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Úvodem

Stejně jako v minulých letech,  i  letos  připravil  sekretariát  Rady vlády pro  nestátní
neziskové  organizace  publikaci,  která  poskytuje  ucelené  informace  o  poskytování  dotací
nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO), v tomto případě v roce 2006.

Struktura brožury odpovídá těm předchozím. V úvodu vám nabízíme přehled hlavních
oblastí  státní  dotační  politiky vůči  NNO pro  rok  2006,  jak  je  schválila  Vláda  ČR  svým
usnesením. Z nich pak vycházejí  konkrétní dotační programy jednotlivých ministerstev, jež
jsou také obsahem naší brožury.

Nabízíme vám také přehled dotačních a grantových záměrů jednotlivých krajů, a to
v podobě, ve které jsme příslušné podklady obdrželi. Pokud budete potřebovat další doplňující
informace,  obraťte  se  prosím na příslušné kontaktní  osoby, popř.  sledujte krajské webové
stránky.

V závěrečné  části  publikace  naleznete  informace  o  grantových programech  nadací,
které obdržely příspěvek z Nadačního investičního fondu.

Minulý  rok  byl  v historii  České  republiky  bezpochyby  zlomovým.  Náš  vstup  do
Evropské unie změnil mnohé v zahraničně-politickém postavení naší země, měl velký dopad
na vnitřní uspořádání státu a nabídl i velké finanční příležitosti našemu neziskovému sektoru
v podobě možnosti čerpat z evropských strukturálních fondů. Už teď začínáme hodnotit, jak
reálné byly sliby i očekávání a jaká je výsledná realita. Sekretariát Rady vlády pro NNO ve
spolupráci  s některými  odborníky  z řad  neziskových  organizací  připravuje  analýzu,  která
vyhodnotí dopady prvního období našeho členství v Evropské unii na NNO a pomůže nám při
přípravě na nové programovací období.

Dalším  nástrojem  podpory  neziskového  sektoru  je  Fond  pro  NNO  financovaný
z finančních  mechanismů  Evropského  hospodářského  prostoru  a  Norska.  Začátkem  srpna
proběhlo veřejné výběrové řízení  na zprostředkovatele blokového grantu pro implementaci
Fondu pro NNO, a tak – pokud bude vše probíhat podle plánu – bude během několika měsíců
nabídnuta neziskovým organizacím možnost získat podporu z dalšího zdroje.

Ve vaší obtížné a důležité práci vám přejeme mnoho zdaru.

Za sekretariát Rady vlády pro NNO
Petr Bidlo, tajemník
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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 15. června 2005 č. 745

Hlavní oblasti
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2006

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,
poskytování služeb sociální péče účastníkům národního
boje za osvobození a válečným veteránům

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,
podpora interkulturního vzdělávání, výchovy a osvěty

MŠMT, MZ, MZe,
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 tradiční
lidové kultury; podpora a 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, podpora prezentace
vojenských tradic a neprofesionálních kulturních aktivit

MK, MŠMT,
MMR,MŽP, MZV,
MO, MZe 

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

finanční spoluúčast státu na programech financovaných z
fondů EU a ostatních zahraničních programů, 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,
speciálních dovedností a návyků určitých profesních
skupin (Armáda ČR, Policie ČR, Hasičské záchranné
sbory ČR), podpora sportu a podpora přípravy
obyvatelstva k obraně státu

MŠMT, MV, MO,
MD

podpora rovných příležitostí
mužů a žen

prosazování rovnosti žen a mužů: zvýšení obecného
povědomí o problematice rovnosti žen a mužů,
odstraňování genderových stereotypů, zvyšování podílu
žen v pracovním a politickém životě, prosazování
rovnosti žen a mužů v zaměstnání, prosazování rovného
odměňování, prosazování žen do vedoucích funkcí;
prevence domácího násilí páchaného na ženách;
prosazování rovnosti žen a mužů v romské komunitě

MPSV, MŠMT,
MZV, MPO, MK,
MMR, MZ, MZe,
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 včetně
rekvalifikačních kurzů), výchova k odpovědnému
rodičovství a fungujícímu partnerství, rozvoj aktivit pro
společné trávení času rodiny, sanace rodiny, návazná
péče o děti opouštějící zařízení pro výkon ústavní
výchovy, poradenství pro osvojitele a pěstouny,
poradenské programy pro ženy a dívky

MPSV

rozvoj dobrovolnické služby podpora vysílajících organizací akreditovaných podle
zákona o dobrovolnické službě 

MV

podpora programů příslušníků
národnostních menšin
a etnických skupin 

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

podpora venkova podpora zpracování a realizace strategií rozvoje venkova,
rozvoje partnerství

MZe

péče o ohrožené
a problémové skupiny obyvatel

resocializační a integrační aktivity skupin ohrožených
sociálně patologickými jevy, prevence kriminality,
pomoc obětem obchodování s lidmi, ochrana dětí a
mládeže před nepříznivým vlivem médií (oblast
nereflektovaného násilí a pornografie), podpora prevence
sociálně nežádoucích jevů a prevence kriminality

MV, MPSV, MZ,
Mze, 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; právně osvětová činnost
v oblasti bydlení 

MPO, MMR, MZe
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příprava a pomoc řešení
mimořádných událostí a
krizových situací, rozvojová
pomoc a oblast transformační
spolupráce

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, podpora ochrany
občanů v nouzových situacích a humanitární pomoc,
zdůraznění podpory demokracie, lidských práv, zásad
dobrého vládnutí a občanské společnosti jako klíčových a
základních priorit při uplatňování rozvojové spolupráce

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

bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích 

podpora organizací zajišťujících činnost ke zvýšení
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

MD

zájmová a další volnočasová
činnost pro děti a mládež 

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

MŠMT, MZe, 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 prevence,
programů vedoucích ke snižování rizik, léčba uživatelů
drog a následná péče o tyto osoby, rozvojových
programů služeb, programů mezinárodní spolupráce,
programů zaměřených na informace – výzkum –
hodnocení.

MPSV, MZ,
MŠMT, MO, MS,
RVKPP 

boj proti korupci omezování prostoru pro korupční příležitosti, podpora
zapojování veřejnosti a NNO do boje s korupcí, podpora
protikorupčních aktivit v oblasti metodiky, vzdělávání,
informačních a osvětových kampaní a materiálů, tvorby
analytických studií, rozvoj spolupráce s dalšími
institucemi.

MV

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 Ludvíka Svobody 12, 110 15  Praha 1

www.mdcr.cz

Odbor civilního letectví

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
 Zajištění  vybraných  regulačních  činností,  zejména  přenesený  výkon  státní  správy  ve

specifikovaných kategoriích sportovních létajících zařízení (SLZ), vyrobených a určených
k létání ve vzduchu výhradně za účelem vzdělávání, sportu nebo rekreaci jeho 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. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, odpovídající technické
vybavení a způsobilý personál.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín předkládání žádosti:              do konce března 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 JUDr. Josef Turecký,    tel.: 972 231 357     
Ø  Ing. Zdeněk Jelínek,     tel.: 972 231 027
Ø  Michaela Bošková, MSc., tel.: 972 231 354

2 Ve smyslu zák. č. 49/1997 Sb., 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 16. 9. 2005
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 17. 10. 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 30. 11. 2005

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
Maltézské náměstí 471/1, 118 11  Praha 1

www.mkcr.cz

Zahraniční odbor

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Program podpory kulturních aktivit (podpora zahraničních kulturních aktivit)

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

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Právnické osoby a fyzické osoby s živnostenským oprávněním.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 30. 9. 2005
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 11.2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 28. 2. 2006

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  hromadných  sdělovacích
prostředků.
2)Podpora rozšiřování a přijímání informací týkajících se národnostních menšin.

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

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) Fyzické a právnické osoby.
 ad 2) V souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob

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

menšinovou činnost, 
- provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad l)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 1. 10. 2005
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 12. 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení do 31. 3. 2006
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 ad 2)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15.  9. 2005
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 31. 10. 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení do 15. 12. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) R. Fiala, tel. 257 085 313, e-mail: richard.fiala@mkcr.cz
 ad 2) JUDr. B. Bartíková, tel.: 257 085 215, e-mail: blanka.bartikova@mkcr.cz

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Podpora projektů zaměřených na činnost podporující kulturní aktivity v oblasti movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií.

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

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, organizace s mezinárodním prvkem.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení listopad 2005
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2006
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2006

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.
Předmětem projektů jsou aktivity občanských sdružení, které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou
oblast vymezenou činností církví a náboženských společností registrovaných v ČR.
2)Program na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností.
Kulturní aktivity církví a náboženských společností registrovaných v ČR s nadregionální a
celostátní  působností  (např.  ekumenická  setkání,  semináře,  přednášky,  výstavy,  oslavy
významných výročí, koncerty duchovní a současné křesťanské hudby, výchovné akce pro
děti a mládež apod.).

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
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 ad 1) Občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů).

 ad  2)  Církve  a  náboženské  společnosti,  církevní  právnické  osoby  (registrované  či
evidované  podle  zákona  č.  3/2002  Sb.,  o  svobodě  náboženských vyznání  a  postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, v platném znění).

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad l)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 9. 2005
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 11. 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 3. 2006

 ad 2)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení 15. 9. 2005
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 11. 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 15. 3. 2006

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 Ing. M. Šašvatová, tel.: 257 085 282, e-mail: marcela.sasvatova@mkcr.cz

Odbor regionální a národnostní kultury

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin
Podpora uměleckých aktivit, vzdělávacích a výchovných aktivit v kulturních oborech, podpora dokumentace
národnostní kultury, ediční činnosti (neperiodické publikace) a multietnických kulturních akcí.
2) Program podpory kulturních aktivit zdravotně postižených občanů
Podpora  kulturních aktivit,  jimiž zdravotně postižení lidé prezentují  svoji  uměleckou činnost pro sebe a pro
veřejnost,  podpora  systematické práce v kulturních oborech a zařízeních,  kde zdravotně postižení  lidé  jsou
umístěni trvale nebo do nich docházejí k dennímu pobytu, tj. různé formy arteterapie, výstavy, výtvarné činnosti,
divadelní a literární tvorba, dále ediční činnost apod., podpora odstraňování architektonických a informačních
bariér  neinvestičními  prostředky.  Podpora  kulturních  aktivit  zaměřených  na  realizaci  Národního  programu
přípravy na stárnutí podle usnesení vlády č. 485/2002.
3) Program podpory zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit
Podpora rozvoje vzdělávacích aktivit dětí, mládeže i dospělých, rozvoje nových metod a forem mimoškolského
vzdělávání,  problematika  celoživotního vzdělávání,  kulturně-vzdělávací  aktivity,  zvláště  s  tematikou etiky –
především se  zaměřením na  děti  a  mládež,  přípravy k partnerským vztahům a  rodinnému životu,  primární
prevence  proti  alkoholismu,  toxikomanii,  kouření,  gamblerství,  AIDS,  kulturně  vzdělávací  aktivity  pro
nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel.
4) Program podpory neprofesionálních uměleckých aktivit
Podpora tradiční české hudebnosti, slovesných oborů, divadelní tvořivosti včetně 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  mj.  např.  k  potírání  negativních
projevů extremismu, rasové a národnostní  nesnášenlivosti  a  xenofobie,  podpora  studií  o  integraci cizinců z
pohledu kultury (kulturní zvyky, jejich uchovávání atp.).
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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,
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 zejm. ve smyslu usnesení vlády č. 571/2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR.
Podpora regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřených touto funkcí ve všech
krajích ČR.
8) Program podpory zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
Podpora  amatérských  divadelních,  tanečních,  pěveckých,  hudebních  a  folklorních  souborů  při  vysílání  do
zahraničí na prestižní festivaly, přehlídky a dílny, na nichž má z národního a kulturního hlediska zájem MK.
9) Program podpory lokálních kulturních tradic
Podpora  kulturních aktivit  k významným výročím měst  a  obcí,  k významným výročím kulturně historických
událostí  a  k významným  výročím  význačných  osobností  působících  v  oblasti  kultury.  Podpora  lokálních
kulturních tradic a vědomí lokálních kulturních dějin.

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

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 4), 6), 7), 9) Programy jsou otevřeny všem typům právnických a fyzických osob.
 ad 5) Programy jsou určeny pro právnické osoby.
 ad 8) Programy jsou určeny pro občanská sdružení a fyzické osoby.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad l) – 7)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení III. čtvrtletí 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad – prosinec 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do I. čtvrtletí 2006

 ad 8)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení III. čtvrtletí 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 20056
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do II. čtvrtletí 2006

 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. V. Skopová, tel.: 257 085 470, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz
 ad 3) PhDr. V. Appl, tel.: 257 085 265, e-mail: vaclav.appl@mkcr.cz
 ad 4) I. Vozková, tel.: 257 085 259, e-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz
 ad 5) Mgr. K. Gabrielová, tel.: 257 085 269, e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz
 ad 6) Mgr. 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. V. Skopová, tel.: 257 085 470, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz
 ad 8) R. Polendová, tel.: 257 085 291, e-mail: roza.polendova@mkcr.cz
        I. Vozkova, 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
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Termín  výběrového  dotačního  řízení  na  Program  podpory  kulturních  aktivit  příslušníků
národnostních  menšin  bude  upřesněn  na  jednání  Rady  vlády  pro  národnostní  menšiny  v
2. pololetí 2005.

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.

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), v platném znění.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad l), 3) –5)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení říjen/listopad 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení listopad/prosinec 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení únor/březen 2006
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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. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení do 10. 1. 2006
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení do 30. 4. 2006

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) – 7) S. Firstová, 257 085 357, e-mail: stanislava.firstova@mkcr.cz 
 ad 7) Mgr. P. Miturová 257 085 216, e-mail: petra.miturova@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 2005
Termín uzavření výběrového dotačního řízení 15. 1. 2006
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2006

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
Tychonova 6, 160 01  Praha 6

www.army.cz

Ředitel sekce personální

Dotační programy, na které jsou Ministerstvem obrany poskytovány státní dotace

1) Podpora rozvoje vojenských tradic a kulturních aktivit
 Podpora utváření hrdosti na vojenské tradice, posilování branného vědomí a odpovědnosti za obranu

vlasti. 
 Podpora kulturních aktivit se zaměřením na příslušníky Armády České republiky.

