblasti prezentace priorit zahraniční politiky České republiky
a mezinárodních vztahů
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace a další oprávnění příjemci činní
v zahraničních vztazích a spolupráci
Čerpané prostředky: 2.989.223 Kč

Hlavní oblast „Vědecká a výzkumná činnost v oblasti zahraniční politiky a její historie“
•
•
•

Veřejná soutěž na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů – 2 kola
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace a další oprávnění příjemci činní
v zahraničních vztazích a spolupráci (zejména akademické instituce a vysokoškolská
pracoviště)
Čerpané prostředky: 3.146.550 Kč

Hlavní oblast „Rozvoj zahraničních vztahů na nevládní úrovni; podpora českých
krajanských komunit v zahraničí“
•
•
•

Podpora projektů tuzemských nestátních neziskových organizací zaměřených na
spolupráci se zahraničím; asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí;
podpora uchování české jazykové svébytnosti krajanských komunit v zahraničí
Okruh příjemců: Nestátní neziskové organizace činné v oblasti zahraničních vztahů
a spolupráce a krajanské problematiky
Čerpané prostředky: Souhrnná výše čerpaných prostředků není dosud známa
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Ministerstvo zdravotnictví
Hlavní oblast „Protidrogová politika“
Program: Protidrogová politika
Finanční prostředky vyčleněné na neinvestiční projekty protidrogové politiky byly
v roce 2008 rozděleny na podporu sítě protidrogových pracovišť. Pro rok 2008 byly
stanoveny následující priority: detoxifikační léčba, substituční léčba, ústavní léčba závislých
osob, AT ordinace, ambulantní léčba závislých osob, kontaktní centra, terénní programy
a denní stacionáře. Z přidělených finančních prostředků Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje
bezplatně dostupný jeden substituční preparát – jedná se o methadonovou substanci, která je
plně hrazena prostřednictvím dotačního programu, jehož naplnění je Ministerstvu
zdravotnictví stanoveno akčním plánem.

Hlavní oblast „Preventivně výchovné a vzdělávací činnosti“
Program: Péče o děti a dorost
K programu lze stručně uvést, že program byl naplněn v souladu s vyhlášenou
Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro přidělování neinvestičních prostředků na program
Péče o děti a dorost pro rok 2008 a stanovenými prioritami – prevence dětských úrazů
a edukace první pomoci, a to s ohledem na výši přidělených finančních prostředků ze státního
rozpočtu.