2) Podpora sportu a branné přípravy
 Podpora rozvoje činností vojáků k získání speciálních dovedností a návyků.
 Podpora  sportovních  aktivit  a  dalších  činností  spojených  s rozvojem branné  přípravy  zaměstnanců

Armády České republiky, jejich rodinných příslušníků a dobrovolných záloh.

3) Podpora prevence sociálně nežádoucích jevů a prevence kriminality
 Podpora  primární sociální prevence a prevence kriminality zaměřené na zaměstnance Armády České

republiky.
 Podpora projektů na pomoc při překonávání psychických potíží vojáků, vracejících se ze zahraničních

misí, a jejich rodinných příslušníků. 

4) Podpora ochrany občanů v nouzových situacích a humanitární pomoci
 Podpora  přípravy občanů pro situace nouzových stavů a akcí spojených s poskytováním humanitární

pomoci při živelních pohromách a krizových situacích v České republice i v zahraničí. 

5) Podpora  péče  o  účastníky  národního  boje  za  osvobození  a  válečné  veterány
v zařízeních sociální péče
 Podpora  umístění a poskytování nadstandardních služeb sociální 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 zařízeních sociální  péče,  za  účelem prožití  kvalitního  a
důstojného stáří.

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

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

spolupracující s vojenskými útvary a zařízeními Armády České republiky.
 ad  5)  Obecně  prospěšné  společnosti,  občanská  sdružení,  církevní  právnické  osoby

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Neinvestiční dotace pro nestátní neziskové organizace 
dotační programy 1, 2, 3, 4
kontaktní osoba – Ing. D. Červenka, tel.: 973 214 732
Zveřejnění dotační politiky MO na internetových stránkách MO do 30. 9. 2005
Předložení žádostí o poskytnutí dotace do 31. 12. 2005
Posouzení žádostí o přidělení dotace v roce do 30. 3. 2006
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Podpora  péče  o  účastníky národního  boje  za  osvobození  a  válečné  veterány v     zařízeních  
sociální péče 
dotační program 5
kontaktní osoba – Ing. J. Pavlík, tel.: 973 212 136
Zveřejnění dotační politiky MO na internetových stránkách MO do 31. 1. 2006
Předložení žádostí o poskytnutí dotace do 30. 6. 2006
Posouzení žádostí o přidělení dotace v roce do 31. 7. 2006
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1, 128 01  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.
- Podpora rozvoje vztahů mezi komunitami.

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,  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
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 5. 8. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín hodnocení přijatých žádostí v hodnotících komisích do 31. 12. 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

3)  Program podpory cizinců žijících v     ČR  
Program je určen pro projekty podporující integraci cizinců žijících na území ČR. Program je
tvořen následujícími podprogramy:

- Podpora aktivit na poskytování sociálně-právního poradenství cizincům,
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- Podpora aktivit zaměřených na integraci zranitelných skupin imigrantů, zejména žen a
dětí,

- Podpora rozvoje vztahů mezi komunitami.

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 5. 8. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 12. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 B. Pourová, tel.: 221 922 241, e-mail: blanka.pourova@mpsv.cz
 Mgr. Jan Kepka, tel.: 221 923 735, e-mail: jan.kepka@mpsv.cz

4)  Program podpory fungující rodiny
Program,  v  jehož  rámci  budou  vyhlášeny  jednotlivé  podprogramy  týkající  se  některé  z
následujících oblastí podpory rodiny:

- Program podpory zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o
dítě do 6 let věku,

- Program podpory poradenství a výchovy k odpovědnému a harmonickému partnerství,
manželství a rodičovství,

- Program sanace rodin s dětmi ohrožených dysfunkcí,
- Program podpory a pomoci dětem opouštějícím ústavní nebo pěstounskou péči.

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 do 31. 8. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 12. 2005

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací:
 Mgr. Kateřina Příhodová, tel.: 221 922 855, e-mail: katerina.prihodova@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 Ministerstva pro místní

rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových organizací.

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2005
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Petr Novák, tel. 224 862 320
 JUDr. Zdeňka Vobrátilová, tel. 224 862 267

Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Horská služba ČR, o.p.s – příspěvek na činnost.
2) Podpora  projektů  zajišťujících  obnovu  značení  turistických  tras,  jakož  i  jejich  nové

vytyčování.

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Schvaluje komise pro posuzování žádostí o finanční participaci Ministerstva pro místní

rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových organizací.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Horská služba ČR, obecně prospěšná společnost, občanská sdružení. 

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
K bodu 1 
Termín předložení žádosti o příspěvek na činnost 30. 6. 2005

K bodu 2
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2005
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2006

20



Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Petra Venclíková, tel.: 224 861 218

Odbor bytové politiky

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 

1) Podpora projektů zaměřených na právní a osvětovou činnost v oblasti bydlení:
a) poskytování právních a osvětových služeb, které řeší problematiku v oblasti bydlení, a to ve prospěch
občanů – fyzických osob (vlastníků, nájemců bytů, nebydlících), bytových družstev, společenství vlastníků
bytů a obcí,
b) poradenství v oblasti přípravy projektů ucházejících se o dotaci v rámci programů na podporu sociálního
bydlení (Program výstavby podporovaných bytů).

2) Podpora projektů zaměřených na správu, údržbu či provoz chráněných bytů ve vlastnictví
nestátních neziskových organizací.

3) Podpora projektů zaměřených na integraci cizinců v oblasti bydlení.

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Schvaluje komise pro posuzování žádostí o finanční participaci Ministerstva pro místní

rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových organizací.

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2005
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Alena 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 Ministerstva pro místní

rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových organizací.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Zájmové sdružení právnických osob.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2005
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2006
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Monika Planá, tel.: 224 861 284

Odbor regionálního rozvoje

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
Podpora  vzdělávacích  programů  určených  pro  představitele  místní  a  regionální  správy
zahrnující integraci do Evropské unie, vč. spoluúčasti na programech kofinancovaných EU.

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Schvaluje komise pro posuzování žádostí o finanční participaci Ministerstva pro místní

rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových organizací.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace 30. 9. 2005
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Milan Damborský, tel.: 224 861 358
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15  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 2005
Termín uzávěrky výběrového dotačního řízení říjen 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení prosinec 2005

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 Ing. J. Huněk, hunek@mpo.cz, tel.: 224 062 864
 Ing. L. Doležalová, dolezalova@mpo.cz, tel.: 224 062 865 
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Odbor podpory podnikání a konkurenceschopnosti

Program, na který budou poskytnuty dotace
Podpora podnikatelských aktivit a prosazování rovnosti mužů a žen
Podporované aktivity programu: 

1) Sumarizace  poznatků  z oblasti  poskytování  poradenských  a informačních  služeb  pro  ženy
podnikatelky, a jejich rozšiřování v praxi.

2) Realizace a účast na vzdělávacích akcích a aktivitách, konferencích a seminářích, se zvláštním zřetelem
na přípravu žen podnikatelek a manažerek na podnikání a na zvyšování potřebných dovedností.

3) Podpora  národní  i  mezinárodní  spolupráce  v oblasti  prosazování  rovnosti  mužů a  žen  v podnikání
včetně účasti a pořádání konferencí a seminářů.

4) Vydávání publikací a tiskovin v tištěné i elektronické podobě pro podporu aktivit ve výše uvedených
bodech 1) až 3).

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

Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
Nezávislý nevládní a neziskový subjekt (např.  občanské sdružení  podle zákona č.  83/1990
Sb.,  o sdružování  občanů,  obecně  prospěšná  společnost  podle  zákona  č.  248/1995  Sb.,
o obecně  prospěšných  společnostech  a  o  změně  a doplnění  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů),
 jehož rozhodující náplň činnosti  tvoří  problematika podnikání žen a prosazování jejich

rovnosti s muži,
 který systematicky a dlouhodoběji  (nejméně  rok  od  své  právoplatné  registrace),  vyvíjí

aktivní činnost s převahou zaměření na oblast podnikání žen,
 který bude přímo zodpovědný za přípravu a vedení projektu.

Dotaci nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení říjen 2005
Termín uzávěrky výběrového dotačního řízení prosinec 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení leden 2006

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 Ing. Veronika Burešová, tel.: 224852432, e-mail: buresovav@mpo.cz
 Ing. Hana Kubátová, tel.: 224853558, e-mail: kubatova@mpo.cz
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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 organizací.
 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) – 9)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2005
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 5) – 8)
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení ad 1) – 4)

31. 10. 2005
30. 11. 2005

Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 30. 1. 2006

 ad 10)
Termín uzávěrky podávání žádostí 31. 10. 2006
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 3. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 4) a 9) Dr. M. Vosyka, tel.: 257 193 635, e-mail: vosyka@msmt.cz
 ad 5) – 6) PaedDr. P. Vykoukal, tel.: 257 193 773, e-mail: vykouk@msmt.cz
 ad 7) J. Kotěrová, Bc., tel. 257 193 809, e-mail: koterova@msmt.cz 
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 ad 8) Mgr. J. Rázl, tel.: 257 193 877, e-mail: jiri.razl@msmt.cz
 ad 10) 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 činnost NNO pro organizované děti a mládež
2) Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
3) Rozvoj  materiálně  technické  základny mimoškolních  aktivit  dětí  a  mládeže  v  oblasti

investic

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

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

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 3)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení Program je zveřejněn na

webových stránkách MŠMT již od
r. 2003 a platí na dobu 2004 až
2006; výběrové řízení se opětovně
nevyhlašuje.

Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 31. 10. 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 3) Eva Hampejsová, tel.: 257193444, e-mail: eva.hampejsova@msmt.cz

Skupina regionálního školství

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace 
1) Podpora činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství
2) Program podpory integrace romské komunity – stipendia romským žákům
3) Program podpory aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR 
4) Programy prevence sociálně patologických jevů

 Program I – projekty na krajské úrovni realizované školami, školskými zařízeními
a místními NNO

 Program II –  projekty prevence  sociálně  patologických jevů  realizované  přímo
MŠMT

Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 3) Provádí se výběrové dotační řízení.
 ad  4)  Programy  mají  stanoveny  specifické  podmínky  přidělení  dotace;  informace  na

internetové stránce http://www.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) Všechny typy středních škol.
 ad  3)  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 4) 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
 ad 1) – 3) Dosud nejsou známy, jsou zveřejňovány na internetových stránkách MŠMT.
 ad 4) Termíny jsou uvedeny v následující tabulce.

Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 15. 6. 2005
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006
 
 Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) Mgr. S. Pohořelý, tel.: 257 193 581, e-mail: pohorely@msmt.cz
 ad 2) PaedDr. M. Ruchová, tel.: 257 193 699, e-mail: rauchova@msmt.cz
 ad 3) Mgr. J. Kronus, tel.: 257 193 230, e-mail: kronusj@msmt.cz
 ad 4) Mgr. 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 pro záležitosti EU MŠMT

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) – Evropský sociální fond (ESF)
V rámci  OP  RLZ jsou  NNO  potencionálními  konečnými  uživateli  prostředků,  respektive
žadateli  o  finanční  podporu.  NNO mohou podávat  projekty v rámci  Grantového schématu
Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro opatření 3.1 OP RLZ, a to
v následujících Programech podpory:
 Program podpory A 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 Program podpory B

Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a dalších pracovníků ve školství 
 Program podpory C

Rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách 
 Program podpory D

Modernizace  školních  vzdělávacích  programů  orientovaných  na  rozvoj  klíčových
kompetencí 
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Používané postupy při poskytování státních dotací
 Podávání  projektových žádostí  na  výzvu k předkládání  projektových žádostí.  Výzva je

inzerována na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz a www.esfcr.cz a v tisku.

Typy organizací, které mohou na státní dotaci na projekt čerpat
Nestátní neziskové organizace: 
 občanská  sdružení,  registrovaná  a  vyvíjející  činnost  podle  zákona  č.  83/1990  Sb.,

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

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

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění platném po rozhodnutí
Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2002.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
V roce 2006 se předpokládá uskutečnění výzvy v březnu. Proces hodnocení a výběru projektů
bude probíhat přibližně od května do srpna 2006. Realizace vybraných projektů bude moci být
zahájena pravděpodobně v srpnu a září 2006. Stávající program bude ukončen v roce 2006
s možností čerpání prostředků až do roku 2008. V současné době započala intenzivní příprava
na další programovací období (2007 –13). V rámci negociací mezi členskými státy EU budou
stanoveny národní prioritní oblasti, které budou podporované ze strukturálních fondů, tedy i
z ESF. Následně budou zpracovány jednotlivé operační programy, na jejichž základě bude
možné prostředky v tomto období čerpat. 

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Mgr. Barbora Hošková, tel.: 257 193 671, e-mail: hoskovab@msmt.cz
 Mgr. Šárka Glatzelová, tel.: 257 193 672, e-mail: glatzelovas@msmt.cz
 Mgr. Jan Aulehle, tel.: 257 193 687, e-mail: aulehlej@msmt.cz
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Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3, 170 34  Praha 7

www.mvcr.cz

Odbor sportu

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Zkvalitňování připravenosti příslušníků Policie České republiky 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  tělovýchovné,  sportovní  a  střelecké  aktivity  policistů,
včetně přípravy a organizace sportovních soutěží;

3) Vytváření  podmínek  pro  tělovýchovné,  sportovní  a  rekreačně  pohybové  aktivity
zaměstnanců Policie České republiky a zaměstnanců Ministerstva vnitra,  organizačních
složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených ministerstvem k plnění úkolů
jeho působnosti, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce3.

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

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

Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 3) Občanská sdružení, která zajišťují podmínky a realizují tělovýchovně sportovní

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Vyhlášení výběrového dotačního řízení: 30. 6. 2005
 Uzavření výběrového dotačního řízení: 31. 7. 2005
 Vyhodnocení výběrového dotačního řízení: 15. 8. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 3) PaedDr. Jaromír Vodehnal, tel.: 974 836 201, 725 190 249, fax: 974 836 203, e-

mail: redosmv@mvcr.cz

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

V roce  2006  předpokládá  Ministerstva  vnitra  –  generálního  ředitelství  Hasičského
záchranného sboru ČR (dále  jen „MV – GŘ HZS ČR“) poskytnutí  neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR na níže uvedené dotační programy (granty): 

3 Program  se  realizuje  formou  zájmových  tělovýchovně  sportovních  a  pohybově  rekreačních  činností  v
policejních  sportovních  klubech,  sdružených  v  Unii  tělovýchovných  organizací  Policie  České  republiky
(UNITOP ČR).
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Granty,  na  které  se  váže  neinvestiční  dotace  ze  státního  rozpočtu  ČR,  uplatněná
prostřednictvím MV – GŘ HZS ČR v roce 2006

Granty  č.  1  až  č.  7  jsou  určeny  pro  občanská  sdružení,  působící  na  úseku  požární
ochrany, integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), ochrany obyvatelstva a
krizového řízení. Jedná se o občanská sdružení působící, podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, § 74 a § 75 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Grant  č.  8  je  určen  pouze  pro  občanská  sdružení,  církve,  náboženské  společnosti,
neziskové a podobné organizace, která jsou ostatními složkami IZS, tzn. mají uzavřenou
dohodu  o  plánované  pomoci  na  vyžádání  s MV-GŘ  HZS  ČR  nebo  hasičskými
záchrannými sbory (dále jen „HZS“) krajů a jsou zařazeny do poplachového plánu IZS. 

Granty nejsou určeny pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. 

Grant č. 1
Podíl  občanského  sdružení  na  systému  odborné  přípravy  příslušníků  HZS  ČR,
zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany,  zaměstnanců státní správy a územní
samosprávy a členů složek IZS

Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Činnost  orgánů občanských sdružení  v té  oblasti,  ve  které  občanské  sdružení  pomáhá

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

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

literatury. 

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

Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Kurzy pro zvýšení kvalifikace a specializační kurzy.
2) Odborná školení a kurzy. 

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

Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Příprava rozhodčích požárního sportu.
2) Pořádání regionálních, krajských a celostátních kol.
3) Příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky.

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

Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Pořádání soutěží.
2) Příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky.

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

Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Soutěže dětí organizované občanskými sdruženími.
2) Propagační, výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež.
3) Odborné semináře vedoucích mládeže a dětí.
4) Dětské tábory kolektivů mladých hasičů a záchranářů.

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

Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Výukové programy, konference.
2) Soubory přednášek.
3) Podpora mediální činnosti občanských sdružení při propagaci požární ochrany, ochrany

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

republice.

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

Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Neperiodické publikace zaměřené jako pomůcky pro odbornou přípravu a vzdělávání.
2) Periodické publikace pro odbornou přípravu a pro potřebu občanských sdružení.
3) Propagační materiály.
4) Multimediální formy pomůcek pro odbornou přípravu a vzdělávání.

Grant č. 8 
Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání
Pozn. Grant není určen pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Příspěvek na vybavení ostatní složky IZS, která je zařazena v poplachovém plánu IZS a

zajišťuje plánovanou pomoc na vyžádání cestou operačního a informačního střediska IZS.
2) Organizace a účast na součinnostních výcvicích IZS ostatní složky IZS.
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3) Příspěvek na zajištění akceschopnosti držitelů kynologických atestů MV – GŘ HZS ČR
předurčených pro zásah na území ČR a pro zapojování do mezinárodních záchranných
operací.

Používané postupy při poskytování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (dále
jen „dotace“)
MV – GŘ HZS ČR preferuje při  poskytování  dotace grantovou metodu,  která spočívá ve
veřejném vyhlašování grantů na následující rok. K jednotlivým grantům se občanská sdružení,
církve, náboženské společnosti,  neziskové a podobné organizace přihlašují  svými projekty.
Návrhy  projektů  projednává  grantová  komise  MV  –  GŘ  HZS  ČR  (dále  jen  „komise“).
Výsledkem projednání je rozhodnutí komise, které je doporučující pro rozhodnutí generálního
ředitele  HZS  ČR  a  náměstka  ministra  vnitra.  Poté  MV  –  GŘ  HZS  ČR  prostřednictvím
generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra předkládá ministrovi vnitra k podpisu
návrhy rozhodnutí  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace ze státního rozpočtu  ČR a smlouvy o
plnění projektu(ů) grantu(ů) v daném kalendářním roce uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a
jednotlivými občanskými sdruženími, církvemi, náboženskými společnostmi, neziskovými a
podobnými organizacemi. 

Dotace je poskytována občanským sdružením, která vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990
Sb.,  o  sdružování  občanů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  církvím,  náboženským
společnostem,  neziskovým a  podobným organizacím v souladu s  usnesením vlády ze  dne
7. února 2001 č. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky  nestátním  neziskovým  organizacím  ústředními  orgány  státní  správy  a  zákona
č. 218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 6 a § 7 zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, musí být občanské sdružení registrováno
Ministerstvem vnitra. 

Občanská  sdružení,  církve,  náboženské  společnosti,  neziskové  a  podobné  organizace,  pro
které  je  vyhlášen grant  č.  8,  jsou  ostatními  složkami  IZS,  tzn.  mají  uzavřenou dohodu o
plánované pomoci na vyžádání s MV – GŘ HZS ČR nebo HZS krajů a jsou zařazeny do
poplachového plánu IZS. 

Občanská  sdružení,  církve,  náboženské  společnosti,  neziskové  a  podobné  organizace  jsou
před  předložením  projektů  seznámeni  s  „Podmínkami  poskytování  a  použití  neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu České republiky občanským sdružením, církvím, náboženským
společnostem, neziskovým a podobným organizacím“, které zpracovalo MV – GŘ HZS ČR,
kterými jsou povinni se řídit.

Občanské sdružení, církev, náboženská společnost, nezisková a podobná organizace žádající o
dotaci  na  projekt  grantu  předkládá  celkový  rozpočet  předpokládaných  příjmů,  případně
výnosů, výdajů a nákladů ve formuláři přílohy č. 2 usnesení vlády ČR ze dne 20. června 2001
č. 621 k Hlavním oblastem státní dotační  politiky vůči nestátním neziskovým organizacím
v roce 2002 a rozboru financování nestátních neziskových organizací v roce 2000 a opatřeném
podpisem statutárního  zástupce  a  razítkem  občanského  sdružení  nebo  církve,  náboženské
společnosti, neziskové a podobné organizace.

Kromě předchozího odstavce předkládá ještě občanské sdružení: 
 stanovy občanského sdružení, 
 strukturu občanského sdružení, 
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 čestné prohlášení, že občanské sdružení neuplatňuje požadavek na dotaci na projekt ke
grantu u jiných správních úřadů, 

 čestné prohlášení, že občanské sdružení nemá dluhy vůči státnímu rozpočtu ČR, 
 aktuální počet členů občanského sdružení, popř. stav nejdéle k 1. lednu 2005. 

Žadatelé  o grant č.  8,  tzn.  občanské sdružení,  církev,  náboženská společnost,  nezisková a
podobná organizace předkládá kromě celkového rozpočtu předpokládaných příjmů, případně
výnosů, výdajů a nákladů ve formuláři přílohy č. 2 usnesení vlády ČR ze dne 20. června 2001
č.  621 k hlavním oblastem státní  dotační  politiky vůči  nestátním neziskovým organizacím
v roce 2002 a rozboru financování nestátních neziskových organizací v roce 2000, opatřeného
razítkem  občanského  sdružení,  církve,  náboženské  společnosti,  neziskové  a  podobné
organizace kopii uzavřené dohody o plánované pomoci na vyžádání. Pokud je uzavřena s HZS
kraje, tak i s potvrzením HZS kraje o trvání této dohody. Dále předkládá: 
 čestné prohlášení, že občanské sdružení nebo církev, náboženská společnost, nezisková a

podobná  organizace  neuplatňuje  požadavek  na  dotaci  na  projekt  ke  grantu  u  jiných
správních úřadů, 

 čestné prohlášení, že občanské sdružení nebo církev, náboženská společnost, nezisková a
podobná organizace nemá dluhy vůči státnímu rozpočtu ČR,

 aktuální počet členů občanského sdružení nebo církve, náboženské společnosti, neziskové
a podobné organizace, popř. stav nejdéle k 1. lednu 2005. 

Projekty  a  žádosti  o  dotaci  předkládá  vždy  pouze  ústřední  statutární  orgán  občanského
sdružení, církve, náboženské společnosti, neziskové a podobné organizace. 

Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt grantu požádat
Viz předchozí odstavec.

Termíny související s procesem poskytování dotace
srpen 2005 vyhlášení grantů
31. říjen 2005 uzavření předložení návrhů

projektů k jednotlivým
grantům

listopad 2005 vyhodnocení předložených
projektů grantů a navržení
neinvestiční dotace
občanským sdružením,
církvím, náboženským
společnostem, neziskovým a
podobným organizacím na rok
2006 

Předpoklad  vydání  rozhodnutí  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  ze  státního  rozpočtu  ČR
občanským  sdružením,  církvím,  náboženským  společnostem,  neziskovým  a  podobným
organizacím v roce 2006 je v měsíci lednu 2006, únoru 2006 nebo březnu 2006 v návaznosti
na projednávání státního rozpočtu ČR.

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
MV – generální ředitelství HZS ČR
 npor. Ing. Tomáš Hradil – odbor IZS a výkonu služby, vedoucí oddělení jednotek PO, tel.:

974 819 712, e-mail: tomas.hradil@grh.izscr.cz
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 kpt.  Ing.  Alena  Veselá  –  odbor  IZS  a  výkonu  služby,  oddělení  jednotek  PO,  tel.:
974 819 806, e-mail: alena.vesela@grh.izscr.cz

Odbor azylové a migrační politiky

Program, na který jsou poskytovány státní dotace
 Integrace cizinců a boj proti rasismu a diskriminaci

Cílová  skupina:  cizinci  legálně  žijící  na území České republiky s dobou pobytu delší  než jeden rok,  vyjma
žadatelů o azyl. Součástí cílové skupiny jsou občané České republiky, kteří se k cílové skupině váží. Jde o:
-  odborné právní poradenství cizincům ve věcech jejich pobytu na území České republiky a občanství,
-  sledování a vyhodnocování průběhu integrace cizinců a jejich komunit na území České republiky,
- aktivity k prevenci rasismu a xenofobie, rozvoji vzájemných vztahů mezi cizinci a občany České republiky,
včetně informativních a osvětových programů.

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

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

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

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Vyhlášení výběrového dotačního řízení 30. 9. 2005
Uzavření výběrového dotačního řízení 30. 10. 2005
Vyhodnocení výběrového dotačního řízení 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Jan Bašta, tel.: 974 827 583, e-mail: integr@mvcr.cz

Odbor prevence kriminality

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství
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, mohou pro obec
zajišťovat činnost pouze formou objednané služby. Z tohoto programu tedy NNO nejsou dotace poskytovány (o
změně systému se neuvažuje). 
2) Dobrovolnická služba
Od roku 2003 na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, Ministerstvo vnitra (v gesci OPK)
uděluje akreditace vysílajícím NNO v oblasti dobrovolnické služby. Akreditovaná organizace může požádat o
přidělení sťání dotace pro dobrovolníky.
3) Podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi
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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 programu.
4) Prevence korupčního jednání
Na základě usnesení vlády č. 586/2004 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím pro rok 2005 a v rámci Strategie prevence kriminality na léta 2004 – 2007, schválené usnesením
vlády č.  393  ze  dne 28.  dubna 2004,  je  vyhlášen program „Prevence korupčního  jednání”.  V rámci  tohoto
programu jsou poskytovány dotace NNO na podporu aktivit směřujících k seznamování veřejnosti s charakterem
a projevy korupce, k posilování odmítavého postoje veřejnosti vůči korupčním praktikám, vytváření poradenské
infrastruktury pro občany, kteří se setkali s korupční situací.

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
 ad 4) PhDr. Soňa Koblová, tel.: 974 833 426
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5, 118 00  Praha 1

www.mzv.cz

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program zahraniční rozvojové spolupráce v prioritních zemích
2) Podpora a posilování kapacit NNO v oblasti rozvojové spolupráce
3) Rozvojové vzdělávání a osvěta
4) Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci

Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad  1)  Provádí  se  výběrové  dotační  řízení  dle  pravidel  pro  poskytování  finančních

prostředků v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce, které budou předloženy
vládě do 31. 7. 2005.

 ad 2) – 4) Provádí se výběrové dotační řízení.