Hlavní oblast „Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel“
Program: Prevence kriminality
Program byl naplněn v souladu s vyhlášenou Metodikou Ministerstva zdravotnictví
pro přidělování neinvestičních prostředků na program Prevence kriminality pro rok 2008
a stanovenými prioritami v oblasti prevence násilí na dětech, a to s ohledem na výši
přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Hlavní oblast „Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené a seniory“
Programy: Mezinárodní aliance proti rakovině trávicí soustavy. Preventivní programy.
Program kvality zdravotní péče. Poptávka po zdravotních profesích. Národní program
zdraví
Ve strategických zdravotnických programech byly podpořeny projekty sekundární
prevence zhoubných nádorů a preventivní onkologické programy, jmenovitě na podporu
screeningu nádorů kolorekta. Prostřednictvím dotačního programu kvality zdravotní péče
v roce 2008 byly řešeny a plněny stanovené priority pro naplňování strategie kvality
zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů. Dále byly podpořeny projekty s cílem učinit kroky
k řešení problematiky nedostatku zdravotnických pracovníků v různých profesích.
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Program: Program grantové podpory nestátních neziskových organizací
Program je určen na podporu projektů nestátních neziskových organizací s celostátní
působností, které se zabývají péčí o zdravotně postižené a chronicky nemocné a seniory
v České republice. Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na zdravotní péči hrazenou ze
zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, ani na činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Z programu byly podporovány rekondiční a edukační pobyty se zdravotním
programem, zahraniční rekondiční pobyty, edukační docházkové akce (kurzy a výcviky),
ediční činnost, přednášky (o problematice zdravotní péče a chronických onemocnění, vč.
prevence) a organizačně administrativní servis občanských sdružení.
Program: Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Program je nástrojem Ministerstva zdravotnictví pro plnění Národního plánu podpory
a integrace občanů se zdravotním postižením (usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1004)
a Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením (usnesení
vlády ze dne 16. června 2004 č. 605). Program má investiční komplement (podprogram
235 322) zaměřený na zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní a zdravotně sociální péče
občanům se zdravotním postižením a občanům chronicky nemocným, zejména při
odstraňování bariér (obsahuje plnění vládního programu „Mobilita pro všechny“).
Z programu byl podporován vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit
ve zdravotnických zařízeních, zejména spolupráce organizací občanů se zdravotním
postižením se zařízeními následné a dlouhodobé péče, zlepšení podmínek využitelnosti
zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb občanů
se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti, vznik
informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice občanů se zdravotním
postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) a šíření těchto informací
mezi zdravotnickou veřejnost. Dále vznik informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu
o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivé typy zdravotního
postižení, vznik informačních a osvětových materiálů a podpora aktivit zaměřených na
širokou veřejnost v rámci sekundární prevence prohloubení zdravotního postižení a podpora
specializovaných center a zdravotnických zařízení pro pacienty s chronickým onemocněním,
pacienty se zdravotním postižením a pacienty v terminálních stavech na komunitní úrovni.
Byla podpořena rehabilitační oddělení, zaměřená na specializovanou péči pro jednotlivé
skupiny osob se zdravotním postižením.
Program: Národní program prevence HIV / AIDS
V rámci uvedeného dotačního programu bylo nestátními neziskovými organizacemi
předloženo 32 projektů a 1 projekt církevní organizací. Z tohoto počtu bylo schváleno
k poskytnutí dotace celkem 26 projektů pro nestátní neziskové organizace. Z dotačních
prostředků byl podpořen provoz Domu světla, bezplatná non-stop telefonní poradenská linka,
internetová poradna, terénní screeningové programy, bezplatné anonymní testování na infekci
HIV, vznik informačních materiálů primární prevence a sexuální výchovy a 16. mezinárodní
seminář „AIDS, drogy a my“.
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Hlavní oblast „Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů“
Program: Zdravotnické vzdělávací programy
Obecným cílem vyhlášených dotačních řízení v rámci programu Ministerstva
zdravotnictví – Zdravotnické vzdělávací programy 2008 bylo podpořit šíření dostupnosti
informací o vzdělávání a pro vzdělávání ve zdravotnictví (ediční činnost – vydávání
speciálních tiskovin určených na podporu zdravotnických vzdělávacích programů,
přednášková činnost – šíření a popularizace vědeckých poznatků z oblasti zdravotnictví
formou kongresů, konferencí, seminářů, cyklů přednášek i jednotlivých přednášek a besed
atp.) a podpořit zejména zdravotnické vzdělávací projekty, jejichž předmětem byla realizace
a organizace vzdělávacích akcí v rámci vzdělávání (specializačního i celoživotního)
zdravotnických pracovníků, zejména v nedostatkových zdravotnických oborech na území
České republiky. Prioritou Ministerstva zdravotnictví byla podpora vzdělávání
zdravotnických pracovníků, zejména ve specializačních oborech – všeobecný praktický lékař,
praktický lékař pro děti a dorost, sestra pro intenzivní péči, dětská sestra a fyzioterapeut.

Hlavní oblast „Zahraniční rozvojová spolupráce:
Program: Projekty rozvojové spolupráce
V rámci programu byl realizován projekt „Prevence a kontrola HIV / AIDS
a reprodukčního zdraví / plánovaného rodičovství na území SNNPRS v Etiopii“ a části
víceletých projektů „Kontrola a vymýcení lepry, TBC, HIV / AIDS v Indii“ a „Technická
podpora léčby komplikovaných traumatologických stavů v Kosovu“, na rok 2009 byla
odložena realizace projektu „Dům zdraví Lapovo“.