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

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
ad 1) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 15. 8. 2005
ad 2) – 4) Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 31. 10. 2005
ad 1) Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 09. 2005
ad 2) – 4) Termín uzavření výběrových dotačních řízení 15. 1. 2006
ad 1) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 30. 11. 2005
ad 2) – 4) Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 28. 2. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Tel.: 224 182 366 (odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV), 251 108 130

(Rozvojové středisko)

Odbor kulturních a krajanských vztahů

Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Podpora  projektů  krajanských  spolků  a  společností  přátel  ČR  a  obdobných  sdružení

v zahraničí

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

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Krajanské spolky a sdružení etnických Čechů a společnosti přátel ČR v zahraničí.
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení   1. 1. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 4. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 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
 Provádí se výběrové dotační řízení.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 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
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 12. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 28. 2. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Tel.: 224 182 708 (AP)

Oddělení transformační spolupráce

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Projekty  zaměřené  na  podporu  demokracie,  právního  státu,  občanské  společnosti  a

uplatňování zásad řádné správy veřejných záležitostí v zahraničí

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

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a jejich organizační jednotky, nadace a

nadační fondy, církevní právnické osoby.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 1. 12. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 15. 1. 2006
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 28. 2. 2006
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Gabriela Dlouhá, tel.: 224 182 322 
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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), 2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006

 ad 3), 4) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 31.10. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1), 3) PhDr. Václav Filec, tel.: 224 972 702, e-mail: vaclav.filec@mzcr.cz
                     Mgr. Barbora Kolářová, tel.: 224 972 198, e-mail: barbora.kolarova@mzcr.cz
                     Anna Krajňanská, tel.: 224 972 354, e-mail: anna.krajnanska@mzcr.cz
 ad 2) Mgr. Monika Mužáková, tel.: 224 972 703, e-mail: monika.muzakova@mzcr.cz
 ad 4) PhDr. Ludmila Vostřáková, tel.: 224 972 224, e-mail: ludmila.vostrakova@mzcr.cz
               Jiří Červenka, tel.: 224 972 224, e-mail: jiri.cervenka@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
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Používané postupy při poskytování státních dotací
Provádí se výběrové dotační řízení.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
Občanská sdružení, církevní právnické osoby působící v oblasti zdravotnických vzdělávacích
programů v napojení na programy EU a vedoucí k propagaci zdravého životního stylu.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 PhDr. Hana Pessrová, CSc., tel.: 224 005 180, e-mail: hana.pessrova@cerge-ei.cz
 Radka 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)  Nestátní  neziskové  organizace,  které  se  specializují  na  zdravotní  výchovu  a

poradenství  v oblasti  prevence  HIV/AIDS u  skupin  s rizikovým chováním,  používající
především „peer“ přístup a „street work“, a dále nestátní neziskové organizace, poskytující
pomoc osobám HIV pozitivním.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006
 ad 2) 
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení 30. 6. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) MUDr. Jarmila Rážová, tel.: 224 972 189, e-mail: jarmila.razova@mzcr.cz
               Jarmila Kopetová, tel.: 224 972 146, e-mail: jarmila.kopetova@mzcr.cz
               Bc. Lenka Kostelecká, tel.: 224 972 901, e-mail: lenka.kostelecka@mzcr.cz
 ad 2) MUDr. Gustav Walter, tel.: 224 972 184, e-mail: gustav.walter@mzcr.cz
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               MUDr. Jaroslav Jedlička, tel.: 267 082 650, e-mail: jdlckj@szu.cz
               MUDr. Lenka Alferyová, tel. 224 972 968, e-mail: lenka.alferyova@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. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 MUDr. Petra Griněnková, tel.: 224 972 903, e-mail: petra.grinenkova@mzcr.cz
 Bc. Jarmila Klimešová, tel.: 224 972 582, e-mail: jarmila.klimesova@mzcr.cz
 Alena 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  oblasti  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. 2005
Termín uzavření výběrových dotačních řízení 30. 9. 2005
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení 31. 1. 2006
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 2)  Ing. Tomáš Kubínek, tel.: 224 972 155, e-mail: Tomas.Kubinek@mzcr.cz

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

www.mze.cz

Odbor rybářství, myslivosti a včelařství

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Ochrana a podpora zdraví a péče o zdravotně postižené
2) Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj
3) Rozvoj kultury a záchrana kulturního dědictví
4) Příprava na vstup do Evropské unie
5) Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež

Pozn.: V případě rozšíření oblastí dotační politiky pro Ministerstvo zemědělství budou dále zahrnuty oblasti:
a) Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
b) Podpora rovných příležitostí mužů a žen
c) Podpora venkova
d) Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel
e) Příprava a pomoc řešení mimořádných událostí a krizových situací, rozvojová pomoc

Používané postupy při poskytování dotací
 Výběrové řízení se nevyhlašuje.

Typy organizací, které mohou o státní dotaci požádat
 ad  1)  Nestátní  neziskové  organizace  typu  Český  rybářský  svaz,  Sdružení  Neratov

a Opatov.
 ad 2) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz,

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

 ad 3) Nestátní neziskové organizace typu Řád Svatého Huberta.
 ad 4) Nestátní neziskové organizace typu Český svaz včelařů, Český rybářský svaz
 ad  5)  Nestátní  neziskové  organizace  typu  Český  rybářský  svaz,  Českomoravská

myslivecká jednota.

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 5)
Termín předložení žádosti a projektů do 30. 9. 2005

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. H. Kovářová, tel.: 221 812 311, e-mail: kovarovah@mze.cz
 Ing. M. Kordač, tel.: 221 812 411, e-mail: kordac@mze.cz
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Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10  Praha 10

www.env.cz

Odbor vnějších vztahů

Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Koordinační programy v oblasti ochrany přírody a krajiny
2) Ochrana přírody a krajiny
3) Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí, udržitelný rozvoj na

regionální úrovni a Místní agendy 21
4) Poskytování environmentálních informací
5) 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 2005
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení říjen 2005
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení konec roku 2005

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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Hlavní město Praha
Magistrát hl. M. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha  1

www.cityofprague.cz

Hlavní oblast Záměr grantových témat Kontaktní osoba Předpoklad
financí

Školství
- vzdělávání Program na podporu rozvoje vzdělanosti

a spolupráce s VŠ, vědeckými a
výzkumnými institucemi především
v oblasti dalšího vzdělávání
managementu škol, učitelů a ostatních
pedagogických pracovníků. Termín pro
vyhlášení grantů se předpokládá v druhé
polovině srpna 2005 s tím, že přihlášky
by se podávaly do poloviny října 2005.

PhDr. Zdenka
Kohoutová 

15 mil. Kč

- prevence
kriminality

Podpora prevence majetkové a násilné
kriminality ve vytypovaných lokalitách,
podpora prevence kriminality páchané
vůči ohroženým cílovým skupinám,
prevence sociálně patologických jevů
(alkohol, hazardní hry, šikana,
vandalismus, sprejerství, fotbaloví
fanoušci), snižování kriminality v MHD a
snižování pouliční kriminality,
problematika bezdomovectví a prostituce,
prevence chování rizikových jedinců a
skupin, programy zaměřené na mladistvé
a dětské delikventy, mladé lidi vracející
se z ústavních zařízení, neorganizovanou
mládež, eliminaci dopadů kriminality
páchané v souvislosti s užíváním
návykových látek, podpora a pomoc
obětem trestných činů včetně domácího
násilí, podpora a pomoc obětem
sexuálního zneužívání a obchodování
s lidmi. Vyhlášení – červen 2005,
projekty přijímány – říjen 2005.

Odd. prevence
kriminality SKU
MHMP

15 mil. Kč

46



Protidrogová
prevence

Prevence sociálně patologických jevů
v oblasti školství + specifická primární
protidrogová prevence, specifická
protidrogová prevence – sekundární,
terciární a další aktivity. Termín: II. kolo
vyhlášeno 20. 4. 2005 a ukončeno 20. 5.
2005, III. kolo – předpoklad vyhlášení v
červenci 2005.

Protidrogová
koordinátorka
Mgr. Nina
Janošková

31 mil. Kč

Městská zeleň Zlepšení stavu životního prostředí
(ochrana přírody a krajiny, ochrana
ovzduší, městská zeleň, využití odpadů –
třídění, ochrana vod, EVVO). Granty jsou
dvouleté – realizace 2005–2006 byly
vyhlášeny a nyní probíhá posouzení. 

Ing. Václav Saifrt 10 mil. Kč

Kultura Granty na celoroční uměleckou činnost
profesionálních divadelních, hudebních,
tanečních subjektů a produkčních center;
grant na profesionální divadelní, hudební,
taneční a multimediální projekty, na
celoroční činnost nekomerčních galerií,
muzeí a ve výstavních prostorách, na
jednotlivé profesionální výtvarné
projekty, na podporu celoroční činnosti
neprofesionálních uměleckých pražských
souborů a skupin – oborových i
multimediálních. Podpora jednotlivých
festivalů, přehlídek, soutěží, výstav a
dalších forem umění neprofesionálních
pražských souborů i jednotlivců; vydání
odborné publikace – pragensie –
zaměřené na pražskou kulturu a umění,
včetně publikací – pragensií pro
nevidomé na podporu prezentace pražské
kultury v zahraničí. Dvouleté granty – na
podporu prezentace pražské kultury
v zahraničí a na projekty oživující
kulturní život v MČ, na které přispěla
MČ ze svého rozpočtu.

Mgr. Jana
Lapáčková 

133 mil. Kč

Památková
péče

Grant hl. m. Prahy vlastníkům
nemovitých kulturních památek a objektů
významných z hlediska památkové péče
v památkové rezervaci v Praze.
Vyhlášení: srpen 2005, ukončení:
prosinec 2005.

Odd.
příspěvkových
organizací a
grantové politiky
Aleš Kozák

70 mil. Kč

Umělecké
školy, mládež
a tělovýchova
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- sport a
tělovýchova
(určené pro
subjekty působící
v oblasti sportu a
tělovýchovy)

Provoz a nájmy veřejně přístupných
tělových. zařízení, odstranění veřejně
přístupných tělových. zařízení,
technologická opatření na provoz
plaveckých bazénů a zimních
stadionů, zkvalitnění povrchů
sportovišť, sportovní akce
celopražského, celostátního a
mezinárodního významu se
zaměřením na děti a mládež, instalace
přetlakových nafukovacích hal včetně
technologického zázemí.

Mgr. Knotková,
Mgr. Beková,
Mgr. Hanžlík

120 mil. Kč
(souhrnný
objem za obě
tělovýchovné
oblasti)

- sport a
tělovýchova
(určené pro
městské části
hl.m. Prahy, školy
a školská zařízení)

Rekonstrukce školních sportovišť,
oprava veřejných ploch určených pro
sportování, provoz veřejně
přístupných plaveckých bazénů,
úsporná technologická opatření pro
provoz plaveckých bazénů, sportovní
turnaje a akce celopražského a
celostátního významu.

Mgr. Knotková,
Mgr. Beková,
Mgr. Hanžlík

Sociální péče a
zdravotnictví
- sociální péče Mentálně postižení, duševně nemocní,

tělesně a kombinovaně postižení,
zrakově postižení, sluchově a jinak
zdravotně postižení. Program pro
zlepšení kvality života seniorů,
program na podporu fungování rodiny
a podporu dětí a mladých lidí,
ohrožených sociálním vyloučením,
zlepšení života osob společensky
nepřizpůsobivých, program na
vyrovnání příležitostí pro menšiny a
etnika, program na podporu obětí
násilí, podpory občanské společnosti.
Vyhlášení: červenec 2005.

Mgr. Vávrová,
Ing. Pavlišová,
Bc.
Mladenovová

65. mil. Kč

- zdravotnictví Podpora terénní zdravotní péče,
následné péče a hospicové péče,
podpora provozování denních
stacionářů pro osoby se zdravotním
postižením, podpora poradenství a
prevence

MUDr. Alena
Weberová 

12,5. mil. Kč

Národnostní
menšiny

Prezentace národnostních kultur v hl.
m. Praze, na kulturní a společenskou
činnost, programy zaměřené na
publikační činnost, související se
vztahem národnostních menšin k hl.
m. Praze, propagační a osvětovou
činnost, propagační a osvětovou
činnost související se vztahem
integrace cizinců k hl. m. Praze,
programy zaměřené na předcházení

Mgr. Jana
Černá,
PhDr. Balvín,
CSc.

5 mil. Kč
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1.  Přijaté  dotační  prostředky  od  příslušných  ministerstev  pro  nestátní  neziskové
organizace zastupitelstvo kraje jako samosprávný orgán kraje rozděluje a schvaluje poskytnutí
jednotlivým subjektům na základě doporučení jmenovaných hodnotících komisí. Tyto komise
posuzují žádosti nestátních neziskových organizací v příslušné oblasti.

2. V rámci grantové a dotační politiky rozděluje kraj na základě schváleného rozpočtu na
příslušný rok  i  vlastní  prostředky na  granty,  příspěvky,  dotace,  záštity a  dary.  Při  tvorbě
rozpočtu těchto prostředků kraj vychází z Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského
kraje. Pro rok 2006 jsou uvedeny údaje pouze v rozpočtovém výhledu, kde však není rozpočet
celé grantové politiky kraje tak podrobný, aby bylo možné vyčíslit, kolik bude přiděleno právě
nestátním neziskovým organizacím. Toto bude předmětem až ročního rozpočtu 2006, kde jsou
rozepsány oblasti směru příspěvků a grantů, ale druh příjemce (zda jde o nestátní neziskovou
organizaci) je předmětem až konečného rozhodnutí samosprávy. Prozatím není samosprávou
schválena ani oblast hlavních priorit v rozpočtovém výhledu, ze které by bylo možné dovodit
požadované údaje.
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Jihomoravský kraj
Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno

www.kr-jihomoravskycz

1. oblast sociálních věcí:

A) Podprogram „Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a 
osobám se zdravotním postižením na místní a regionální úrovni“

Tento podprogram je zaměřen na podporu provozu sociálních služeb typu – osobní asistence,
pečovatelská služba, domovy a penziony (včetně stacionářů), raná péče, tísňová péče, dílny,
chráněné  a  podporované  bydlení,  odlehčovací  služby,  přechodné  a  podporované
zaměstnávání, poradny určené pro cílové skupiny „senioři“ a „zdravotně postižení“.

B) Podprogram  „Podpora  aktivit  zaměřených  zejména  na  sociální  prevenci  na  místní
a regionální úrovni“

Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o domy na půl cesty, poradny
(kromě poraden pro staré a zdravotně postižené), zařízení pěstounské péče, azylové domy,
noclehárny, nízkoprahová denní  centra,  nízkoprahová zařízení  pro děti  a mládež,  krizovou
pomoc, terénní programy, tísňovou péči apod.

2. oblast školství:

A) Poskytování dotací v oblasti protidrogové prevence
zaměřené na organizace s právní  subjektivitou včetně fyzických osob, mající  v náplni  své
činnosti protidrogovou prevenci.

B) Poskytování dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
zaměřené na organizace s právní  subjektivitou včetně fyzických osob, mající  v náplni  své
činnosti oblast tělovýchovy a sportu.

C) Poskytování dotací v oblasti tělovýchovy a sportu – významné akce a reprezentace 
Jihomoravského kraje
zaměřené na organizace s právní  subjektivitou včetně fyzických osob, mající  v náplni  své
činnosti oblast tělovýchovy a sportu.

D) Poskytování dotací pro oblast využití volného času dětí a mládeže
zaměřené  na  organizace  s  právní  subjektivitou  včetně  fyzických  osob,  jejichž  činnost  je
zaměřena na oblast využití volného času dětí a mládeže.

3. oblast kultury:

A) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kultury a 
památkové péče na rok 2006, který je zaměřen na podporu obnovy památek a podporu 
kulturních aktivit a akcí v kraji.

B)  Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na obnovu – technické
zhodnocení kulturních zařízení na rok 2006, který zprostředkovává podporu obnovy a
rozvoje místních kulturních zařízení.
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4. oblast zdravotnictví:

A) Program podpory nestátních neziskových subjektů působících v oblasti zdravotnictví na
území Jihomoravského kraje
Program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj ošetřovatelské péče poskytované zejména
ve vlastním sociálním prostředí pacientů, jejichž působnost je vymezena územím kraje a na
jejichž  poskytování  má  kraj  zájem  s podmínkou  předložení  kopie  registrace  nestátního
zdravotnického zařízení.
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Karlovarský kraj
Krajský úřad, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary

www.kr-karlovarsky.cz

Odbor regionálního rozvoje
Název
dotačního titulu

1.   Podpora územně plánovací činnosti obcí 
2.   Program obnovy venkova 
3.   Příprava projektů pro získávání finanční podpory 
4.   Informační a komunikační technologie 
5.   Příprava projektů podnikatelských subjektů pro získávání
finanční podpory
6.   Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarské kraji 

Okruh možných
žadatelů

1.   obec, svazek obcí, sdružení obcí 
2.   obec, svazek obcí, sdružení obcí 
3.   obec, svazek obcí, sdružení obcí 
4.   obec, svazek obcí, sdružení obcí 
5.   právnické a fyzické osoby 
6.   obec, svazek obcí, sdružení obcí 

Termín podání
žádostí  31. 3. 2006
Kontaktní
osoba, tel., 
e-mail

1.   Bc. Jaromír Trtík, tel.: 353 502 437, 
jaromir.trtik@kr-karlovarsky.cz
2.   Ing. Jana Bělohoubková, tel.: 353 502 271, 
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
3.   Irena Langová, tel.: 353 502 343, 
irena.langova@kr-karlovarsky.cz 
4.   Bc. Lucie Hrbková, tel.: 353 502 447, 
lucie.hrbkova@kr-kralovarsky.cz 
5. Irena Langová, tel.: 353 502 343, 

  irena.langova@kr-karlovarsky.cz
6. Mgr. Stanislav Kříž, tel.: 353 502 269,

  stanislav.kriz@kr-karlovarsky.cz

Odbor školství mládeže a tělovýchovy
Název dotačního titulu        Příspěvky ostatním subjektům v oblasti sportu 

Okruh možných žadatelů
1. občanská sdružení
2. jiné právnické a fyzické osoby

Termín podání žádosti Pro rok 2006 do 10. 11. 2005

Kontaktní osoba, tel., e-mail
Josef Kočí, tel.: 353 502 491,
josef.koci@kr-karlovarsky.cz
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Odbor sociálních věcí
Název dotačního
titulu

1. Příspěvky na podporu aktivit v oblasti provozování služeb
sociální péče 
2. Dotace na podporu aktivit zaměřených na integraci a pomoc
seniorům a osobám se zdravotním postižením 
3. Příspěvky na integraci seniorů do společnosti

Okruh možných
žadatelů

1. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby 
2. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby 
3. zájmová občanská sdružení seniorů 

Termín podání
žádosti

1. pro rok 2006 do 25. 11. 2005 a 14. 4. 2006
2. pro rok 2006 do 30. 12. 2005
3. pro rok 2006 do 31. 3. 2006 

Kontaktní osoba,
tel., e-mail

1. Alena Korbelová, tel.: 353 502 426, 
alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz 
Veronika Bullová, tel.: 353 502 257, 
veronika.bullova@kr- karlovarsky.cz
2. Alena Korbelová, tel.: 353 502 426, 
alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz 
3. Alena Korbelová, tel.: 353 502 426, 
alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz 

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

1. Poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na
podporu kulturních a sportovních aktivit – odbor kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a odbor školství
mládeže a tělovýchovy 
2. Poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na
obnovu, zachování a využití kulturních památek a památkově
hodnotných objektů na území Karlovarského kraje 
3. Podpora aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu na území
Karlovarského kraje 

Okruh možných
žadatelů

1. občanská sdružení a jiné právnické a fyzické osoby
2. vlastníci kulturních památek a památkově hodnotných objektů
3. obce, svazky obcí, právnické osoby, fyzické osoby, občanská sdružení,
spolky, nevládní neziskové organizace Karlovarského kraje

Termín podání
žádosti

1. pro rok 2005 do 10. 11. 2004 a pro rok 2006 do 10. 11. 2005
2. pro rok 2005 do 30. 4. 2005 a pro rok 2006 do 30. 4. 2006
3. pro rok 2005 do 30. 9. 2005
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Kontaktní osoba,
tel., e-mail

vedoucí odboru – Jan Prudík, tel.: 353 502 230,
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz 
odd. kultury – Jana Spirová, tel.: 353 502 231, 
jana.spirova@kr-karlovarsky.cz
Martin Karas, tel.: 353 502 328, 
martin.karas@kr-karlovarsky.cz
odd. památkové péče – Mgr. Jaroslava Pokludová, tel.: 353 502 279,
jaroslava.pokludova@kr-karlovarsky.cz
Mgr.Hana Strnadová, tel.:353 502 314,
hana.strnadova@kr-karlovarsky.cz 
odd. cestovního ruchu – Mgr. Leona Preňková, tel.: 353 502 232,
leona.prenkova@kr-karlovarsky.cz 

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního 
titulu

1. Environmentální výchova, vzdělávání, osvěta 
2. Poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje
na úseku ochrany životního prostředí

Okruh možných
žadatelů

1. nestátní neziskové organizace 
2. nestátní neziskové organizace

Termín podání
žádosti

1. do 28. 2. příslušného kalendářního roku
2. do 28. 2. příslušného kalendářního roku

Kontaktní osoba
tel., e-mail

1. Ing. Jaroslav Podlešák, tel.: 353502292,
jaroslav.podlesak@kr-karlovarsky.cz
2. Ing. Radoslav Brachtl, tel.: 353502228,
radoslav.brachtl@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jiří Raška, tel.: 353502217,
jiri.raska@kr-karlovarsky.cz
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Kraj Vysočina
Krajský úřad, Žižkova 57, 587 33  Jihlava 

www.kr-vysocina.cz

Konkrétní dotační programy pro financování nestátních neziskových organizací v kraji
Vysočina  v  roce  2006 budou po  jejich  schválení  příslušnými  orgány kraje  zveřejněny na
stránkách  kraje,  které  jsou  zaměřeny  na  informování  o  dotacích  –  http://www.kr-
vysocina.cz/www/finance.  Zde  jsou  uveřejněny  i  dotace,  které  kraj  vyhlašuje  v  rámci
přerozdělování  strukturální  pomoci  EU.  Pro  zájemce  pouze  o  prostředky vyhlašované  ze
zdrojů  kraje  z  vlastního  hospodaření  v  rámci  Fondu  Vysočiny  lze  doporučit  stránku
www.fondvysociny.cz. 

Konkrétní informace můžete také získat od garantů jednotlivých vyhlašovaných programů.

Jméno zástupce
organizace  

Oblast podpory  Úsek  Kontaktní adresa  Telefon  E-mail  

Mgr. Alena
Beranová

protidrogový
koordinátor odbor sekretariátu

hejtmana

Žižkova 57, 2.15 A
56 4602 164

beranova.a
@kr-

vysocina.cz

Petr Holý spolupráce s NNO,
koordinace

odbor regionálního
rozvoje

Žižkova 16, 1.05 56 4602 538 holy.p@kr-
vysocina.cz

Dita Tesařová
Agenda 21, udržitelný

rozvoj odbor regionálního
rozvoje

Žižkova 16, 1.05
56 4602 538

tesarova.d@
kr-

vysocina.cz

Mgr. Lenka
Vyhlídalová

kultura a památky odbor kultury a
památkové péče

Žižkova 57, 3.14 B
56 4602 260

vyhlidalova.l
@kr-

vysocina.cz

Mgr. Aleš Seifert kultura a památky odbor kultury a
památkové péče

Žižkova 57, 3.12 B 56 4602 295 seifert.a@kr-
vysocina.cz

Mgr. Jiří Bína sociálně-zdravotní odbor soc. věcí a
zdravotnictví

Tolstého 15, 604 56 4602 818 bina.j@kr-
vysocina.cz

Bc. Alena Řehořová
sociálně-zdravotní odbor soc. věcí a

zdravotnictví

Tolstého 15, 601
56 4602 814

rehorova.a@
kr-

vysocina.cz

Bc. Jan Burda volný čas, NNO dětí a
mládeže

odbor školství mládeže
a sportu

Tolstého 15, 806 56 4602 843 burda.j@kr-
vysocina.cz

Ing. Vilibald Prokop
sport odbor školství mládeže

a sportu

Tolstého 15, 805
56 4602 840

prokop.v@k
r-

vysocina.cz

Mgr. Pavlína
Zábranská

soutěže, NNO dětí a
mládeže odbor školství mládeže

a sportu

Tolstého 15, 805
56 4602 842

zabranska.p
@kr-

vysocina.cz

Klára Sotonová
vzdělávací programy

EU odbor školství mládeže
a sportu

Tolstého 15, 805
56 4602 842

sotonova.k
@kr-

vysocina.cz

Mgr. Petr Horký protidrogová prevence
na školách

odbor školství mládeže
a sportu

Tolstého 15, 805 56 4602 841 horky.p@kr-
vysocina.cz

Ing. Jan Joneš ekologie a ŽP odbor životního
prostředí

Žižkova 16, 3.08 56 4602 503 jones.j@kr-
vysocina.cz

Ing. Eva Navrátilová
ekologie a ŽP odbor životního

prostředí

Žižkova 16, 2.10
56 4602 522

navratilova.e
@kr-

vysocina.cz
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Jitka Merunková
lesní a vodní hosp. a

zeměděl. odbor lesního a vod.
hosp. a zem.

Žižkova 57, 1.44 C
56 4602 209

merunkova.j
@kr-

vysocina.cz
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Královéhradecký kraj
Krajský úřad, Wonkova 1142, 500 02  Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz

A. Působnost odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

       Zastupitelstvo  Královéhradeckého  kraje  na  svém  32.  zasedání  dne  14.  10.  2004
projednalo a schválilo usnesením č. 32/1131/2004 dotační programy z oblasti školství, práce
s dětmi a mládeží, i z oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2005 v Královéhradeckém kraji.
Pro rok 2006 předpokládáme, že budou navržena shodná témata dotačních programů,
která nebyla zatím schválena orgány kraje:

Oblast školství:
 Program SMV 200501 Program podpory aktivní dlouhodobé mezinárodní spolupráce

mezi školami
 Program SMV 200502 Program  rozvoje  institucí  sekundárního  vzdělávání  jako

multifunkčního zdroje celoživotního vzdělávání
 Program SMV 200503 Program zavádění a rozvoje nadstandardních forem vzdělávání

a výchovy
 Program SMV 200504 Program  zvýšení  efektivity  výuky  přírodovědných  a

technických předmětů
 Program SMS 200505 Program podpory integračních aktivit pro žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami a žáky běžných základních a mateřských škol
 Program SMS 200506 Program podpory celoživotního vzdělávání žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami
 Program SMS 200507 Program  podpory  zavádění  moderních  kompenzačních

pomůcek do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Oblast práce s dětmi a mládeží:

 Program SMR 200501 - Volný čas
 Program SMR 200502 - Táborová činnost
 Program SMR 200505 - Talentované děti a mládež
 Program SMR 200504 - Obnova a údržba materiálně technického vybavení
 Program SMR 200505 - Mezinárodní výměny dětí a mládeže
 Program SMR 200506 - Participace dětí a mládeže
 Program SMR 200507 - Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků
 Program SMR 200508 - Podpora krajských článků organizací dětí a mládeže
 Program SMR 200513 - Příprava a vzdělávání školních metodiků prevence
 Program SMR 200514 - Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení pro volný čas

Oblast tělovýchovy a sportu:
 Program SMR 200509 - Pořádání významných sportovních akcí mládeže
 Program SMR 200510 - Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu

„sport pro všechny“
 Program  SMR  2005  11  -  Výstavba,  rekonstrukce  a  opravy  veřejně  přístupných

ploch sportovním zařízením
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 Program  SMR  200512  -  Činnost  základních  škol  s rozšířenou  výukou  tělesné
výchovy a sportovních center mládeže

Na realizaci veřejně prospěšných projektů na rok 2006 v rámci vyhlášených dotačních
programů budeme navrhovat finanční prostředky z rozpočtu kraje v této výši:

Programy z oblasti školství…………………………. 5 mil. 
Programy z oblasti práce s dětmi a mládeží………. .  6 mil.
Programy z oblasti tělovýchovy a sportu…………… 9 mil.
Celkem………………………………………………20 mil.
    

B. Působnost odboru životního prostředí a zemědělství:

Na  základě  svého  rozvojového  programu a  souvisejících  koncepčních  dokumentů
životního prostředí a zemědělství (ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství včetně
starých  ekologických  zátěží,  vodní  hospodářství  včetně  protipovodňových  opatření,  a
environmentální výchova, vzdělávání a osvěta – EVVO) Královéhradecký kraj již od svého
vzniku pravidelně poskytuje finanční podpory – dotace formou grantů. Dále poskytuje
příspěvky a dotace na úseku vodního hospodářství  a hospodaření v lesích (dle příslušných
zákonů, proto se jimi v další rozboru nezabýváme), a příspěvky v oblasti EVVO. 