Hlavní oblast „Vzdělávání a rozvoj složek integrovaného záchranného systému
a zaměstnanců státní správy a územní samosprávy“
V roce 2008 nebyly Odborem krizové připravenosti, vzhledem k možnostem rozpočtu,
vyhlášeny projekty na přípravu a řešení krizových situací pro příjemce z řad nestátních
neziskových organizací.
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Ministerstvo zemědělství
Na základě usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 631 realizovalo Ministerstvo
zemědělství tyto hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj
Rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturního dědictví
Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež
Zapojení do zahraničních programů
Humanitární pomoc a řešení krizí
Podpora rovných příležitostí žen a mužů
Podpora venkova
Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené a seniory
Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
Uvedené hlavní oblasti byly realizovány prostřednictvím těchto dotací:

Český svaz včelařů (Dotace: 19.350.000 Kč)

Vzdělávací a společensko-prospěšná činnost, plemenářská práce v chovu včel, tlumení
nemocí včel, ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova, podpora vzdělávacích aktivit
i pro začínající včelaře a mládež, profesní vzdělávání a zvyšování kvality, reprezentace České
republiky v zahraničí (např. účast na mezinárodních kongresech a sympoziích APISLAVIA,
APIMONDIA), nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeže – včelařské kroužky.

Český rybářský svaz (Dotace: 5.750.000 Kč)
Podpora sportovního a rekreačního rybolovu a hospodaření na rybářských revírech,
ochrana přírody a krajiny – vysazování ohrožených druhů ryb, zarybňování ekologicky
postižených rybářských revírů, výchova mládeže k ochraně přírody – letní tábory rybářské
mládeže, rybářské kroužky, podpora tělesně postižených občanů – rybářů, podpora
a popularizace rybářského sportu.

Českomoravská myslivecká jednota (Dotace: 5.500.000 Kč)
Výchova mládeže i dospělých k ochraně přírody a myslivosti, propagace, výstavnictví,
kynologie, sokolnictví a odborné semináře, ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova,
podpora vzdělávacích aktivit, využívání kulturního dědictví pro vzdělávání a výchovu,
profesní vzdělávání a zvyšování kvality – účast na výstavách, myslivecké slavnosti, lovecká
kynologie, mediální prezentace české myslivosti a ochrany přírody.
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Řád sv. Huberta se sídlem v Kuksu (Dotace: 50.000 Kč)
Svatohubertská slavnost – Kuks, historie myslivosti – Sv. Hostýn – Bystřice pod
Hostýnem. Podpora a ochrana kulturních tradic, využívání kulturního dědictví pro vzdělávání
a výchovu – prezentace tradic v myslivosti.

Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s. (Dotace: 1.600.000 Kč)
Zajištění činnosti mezinárodního koordinačního centra pro vědu a výzkum v oblasti
ekologie zvěře a ochrany biodiverzity agrárních a lesních ekosystémů, podpora výzkumné
činnosti týkající se problematiky ekologie zvěře ve středoevropském prostoru, předávání
odborných poznatků do praxe, ochrana přírody a krajiny, udržitelný rozvoj, mezinárodní
konference.

Český svaz chovatelů (Dotace: 3.200.000 Kč)
Výchova a vzdělávání mladých chovatelů, zdokonalování odborných znalostí
chovatelů a odborných posuzovatelů, podpora přehlídek plemenných zvířat s celonárodním
rozsahem, zachování genofondu zvířat a jejich zdravotního stavu, záchrana kulturního
dědictví, zájmové chovatelství drobných zvířat, zachování genofondu zvířat málopočetných
druhů, chovatelské kluby, výchova a vzdělávání členů, specializovaných odborníků a také
mládeže, chovatelské kroužky, volnočasové aktivity, výstavnictví.

Český zahrádkářský svaz (Dotace: 2.200.000 Kč)
Vzdělávání dospělých a mládeže, výstavnictví, poradenská činnost k zvýšení úrovně
odborné zahrádkářské činnosti, práce s mládeží, aktivní využívání volného času a rozšiřování
mezinárodních aktivit, ochrana a tvorba životního prostředí, přírody a krajiny, rozvoj
zahrádkářské činnosti, volnočasové aktivity, odborné vzdělávání a poradenská činnost.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (Dotace: 190.000 Kč)
Med přímo od včelaře – kvalitní produkce, záruka kvality. Ochrana životního prostředí,
udržitelný rozvoj – osvětová a vzdělávací činnost v oboru včelařství, semináře zaměřené na
získávání kvalitního medu přímo od včelaře, nová technika ve včelaření.