GRANTY ŽPZ

Nestátních neziskových organizací  se  týkají  příspěvky na projekty EVVO (viz  dále)  a
především některé  dílčí a grantové programy, vyhlašované každoročně v rozsahu úvodem
citovaných  oblastí;  v roce  2005  se  předpokládá  jedno  grantové  kolo  s níže  uvedenými
programy a s uzávěrkou pro doručení žádostí a projektů do 15. srpna 2005, do 12.00 h. Lze
očekávat, že obdobné programy budou vyhlašovány i v     dalších letech.  

Dlouhodobé dílčí programy rozvoje kraje, 2005:

ZPD2005-01 – Rozšíření  hlásné  služby z hlediska  vzniku  povodní  –  budování  měřících  a
hlásných míst (srážkoměry, vodoměrné stanice)

ZPD2005-02 – Monitoring starých ekologických zátěží

ZPD2005-03 – Řešení starých ekologických zátěží v oblasti životního prostředí kraje

ZPD2005-04 – Rozvoj  a stabilizace sítě „otevřených“ středisek ekologické/environmentální
výchovy a ekologických/environmentálních poradenských středisek

Grantové programy, 2005:

ZPG2005-01  –  Environmentální  a  ekologická  výchova  a  vzdělávání  dětí,  mládeže  a
pedagogických pracovníků

ZPG2005-02 – Osvěta a zapojení dospělé veřejnosti v oblasti environmentálního vzdělávání a
osvěty
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ZPG2005-03  –  Tvorba  informačních  a prezentačních  programů  a  databází,  systémů,
metodických materiálů, zařízení a vybavení pro EVVO

ZPG2005-04 – Zajištění systému nakládání s kaly ČOV v konkrétních případech

ZPG2005-05 – Projekční práce naplňující splnění zákonných podmínek pro spalování odpadu
s využitím tepla

ZPG2005-06  –  Podpora  tvorby projektů  územních  systémů  ekologické  stability  v krajině
(ÚSES)

ZPG2005-07 – Záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

ZPG2005-08 – Studie odtokových poměrů

ZPG2005-09  –  Projektová  dokumentace  protipovodňových  opatření  k  územnímu  nebo
stavebnímu řízení

ZPG2005-10  –  Projekční  a  realizační  práce  naplňující  splnění  zákonných  podmínek  pro
nakládání s komunálním odpadem

Příjemcem grantu mohou být právnické, v některých případech i fyzické osoby (pokud
jsou účetní jednotkou), nestátní neziskové organizace aj. – např. občanská sdružení, o. p. s.,
města  a  obce,  církve,  církevní  společnosti  nebo  účelová  zařízení  církví,  organizace  s
mezinárodním prvkem (jejichž činnost je povolena dle zákona č. 116/1985 Sb.), příspěvkové
organizace (zejména školy, školská a výchovně vzdělávací zařízení či kulturní instituce) atd.,
pokud  pro obyvatele Královéhradeckého kraje vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost na
úseku ŽPZ; při splnění této podmínky nerozhoduje sídlo organizace a místo realizace akce.
V některých programech jsou z příjemců vyloučeny organizační složky státu.

Granty lze využívat po dobu 18 měsíců. V daném kalendářním roce – je-li vypsáno více
programů  či  grantových  kol  –  může  žadatel  předložit několik  žádostí o  dotaci  (či  o
příspěvek), avšak vždy na odlišné projekty. U dlouhodobého (víceletého) projektu lze žádat o
podporu jeho dílčího úseku, který však musí být zřetelně vymezen (určitá akce, časové období
apod.);  v takovém  případě  bude  v dokumentech  uváděna  formulace  „podpořená  část
projektu“.

Pro podání žádostí a projektů jsou každoročně upřesňována pravidla vycházející ze zásad
implementace  PRK,  aktuálních  účetních  předpisů  apod.  Používají  se  speciální  formuláře
(zveřejňovány jsou na webu kraje i s přehledem povinných a dalších příloh). Zájemcům jsou
také  poskytovány konzultace  –  primárně  na  adrese  prybar@kr-kralovehradecky,cz,  či  tel.
495 817 527. 

Výše  podpory  EVVO může  v současné  době  (2005)  dosáhnout  max.  70  % celkových
nákladů projektu, min. 30 % musí příjemce podpory hradit z jiných prostředků než z dotací či
příspěvků od Královéhradeckého kraje (z vlastních prostředků, ze sponzorských darů, z jiných
grantů apod.) O podporu lze žádat pouze v rozsahu tzv. „přijatelných nákladů“ (viz dále) –
pokud pro kraj „nepřijatelné náklady“ přesáhnou 30 % celkového rozpočtu projektu, musí být
požadavek o podporu úměrně k tomu snížen pod 70 % celkových nákladů.  Zastupitelstvo
kraje může také schválit nižší dotaci, než je uvedena v žádosti. 
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 Otázka tzv. přijatelných výdajů (nákladů): z podpory nesmí být hrazeno a vyúčtováno
zejména občerstvení  a  stravování (mimo  nárokové  diety  v cestovních  účtech),  dary
včetně cen pro účastníky soutěží,  DPH, o jejíž  vrácení může příjemce zpětně zažádat
apod. (podrobnosti budou uvedeny v popisu programu na webu kraje), což jsou pro kraj
tzv. nepřijatelné výdaje. Ty však mohou být zahrnuty v žadatelem hrazené části rozpočtu; 

 Všechny  náklady  musejí  být  kalkulovány  v  průkazném  vztahu  k projektu  ŽPZ,
nepřípustné  jsou  „spekulativní“  propočty,  např.  podíl  z  organizací  spotřebované
energie  v procentech  atd.;  obdobně  nájmy lze  z podpory kraje  hradit,  jen  pokud  jsou
samostatně vyúčtovány pro dané akce (pronájem výstavního sálu apod.);  nelze účtovat
telefon  či  internet,  neboť  není  vystaven  samostatný  účet  na  danou  částku  a  výkony
projektu ŽPZ atd. U mezd je optimálním řešením úhrada dohod, z nichž vyplývá náplň
práce na úseku ŽPZ; nevhodné jsou běžné mzdové náklady, u nichž je obtížná průkaznost
výkonu pro projekt ŽPZ.

Grantové  a  dílčí  programy  jsou  po  vyhlášení  s potřebnými  formuláři,  pokyny  atd.
zveřejňovány na webových stránkách kraje (www.kr-kralovehradecky.cz) v menu Granty a
dotace.

Příspěvky na projekty EVVO
Krátkodobé  akce  EVVO (k  vyúčtování  v daném  kalendářním  roce)  jsou  v rámci

rozpočtových možností kap. 02 – ŽP podporovány formou příspěvků. Zásady a podmínky pro
poskytnutí,  formuláře apod.  nejsou zveřejňovány na webu kraje,  ale  příprava projektu a
žádosti  probíhá  v průběžné  součinnosti  poskytovatele  a  příjemce  podpory,  a  to  na
základě anotace projektu a rozpočtu,  předané kraji  zájemcem o příspěvek.  Po formální
stránce je  rozsah  podpory, postup přípravy, schvalování  podpor  atd.  až  na detaily shodný
s realizací grantů.

Pro  r.  2005  jsou  rozpočtové  možnosti  pro  poskytování  příspěvků  na  EVVO  téměř
vyčerpány.

C.  Působnost  odboru  regionálního  rozvoje,  územního  plánování  a
stavebního řádu – cestovní ruch:

Hrubý odhad předpokládané podpory nestátním neziskovým organizacím v roce 2006 činí
1 700 000,- Kč, a to v následujícím členění:

   granty                                                        500 000,-
   podpora destinačního managementu     1 200 000,- 

D. Působnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 Dosud  neproběhla  schůzka  se  zástupci  ostatních  krajů  a  MPSV  ohledně  stanovení
implementace národních dotačních titulů. Podle telefonického rozhovoru s Ing. Petrokovou
z MPSV ze dne 12. 5. 2005 lze ale předpokládat, že proces proběhne stejně jako v roce
2005.  Odbor  sociálních  věcí  a  zdravotnictví  navrhne  Zastupitelstvu  Královéhradeckého
kraje  vyhlásit  dotační  Program  podpory  nestátním  neziskovým  subjektům  a  fyzickým
osobám  poskytujícím  služby  seniorům  a  zdravotně  postiženým  na  území
Královéhradeckého  kraje.  Předpokládaný  objem  prostředků:  48  mil.  Kč  (ze  státního
rozpočtu).
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 Z finančních prostředků Královéhradeckého kraje  navrhne  odbor  Zastupitelstvu vyhlásit
dva dotační tituly: 

o Program podpory nestátním neziskovým subjektům, fyzickým osobám, obcím a 
jejich  příspěvkovým  organizacím  poskytujícím  sociální  služby  na  území
Královéhradeckého kraje (všechny typy služeb) v celkovém objemu 20 mil. Kč;

o Program  podpory  nestátním  neziskovým  subjektům  a  fyzickým  osobám
poskytujícím  zdravotně  sociální  služby  na  území  Královéhradeckého  kraje
v celkovém objemu 2 mil. Kč.

 Odbor  dále  iniciuje  vyhlášení  3.  výzvy k předkládání  projektů  v rámci  GS  SROP  3.2
Integrace  obtížně  zaměstnatelných  skupin  Královéhradeckého  kraje  prostřednictvím
sekretariátu Regionální rady NUTS II Severovýchod. Objem prostředků závisí především
na čerpání v předchozích výzvách, předpoklad je cca 16 mil. Kč.

 Iniciace vyhlášení 3. výzvy k předkládání projektů v rámci GS PO RLZ 3.3 Rozvoj kapacit
dalšího  profesního  vzdělávání  prostřednictvím  sekretariátu  Regionální  rady  NUTS  II
Severovýchod. Předpokládaný objem cca 9 mil. Kč.
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Liberecký kraj
Krajský úřad, U jezu 624/2a, 461 80  Liberec

www.kraj-lbc.cz

Poskytování finančních prostředků na Krajském úřadě Libereckého kraje, resortem sociálních
věcí,  bezpečnosti  a  problematiky  menšin  je  na  základě  vyhlášené  aktuální  Výzvy  k
předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 9 – Podpora
sociálních programů Libereckého kraje (r. 2004, 2005).
 
Předmětem podpory již zmíněného programu č. 9 – Podpora sociálních programů Libereckého
kraje byly a jsou následující oblasti:

 Podpora  kvality  a  rozvoje  sociálních  služeb,  podpora  optimalizace  integrovaného
komunitního systému sociální péče v rámci daného území Libereckého kraje;

 Projekty v oblasti protidrogové politiky a prevence kriminality;
 Projekty podporující aktivity národnostních a etnických menšin.

 
Pro rok 2006 předpokládáme stejný rozsah předmětu podpory poskytovaných služeb,  jako
tomu bylo v roce 2004 a 2005.
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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 2006 jsou předběžné – může
dojít k úpravám.

Odbor sociálních věcí
Název dotačního titulu Program rozvoje sociálních služeb kraje a program

protidrogové politiky kraje
Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace na území Moravskoslezského kraje

Termín podání žádostí Bude upřesněn dodatečně.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Kateřina Piecková, tel.: 595 622 650,
e-mail: katerina.pieckova@kr-moravskoslezsky.cz 
Ing. Václava Martinásková, tel: 595 622 468,
e-mail: vaclava.martinaskova@kr-moravskoslezsky.cz

Odbor zdravotnictví
Název dotačního titulu Podpora aktivit v oblasti zdravotnictví
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 upřesněn dodatečně.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Šárka Buchvaldková, tel.: 595 622 476,
e-mail: sarka.buchvaldkova@kr-moravskoslezsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního titulu Program podpory aktivit v oblasti životního prostředí
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 upřesněn dodatečně.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Odbor kultury a památkové péče
Název dotačního titulu Program podpory aktivit v oblasti kultury 
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 upřesněn dodatečně.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Živan Nosál, tel.: 595 622 568, 
e-mail: živan.nosal@kr-moravskoslezsky.cz
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Název dotačního titulu Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin
žijících na území Moravskoslezského kraje

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 upřesněn dodatečně.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Název dotačního titulu Program podpory profesionálních divadel a profesionálních
symfonických orchestrů pěveckých sborů na rok 2005

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 upřesněn dodatečně.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Název dotačního titulu Program na obnovu kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na
rok 2005

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Bude upřesněn dodatečně.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Odbor školství, mládeže a sportu
Název dotačního titulu Podpora aktivit v oblastech sportu, využití volného času dětí

a mládeže, prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí
a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním
postižením

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 upřesněn dodatečně.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ivana Odstrčilíková, tel.: 595 622 425,
e-mail: ivana.odstrcilikova@kr-moravskoslezsky.cz

Název dotačního titulu Podpora aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů
u dětí a mládeže (Program MŠMT)

Okruh možných
žadatelů

Mateřské školy, školy, školská zařízení, občanská sdružení,
humanitární organizace, nestátní neziskové organizace, jiné
právnické a fyzické osoby působící v uvedené oblasti na území
Moravskoslezského kraje

Termín podání žádostí Bude upřesněn dodatečně.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Andrea Adamovská, tel.: 595 622 519,
e-mail: andrea.adamovska@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 2006 jsou předběžné – nebyly
doposud schváleny příslušnými orgány kraje.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Název dotačního
Titulu

Podpora sportovních a volnočasových aktivit
Opatření č.  Operačního programu Olomouckého kraje 2006 
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)

Okruh možných
Žadatelů

Žadatel o podporu musí splňovat některou z následujících
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 Vyhlášení grantového systému je podmíněno schválení
Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Miroslav Gajdůšek, tel.: 585 508 857, 
m.gajdusek@kr-olomoucky.cz

Odbor sociálních věcí
Název dotačního
Titulu

Kofinancování neinvestičních nákladů NNO působících
v sociální oblasti v roce 2006
(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 2005

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Odbor zdravotnictví
Název dotačního
Titulu

Protidrogová prevence v roce 2006
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)
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Okruh možných
žadatelů