Sdružení POMOC, Týn nad Vltavou (Dotace: 2.500.000 Kč)
Podpora programů pro vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,
podpora programů veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů, podpora programů
zdravého stárnutí.
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Sdružení NERATOV, Neratov v Orlických horách (Dotace: 2.473.000 Kč)
Podpora programů pro vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,
podpora programů veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů, podpora programů
zdravého stárnutí.

PRO-BIO LIGA (Dotace: 1.050.000 Kč)
Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele.

PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců (Dotace: 550.000 Kč)
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.

České společnost rostlinolékařská (Dotace: 50.000 Kč)
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.

CZ BIOM, sdružení pro biomasu (Dotace: 230.000 Kč)
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.

Bioinstitut, o.p.s. (Dotace: 250.000 Kč)
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.

Konopnářský svaz České republiky (Dotace: 100.000 Kč)
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.

Celkem: 45.043.000 Kč
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Ministerstvo životního prostředí
Hlavní oblast „Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj“
Dotační politika Ministerstva životního prostředí vůči nestátním neziskovým
organizacím v roce 2008 vycházela z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním
neziskovým organizacím pro rok 2008 (usnesení vlády č. 631 ze dne 11. června 2007),
konkrétně z hlavní oblasti „Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj“. Další východiska
pro naplnění programu dotací pro NNO v této oblasti tvořily:
•
•
•
•
•
•

Státní politika životního prostředí (usnesení vlády ze dne 17. března 2004 č. 235),
Strategie udržitelného rozvoje (usnesení vlády ze dne 8. prosince 2004 č. 1242),
Strategie ochrany biologické rozmanitosti (usnesení vlády ze dne 25. května 2005 č. 620),
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
(usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č.1048),
politiky Evropské unie,
politiky krajů.

Specifikace vyhlášených programů byla provedena na základě návrhů jednotlivých
sekcí ministerstva s přihlédnutím k připomínkám krajů a resortních organizací a výsledkům
veřejné diskuse. Programů bylo vyhlášeno celkem pět, z čehož program koordinačních
projektů v ochraně přírody a krajiny spadal do gesce Sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstva životního prostředí a zbývající programy byly v gesci Sekce ekonomiky
a politiky životního prostředí. Ve všech programech bylo v roce 2008 celkově podpořeno 128
projektů částkou 30 mil. Kč.

Stručný popis jednotlivých programů:
A – Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny
V dotačním programu bylo přiděleno 7 mil. Kč na 3 projekty nestátních neziskových
organizací. Program přispívá k naplňování dílčích cílů Státní politiky životního prostředí
a Strategie ochrany biologické rozmanitosti. Cílem programu je zajistit koordinaci aktivit
nestátních neziskových organizací v oblastech:
•
•
•

Ochrana biodiverzity
Síť záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy
Pozemkové spolky

B – Ochrana přírody a krajiny
V dotačním programu bylo v roce 2008 přiděleno 2.039.253 Kč na 20 projektů.
Program přispívá k naplňování dílčích cílů Státní politiky životního prostředí a Strategie
ochrany biologické rozmanitosti, zejména v těchto oblastech:
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•
•
•
•

Zajistit zkvalitnění ochrany a péče o významná stanoviště (regionálně a náhodně), jež
nejsou součástí zvláště chráněných území.
Zajistit monitoring a potlačování invazních druhů živočichů a rostlin.
Posílení ekologické stability krajiny.
Ve spolupráci s obcemi a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky zajistit
odstraňování migračních překážek a management prvků územních systémů ekologické
stability.

C – Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí a udržitelný
rozvoj na místní a regionální úrovni, Místní Agendy 21
V dotačním programu bylo v roce 2008 přiděleno 4.836.741 Kč na 21 projektů.
Podporována byla zejména níže specifikovaná opatření nástrojů Státní politiky životního
prostředí:
•
•
•
•
•
•

Posilovat úlohu nestátních neziskových organizací, partnerů pro udržitelný rozvoj.
Zvýšit právní povědomí veřejnosti ve věcech životního prostředí včetně důvodů, příčin,
následků a dalších souvislostí.
Usilovat o zlepšování kvality řízení v regionech na základě Místní Agendy 21.
Podporovat řešení místních problémů na místní úrovni a v dané lokalitě působícími
místními občanskými sdruženími.
Posílit aktivní zapojení občanů do péče o životní prostředí.
Podporovat rozvoj šetrných, ekologicky únosných forem cestovního ruchu, resp. usilovat
o zvýšení podílu tohoto typu cestovního ruchu na celkovém objemu cestovního ruchu.