Žadatel o podporu musí splňovat následující podmínky:
 zkušenosti v oblasti příslušného typu protidrogové prevence

(vzdělání, praxe realizátora, odborná garance)
 podpora na realizaci protidrogové prevence na rok 2005

získaná ze státních zdrojů (RVKPP, MPSV, MZ, MV,
MŠMT)

 podpora na realizaci protidrogové prevence na rok 2005
získaná nejméně od jedné obce Olomouckého kraje

 do roku od vyhlášení certifikace podaná žádost o prověření
kvality (certifikaci) nabízené služby

Termín podání žádostí Prosinec 2005

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Doc. MUDr.Václav Rýznar, tel.: 585 508 858, 
v.ryznar @kr-olomoucky.cz

Název dotačního titulu Zdraví 21– podpora preventivních programů                    
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)

Okruh možných
Žadatelů

Žadatel o podporu musí splňovat následující podmínky:
 být nestátní neziskovou organizací
 být obcí
 být jiným subjektem, vyvíjejícím činnost v dané oblasti
 předložený projekt podpory zdraví musí odpovídat

„Programu podpory Zdraví obyvatel Olomouckého kraje
– Zdraví 21“, schválenému zastupitelstvem OK 18. 3.
2004

Termín podání žádostí Prosinec 2005

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Doc. MUDr.Václav Rýznar, tel.: 585 508 858, 
v.ryznar @kr-olomoucky.cz

Odbor kultury a památkové péče
Název dotačního
Titulu

Příspěvky vlastníkům na obnovu kulturních památek v roce
2006
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora),
Příspěvky vlastníkům drobné architektury místního významu
na obnovu objektu
(způsob realizace: grantový systém – veřejná podpora)

Okruh možných
Žadatelů

Žadatel o podporu musí splňovat následující podmínku:
 být vlastníkem kulturní památky nebo daného objektu
 

Termín podání žádostí V roce 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

PhDr. Jindřich Garčic, tel.: 585 508 857, 
j.garcic@kr-olomoucky.cz
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního
Titulu

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

Okruh možných
Žadatelů

Žadatel o podporu musí splňovat některou z podmínek:
 být fyzickou nebo právnickou osobou
 být nestátní neziskovou organizací

Termín podání žádostí Vyhlášení grantového systému je podmíněno schválení
Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Odbor strategického rozvoje
Název dotačního
Titulu

Grantové schéma „Podpora sociální integrace v Olomouckém
kraji“ – opatření 3.2 Společného regionálního operačního
programu ČR

Okruh možných
Žadatelů

Nestátní nezisková organizace, tj.
 občanské sdružení vyvíjející činnost podle zákona

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů,

 obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
ve znění pozdějších předpisů,

 církevní právnická osoba zřízená podle zákona
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,
ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují
zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo
sociálně právní ochranu dětí. Dle současného znění
Programového dodatku SROP platí, že je-li
předkladatelem akce např. organizace zřízená církví
nebo církevní právnickou osobou (odlišné IČ), která
není zároveň evidovaná v Rejstříku církevních
právnických osob, je takovýto předkladatel nepřijatelný,

 nadace a nadační fond zřízené podle zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve
znění pozdějších předpisů,

 Hospodářská komora dle definice uvedené v §3 zákona
č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR.

Tyto organizace musí vystupovat v roli příjemců podpory, nikoli
jako nositelé grantových schémat, kteří přerozdělují podporu jiným
příjemcům podpory.

Termín podání žádostí Předpokládají se dvě výzvy v roce 2006.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Stanislav Losert, tel.: 585 508 325, 
s.losert@kr-olomoucky.cz
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Název dotačního
Titulu

Grantové schéma „Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu“ – podopatření 4.1.2 Společného regionálního
operačního programu ČR

Okruh možných
žadatelů

Nestátní nezisková organizace, tj.
 občanské sdružení vyvíjející činnost podle zákona

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů,

 obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
ve znění pozdějších předpisů,

 církevní právnická osoba zřízená podle zákona
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,
ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují
zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo
sociálně právní ochranu dětí. Dle současného znění
Programového dodatku SROP platí, že je-li
předkladatelem akce např. organizace zřízená církví
nebo církevní právnickou osobou (odlišné IČ), která
není zároveň evidovaná v Rejstříku církevních
právnických osob, je takovýto předkladatel nepřijatelný,

 nadace a nadační fond zřízené podle zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve
znění pozdějších předpisů,

 Hospodářská komora dle definice uvedené v §3 zákona
č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR.

Tyto organizace musí vystupovat v roli příjemců podpory, nikoli
jako nositelé grantových schémat, kteří přerozdělují podporu jiným
příjemcům podpory.

Termín podání žádostí Předpokládají se dvě výzvy v roce 2006.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Stanislav Losert, tel.: 585 508 325, 
s.losert@kr-olomoucky.cz

Název dotačního
Titulu

Grantové schéma „Rozvoj dalšího profesního vzdělávání“ –
opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Okruh možných
Žadatelů

Nestátní nezisková organizace poskytující další profesní
vzdělávání, vzdělávací a poradenské instituce, profesní sdružení

Termín podání žádostí Předpokládají se dvě výzvy v roce 2006.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Stanislav Losert, tel.: 585 508 325, 
s.losert@kr-olomoucky.cz
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Pardubický kraj
Krajský úřad, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice

www.pardubickykraj.cz

S  ohledem  na  probíhající  aktualizaci  strategických  rozvojových  dokumentů  kraje
budou dotační záměry Pardubického kraje pro rok 2006 upřesněny a schváleny příslušnými
orgány  kraje  do  konce  roku  2005.  Doporučujeme  sledovat  webové  stránky
www.pardubickykraj.cz, na kterých jsou grantové programy kraje pravidelně aktualizovány.
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Plzeňský kraj
Krajský úřad, Škroupova 18, 306 13  Plzeň

www.kr-plzensky.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Název dotačního
titulu

1. Program podpory sociálních služeb na místní a regionální
úrovni – Plzeňský kraj

2. Program podpory sociálních služeb – sociální prevence
3. Program podpory sociálních služeb – pečovatelská služba
4. Program podpory sociálních služeb poskytovaných NNO

na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním
postižením

5. Program podpory prevence kriminality
6. Program podpory sociální práce v sociálně vyloučených

romských komunitách
Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání
žádosti

Není zatím stanoven pro rok 2006

Kontaktní osoba
tel. č. , e-mail

1., 2., 3. a 4.  Ing. Dagmar Steinbachová, tel.: 377195169,
                      e-mail: dagmar.steinbachova@kr-plzensky.cz
5. Mgr. Filip Zapletal, tel.: 377195087
    e-mail: filip.zapletal@kr-plzensky.cz
6. Alena Lusová, tel.: 377195163
    e-mail: alena.lusova@kr-plzensky.cz

Odbor školství, mládeže a sportu
Název grantového
programu

Podpora v oblastech:
  výchovy a vzdělávání
  rozvoje sportu a tělovýchovy v Plzeňském kraji
  rozvoje infrastruktury v oblasti sportu a vzdělávání
  volného času dětí a mládeže 
  prevence – sociální komunikace
  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
žádosti

Není zatím stanoven pro rok 2006

Kontaktní osoba
tel. č. , e-mail

Mgr. Irena Kroftová, tel.: 377169318,
 e-mail: irena.kroftova@kr-plzensky.cz

70



Odbor kultury a památkové péče
Název grantového
programu

1. Program Plzeňského kraje v oblasti kultury
2. Program – Zachování a obnova kulturních památek

Plzeňského kraje
3. Program – Zachování a zhodnocení historického

stavebního fondu na území památkových rezervací a zón
Plzeňského kraje

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání
žádosti

Není zatím stanoven pro rok 2006

Kontaktní osoba
tel. č. , e-mail

1. Mgr. Pavlína Siranová, tel.: 377195799
    e-mail: pavlina.siranova@kr-plzensky.cz
2. a 3. Marie Aubrechtová, tel.: 377195368
           e-mail: marie.aubrechtova@kr-plzensky.cz

Odbor cestovního ruchu
Název grantového
programu

1. Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu
2. Podpora rozvoje informačních center na území

Plzeňského kraje

Okruh možných
žadatelů

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

2. informační centra na území Plzeňského  kraje
Termín podání
žádosti

Není zatím stanoven pro rok 2006

Kontaktní osoba
tel. č. , e-mail

1. Ilona Šnebergerová, tel.: 377195692
    e-mail: ilona.snebergerova@kr-plzensky.cz
2. Šárka Tomanová, tel.: 377195187
    e-mail: sarka.tomanova@kr-plzensky.cz

Odbor životního prostředí
Název grantového
programu

1. Podpora vzniku projektů vodovodů, kanalizací,
protipovodňových opatření, sběrných dvorů a
kompostáren, využití obnovitelných zdrojů energií

2. Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO)

3. Podpora ochrany přírody a krajiny
4. Podpora (účelová investiční dotace) pro oblast ochrany

vod 
Okruh možných
žadatelů

1., 2. a 3. Obce, fyzické osoby, právnické osoby, nestátní neziskové  
                organizace vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na území
                Plzeňského kraje
4. Obce, subjekty vzniklé sdružením, a. s. vodovodů a kanalizací   

Termín podání
žádosti

Není zatím stanoven pro rok 2006

Kontaktní osoba
tel. č. , e-mail

Ing. Hana Peřinová, tel.: 377195333
e-mail: hana.perinova@kr-plzensky.cz
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Odbor regionálního rozvoje
Název grantového
programu

1. Program podpory stabilizace venkovských oblastí
Plzeňského kraje

2. Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
3. Program na podporu přípravy projektů pro strukturální

fondy EU
Okruh možných
žadatelů

1.– 2. Obce Plzeňského kraje
3. Právnické nebo fyzické osoby se sídlem v Plzeňském kraji, 

pokud jsou způsobilí jako předkladatelé projektů do
některého z opatření operačních programů

Termín podání
žádosti

Není zatím stanoven pro rok 2006

Kontaktní osoba
tel. č. , e-mail

1. Bc. Petra Hessová, tel.: 377195695
e-mail: petra.hessova@kr-plzensky.cz

2. Ing. Miloslava Janovská, tel.: 377195424
e-mail: miloslava.janovska@kr-plzensky.cz

      3.   Ing. Miloslava Regentova, tel.: 377195424
            e-mail: miloslava.regentova@kr-plzensky.cz
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Středočeský kraj
Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21  Praha 5

www.kr-stredocesky.cz

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

Okruh možných
žadatelů

Právnické a fyzické osoby, neplatí pro organizace zřizované
Středočeským krajem

Termín podání žádostí Na rok 2006 není schválen rozpočet, není vyhlášeno grantové
řízení.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Eva Nerudová, DiS., tel.: 257 280 314,
nerudova@kr-s.cz
Mgr. Danuše Netolická, tel.: 257 280 419,
netolicka@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 2006 není zatím vyhlášeno grantové řízení.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Eva Nerudová, DiS., tel.: 257 280 314,
nerudova@kr-s.cz
Mgr. Danuše Netolická, tel.: 257 280 419,
netolicka@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 se sídlem
na území Středočeského kraje

Termín podání žádostí Pro rok 2006 není zatím vyhlášeno grantové řízení.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Eva Nerudová, DiS., tel.: 257 280 314,
nerudova@kr-s.cz
Mgr. Danuše Netolická, tel.: 257 280 419,
netolicka@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. 2006, 30. 10. 2006

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, humanitární organizace církví, obecně
prospěšné společnosti, další právnické a fyzické osoby; není určen
pro nadace a nadační fondy

Termín podání žádostí Dosud není určen.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Martina Ludvíková, tel.: 257 280 641,
ludvíková@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 Dosud není určen.

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 Dosud není určen.

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 2006 do 31. 1. 2006, předpokládaný termín pro rok 2007 do
31. 1. 2007

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Miroslav Petrík, tel.: 257 280 406–7,
petrik@kr-s.cz
Dis. Zuzana Čekalová, tel.: 257 280 445,
zcekalova@kr-s.cz
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Ústecký kraj
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem

www.kr-ustecky.cz

Odbor kancelář hejtmana
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

Mgr. Romana Žatecká, tel.: 475 657 754,
zatecka.r@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 Dosud nebyl stanoven.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Martin Větrovec, tel.: 475 657 123,
vetrovec.m@kr-ustecky.cz

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 nebyl stanoven.
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 nebyl stanoven.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Multikulturní výchova

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nebyl stanoven.
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 nebyl stanoven.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Marcela Mertinová, tel.: 475 657 280,
E-mail: 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 nebyl stanoven.
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

Termín podání žádostí Dosud nebyl stanoven.
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 nebyl stanoven.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Jana Kuráňová, tel.: 475 657 239,
kuranova.j@kr-ustecky.cz
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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 Dosud nebyl stanoven.
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 nebyl stanoven.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Hana Poljaková, tel.: 475 657 474,
poljakova.h@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 nebyl stanoven.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Hana Poljaková, tel.: 475 657 474,
poljakova.h@kr-ustecky.cz

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

Termín podání žádostí Dosud nebyl stanoven.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Hana Poljaková, tel.: 475 657 474,
poljakova.h@kr-ustecky.cz

Odbor zdravotnictví
Název dotačního
titulu

Protidrogová politika 2006

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nebyl stanoven.
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Jiří Mach, tel.: 475 657 488,
mach.j@kr-ustecky.cz
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Název dotačního
titulu Zdravotnické programy 2006

Okruh možných
žadatelů

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

Termín podání žádostí Dosud nebyl stanoven.
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 21, 761 90  Zlín

www.kr-zlinsky.cz

Odbor kancelář hejtmana
Název dotačního titulu Podprogram malého rozsahu na podporu NNO na úseku

rozvoje občanské společnosti
Okruh možných žadatelů Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní

právnické osoby

Termín podání žádosti Neuvedeno
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Marta Klimecká, tel.: 577 043 160,
marta.klimecka@kr-zlinsky.cz