Realizací programu došlo též k naplňování Strategie udržitelného rozvoje České
republiky a k zapojení nestátních neziskových organizací do příprav a průběhu předsednictví
České republiky v Radě Evropské Unie a do dalších významných mezinárodních akcí.

D – Poskytování environmentálních informací
V dotačním programu bylo v roce 2008 přiděleno 7.969.059 Kč na 41 projektů.
V tomto programu jsou podporována opatření nástrojů Státní politiky životního prostředí:
•
•
•
•
•

Podporovat nestátní neziskové organizace v oblasti šíření informací o životním prostředí.
Zajišťovat technické, organizační a ekonomické podmínky pro přístup veřejnosti
k informacím o životním prostředí a k jejich aktivnímu využívání při participaci na
koncepční činnosti a rozhodování orgánů veřejné správy.
Podporovat spolupráci při šíření informací o životním prostředí s médii s celostátní,
regionální i lokální působností, s městskými informačními středisky i s osvětovými
účelovými zařízeními a zařízeními nestátních neziskových organizací.
Realizovat Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (usnesení
vlády ze dne 23. října č. 1048) v oblasti environmentálního poradenství.
Rozvojem environmentálního poradenství posilovat zájem a podporu účasti občanů
v rozhodovacím procesu při řešení environmentálních problémů.
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E – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
V dotačním programu bylo v roce 2008 přiděleno 8.154.947 Kč na 43 projektů.
V tomto programu jsou podporována opatření nástrojů Státní politiky životního prostředí:
•
•
•
•

Realizovat Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (usnesení
vlády ze dne 23. října č. 1048)
Podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na všech stupních škol, včetně
mimoškolních aktivit a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu podnikatelské sféry,
zemědělců a zaměstnanců služeb.
Rozvojem environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty posilovat zájem a podporu
účasti občanů v rozhodovacím procesu při řešení environmentálních problémů.

Komentář vyhlašovatele:
Naplňování Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím pro rok 2008 (tj. též naplňování Státní politiky životního prostředí a dalších
strategií prostřednictvím nestátních neziskových organizací v roce 2008) hodnotíme jako
velmi efektivní. Efektivita je dána mnoha faktory, např. část nákladů na projekt je hrazena
z vlastních zdrojů organizace, nestátní neziskové organizace využívají práci dobrovolníků,
pracovníci nestátních neziskových organizací mají velikou motivací pro svoji práci atd. Po 20
letech rozvoje nestátních neziskových organizací v oblasti ochrany životního prostředí jich
velmi mnoho pracuje na profesionální úrovni, přestože se jedná o malé projekty. Díky
velkému převisu požadavků nestátních neziskových organizací na podporu jejich aktivit (bylo
možné podpořit cca 1/3 předložených projektů) a díky transparentnímu systému celého
výběrového řízení je zaručeno vysoce kvalitní a profesionální naplňování stanovených cílů.
Vyhodnocování konkrétních projektů probíhá následujícími způsoby:
•
•
•
•

monitoring projektů v průběhu realizace projektu (namátkově)
kontrola vyúčtování a závěrečné zprávy zpracované dle závazné osnovy u všech
podpořených projektů po jejich dokončení (organizace musí doložit konkrétní výstupy)
kontrola vybraných organizací ze strany Ministerstva životního prostředí (vyúčtování
i věcné náplně projektu) přímo v místě jejich působení.
veřejná kontrola všech podpořených projektů prostřednictvím veřejně přístupné databáze
na www.mzp.cz/projekty.
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Úřad vlády
Hlavní oblast „Protidrogová politika“
Na základě usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 631 realizoval Úřad vlády, resp.
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, v roce 2008 dotační program v rámci hlavní
oblasti „Protidrogová politika“.
V rámci tohoto programu bylo z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami poskytnuto 176 dotací
v celkové výši 95.300.000 Kč.
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