Název dotačního titulu Podprogram malého rozsahu na integraci romské
komunity 

Okruh možných žadatelů Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,
církevní právnické osoby, fyzické osoby

Termín podání žádosti Neuvedeno
Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Název dotačního titulu Přímá dotace na činnost z Programového fondu Zlínského
kraje na úseku protidrogové prevence a prevence sociálně
patologických jevů

Okruh možných žadatelů Nestátní neziskové organizace
Termín podání žádosti Neuvedeno
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Magda Černická, tel.: 577 043 154,
magda.cernicka@kr-zlinsky.cz

Název dotačního titulu Podprogram z Programového fondu Zlínského kraje na
úseku prevence kriminality

Okruh možných žadatelů Obce
Termín podání žádosti Neuvedeno
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Magda Černická, tel.: 577 043 154,
magda.cernicka@kr-zlinsky.cz

Odbor sociálních věcí
Název dotačního titulu Podprogram pro NNO v oblasti sociálních služeb (přímá

dotace na činnost)
Okruh možných žadatelů Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti

církevní právnické osoby, fyzické osoby
Termín podání žádosti Listopad – prosinec 2005
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Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Jana Šormová, tel.: 577 043 335,
jana.sormova@kr-zlinsky.cz
Šárka Vrbková, tel.: 577 043 336,
sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz

Název dotačního titulu Podprogram pro NNO v oblasti sociálních služeb –
investice

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

Termín podání žádosti I. pololetí 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Jana Šormová, tel.: 577 043 335,
jana.sormova@kr-zlinsky.cz
Šárka Vrbková, tel.: 577 043 336,
sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz

Odbor zdravotnictví
Název dotačního titulu Prevence civilizačních chorob
Okruh možných žadatelů Nestátní neziskové organizace působící v oblasti prevence

zdravého životního stylu
Termín podání žádosti Březen – duben / 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Zdeňka Trávníčková, tel.: 577 043 813,
zdenka.travnickova@kr-zlinsky.cz 

 
Odbor školství, mládeže a sportu

Název dotačního titulu Podprogram pro rozvoj EVVO ve školách a školských
zařízeních ve Zlínském kraji

Okruh možných žadatelů Školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace
s působností ve Zlínském kraji 

Termín podání žádosti Duben 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Pavel Vrba, tel.: 577 043 742,
pavel.vrba@kr-zlinsky.cz

Název dotačního titulu Podprogram pro rozvoj mezinárodní spolupráce škol a
školských zařízení ve Zlínském kraji

Okruh možných žadatelů Školy, školská zařízení
Termín podání žádosti Duben – květen 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Název dotačního titulu Fond mládeže a sportu Zlínského kraje
Okruh možných žadatelů Právnické a fyzické osoby
Termín podání žádosti Průběžně (nejpozději 20 dnů před konáním akce)
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Tomáš Duda, tel.: 577 043 748,
tomas.duda@kr-zlinsky.cz
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Název dotačního titulu Podprogram na výstavbu, technické zhodnocení a
opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském
kraji

Okruh možných žadatelů Obce, školy, školská zařízení, občanská sdružení dle zákona
č.83/1990 Sb.

Termín podání žádosti Leden 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Odbor kultury a památkové péče
Název dotačního titulu Podpora aktivit v oblasti kultury a památkové péče

- dotace z Fondu kultury ZK na podporu kulturních aktivit
- dotace z Fondu kultury ZK na obnovu kulturních památek
- dotace z rozpočtu Zlínského kraje na podporu
národnostních kultur, podporu filmové tvorby, divadla,
hudby, podporu uchování a rozvoje tradičních lidových
řemesel a lidové kultury

Okruh možných žadatelů Občanská sdružení, obce a jiné právnické a fyzické osoby 
Termín podání žádosti Na základě vyhlášeného výběrového řízení (cca 4krát ročně)
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Jan Slezák, tel.: 577 043 600,
jan.slezak@kr-zlinsky.cz
PhDr. Jana Spathová, tel.: 577 043 607,
jana.spathova@kr-zlinsky.cz
Karla Procházková, tel.: 577 043 604,
karla.prochazkova@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Název dotačního titulu Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání,

výchovy a osvěty
Okruh možných žadatelů Nestátní neziskové organizace nebo jiné právnické osoby se

sídlem na území Zlínského kraje
Termín podání žádosti Únor 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

RNDr. Jarmila Dupejová, tel.: 577 043 365,
jarmila.dupejova@kr-zlinsky.cz

Název dotačního titulu Dotace na nákup kompletních úlů a technických
prostředků pro léčení včel a dalších zařízení pro
produkci vlastního plemenného materiálu

Okruh možných žadatelů Okresní výbory Českého svazu včelařů – čtyři okresy
Zlínského kraje

Termín podání žádosti Březen 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Zdeněk Florián, tel.: 577 043 376,
zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Název dotačního titulu Léčiva pro zvěř
Okruh možných žadatelů Okresní myslivecké spolky ve Zlínském kraji
Termín podání žádosti září 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Marcela Strakošová 
tel.: 577 043 369
marcela.strakosova@kr-zlinsky.cz
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Název dotačního titulu Regulace pohybu osob v krajině – údržba a
rekonstrukce turistického značení

Okruh možných žadatelů Klub českých turistů, Výbor oblasti Valašsko-Chřiby
Termín podání žádosti Květen 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Jaroslav Hrabec, tel.: 577 043 360,
jaroslav.hrabec@kr-zlinsky.cz
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III.

Základní údaje 
o grantových programech nadací – příjemců

příspěvku z Nadačního investičního fondu
(zpracováno podle podkladů jednotlivých nadací)
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F-nadace
Nám. W. Churchilla 4, 130 11 Praha 3

www.f-nadace.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – vzdělávání

Grantový program 1. Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů
Okruh možných
žadatelů

Nezisková právnická osoba registrovaná v České republice –
občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení
církve, církev, nadace, nadační fond, veřejnoprávní instituce.
Příspěvkové nebo rozpočtové organizaci bude příspěvek poskytnut
pouze za podmínky, že sama vloží nejméně 50 % finančních
prostředků na předmětný program

Termín vyhlášení
grantového programu

Srpen 2005 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2006

Termín uzavření
grantového programu

Říjen 2005 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2006

Kontaktní osoba, 
e-mail

Mgr. Egon Čierný
egon.cierny@f-nadace.cz

Grantový program 2. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací –
externí programy

Okruh možných
žadatelů

Nezisková právnická osoba registrovaná v České republice –
občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení
církve, církev, nadace, nadační fond, 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

Srpen 2005 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2006

Termín uzavření grant.
Programu

Říjen 2005 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2006

Kontaktní osoba, 
e-mail

Mgr. Egon Čierný
egon.cierny@f-nadace.cz

Grantový program 3. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací –
interní programy

Okruh možných
žadatelů

Nezisková právnická osoba registrovaná v České republice –
občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení
církve, církev, nadace, nadační fond, 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

Srpen 2005 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2006

Termín uzavření grant.
Programu

Říjen 2005 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2006

Kontaktní osoba, 
e-mail

Mgr. Egon Čierný
egon.cierny@f-nadace.cz

Grantový program 4. Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež
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Okruh možných
žadatelů

Nezisková právnická osoba registrovaná v České republice –
občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení
církve, církev, nadace, nadační fond, 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

Srpen 2005 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2006

Termín uzavření grant.
Programu

Říjen 2005 (předpoklad) – využití grantů v kalendářním roce 2006

Kontaktní osoba, tel., e-
mail

Mgr. Egon Čierný
egon.cierny@f-nadace.cz

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

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

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

Okruh možných
žadatelů

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

Termín vyhlášení
grant. Programu

11. otevřené grantové kolo – leden 2006
12. otevřené grantové kolo – červen/červenec 2006

Termín uzavření
grant. Programu

11. otevřené grantové kolo – 31. 3. 2006
12. otevřené grantové kolo – 30. 9. 2006

Kontaktní osoba
Tel.č., e-mail

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

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

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

Okruh možných
žadatelů

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

Termín vyhlášení
grant. Programu

11. otevřené grantové kolo – leden 2006
12. otevřené grantové kolo – červen/červenec 2006

Termín uzavření
grant. Programu

11. otevřené grantové kolo – 31. 3. 2006
12. otevřené grantové kolo – 30. 9. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

85



Nadace 700 let města Plzně
Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

raboch@mmp.plzen-city.cz

NIF – 1. etapa
Grantový program Ostatní
Okruh možných
žadatelů

Právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2006

Termín uzavření
grant. programu

Únor 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Lenka Bílá, tel.: 378035300
bila@mmp.plzen-city.cz 

NIF – 2. etapa
Grantový program Kultura
Okruh možných
žadatelů

Právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2006

Termín uzavření
grant. programu

Únor 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky
Hlávkových“

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

NIF – 2. etapa
Grantový program Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků – stipendií na

napsání původní vědecké práce v oborech historie, sociologie,
ekonomie; Národohospodářský ústav Josefa Hlávky

Okruh možných
žadatelů

Fyzické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

31. 1. 2006

Termín uzavření
grant. programu

31. 3. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

PhDr. Dagmar Rydlová, tel: 224 947 691
rydlova@hlavkovanadace.cz 
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Nadace Barokního divadla zámku Český
Krumlov

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

NIF – 1. etapa
Grantový program Podpora kulturních a komunitních projektů
Okruh možných
Žadatelů

Právnická osoba, občanské sdružení, nadace, veřejnoprávní instituce,
příspěvková organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

1. 3. 2005

Termín uzavření
grant. programu

30. 6. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Pavel Slavko, tel.: 380 704 712,
slavko@ckrumlov.cz 
foundation@ckrumlov.cz 

NIF – 2. etapa
Grantový program Ochrana kulturních památek
Okruh možných 
žadatelů

Právnická osoba, občanské sdružení, nadace, veřejnoprávní instituce,
příspěvková organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

1. 3. 2005

Termín uzavření
grant. programu

30. 6. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Pavel Slavko, tel.: 380 704 712
slavko@ckrumlov.cz
foundation@ckrumlov.cz 
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Nadace BONA
Ústavní 91, 181 00 Praha 8 – Bohnice

nadacebona@nadacebona.cz
www.nadacebona.cz

NIF – 1. a 2. etapa
Grantový program Grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního

fondu v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla
zřízena, tj. k podpoře humanitárních projektů a programů
právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální
péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní
metody léčby a péče, směřující k integraci duševně
hendikepovaných osob do života společnosti
Jaké projekty budou podporovány:
- témata pro duševně hendikepované osoby
- provoz,rozšiřování,vybavování zařízení chráněného bydlení
v rámci psychosociálních sítí,
- příspěvky k investiční činnosti směřující k nové výstavbě objektů
chráněného bydlení, zajištění provozu socioterapeutických center a
farem,
- podporu programů hipoterapie a pastorační terapie

Okruh možných
žadatelů

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

Termín vyhlášení
grant. Programu

Do 28. 2. 2006
Grantový kalendář ICN

Termín uzavření
grant. programu

Ukončení uzávěrky: 31. 3. 2006,
vyhodnocení a uzavření smluv do 30. 6. 2005.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Jitka Štambachová – výkonná ředitelka
tel./fax: 233 54 40 69
nadacebona @nadacebona.cz
přehledy podrobné: www.nadacebona.cz
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Nadace CERGE-EI
Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1

library@cerge-ei.cz
www.cerge-ei.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

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

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová
zařízení církví, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové
organizace (pouze za podmínky, že samy vloží nejméně 50 %
finančních prostředků na předmětný projekt poskytujícím
ekonomické vzdělání, realizujícím ekonomickou výuku a
výzkum)

Termín vyhlášení
grant. Programu

Čtvrtek, 1. červen 2006

Termín uzavření grant.
Programu

Pátek, 15. září 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

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

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová
zařízení církví, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové
organizace (pouze za podmínky, že samy vloží nejméně 50 %
finančních prostředků na předmětný projekt poskytujícím
ekonomické vzdělání, realizujícím ekonomickou výuku a
výzkum)

Termín vyhlášení
grant. Programu

Čtvrtek, 1. červen 2006

Termín uzavření grant.
Programu

Pátek, 15. září 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Blanka Hadová, tel.: 224 005 143 
Markéta Mliková, tel.: 224 005 164
nadace  @  cerge-ei.cz  
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Nadace České architektury
Masarykovo nám. 250 – Mánes, 110 00 Praha 1

nca@nca.info
www.nca.info

NIF – 2. etapa
Oblast – kultura, architektura 

Grantový program Listopad předcházejícího roku (vlastní zdroje):
- výstavní činnost
- propagace architektury

Počátek aktuálního roku:
- publikační a přednášková činnost

Okruh možných
žadatelů

O.P.S., O. S. a obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby,
veřejnoprávní instituce, p.o., rozpočtové organizace, právnické osoby
(neplatí pro NIF)

Termín vyhlášení
grant. programu

Nadační příspěvky jsou jednoleté s realizací do 31. 12. a
vyúčtováním do konce 1. čtvrtletí následujícího roku

Termín uzavření
grant. programu
Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

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

E-mail: info@nadace-cfu.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Propagace a šíření českého výtvarného umění
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, fyzické a
právnické osoby, splňující pravidla pro poskytování příspěvku NIF

Termín vyhlášení
grant. programu

29. září 2006

Termín uzavření
grant. programu

31. října 2006

Kontaktní osoba,
tel., e-mail

Tomáš Mačina, Dagmar Baběradová – ředitelka NČFU, tel.: 224 932
938
e-mail: info@nadace-cfu.cz
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Nadace Český hudební fond
Besední 3, 118 00 Praha 1 Malá Strana

nadace@nchf.cz
www.nchf.cz

NIF – 1. a 2. etapa
Oblast – kulturní

Grantový program 1. Podpora výrazných ucelených projektů přispívajících k
propagaci a šíření české soudobé hudby
2. Podpora projektů, které jsou výrazným přínosem pro českou
hudební kulturu
3. Podpora systematické hudebně nakladatelské činnosti a
muzikologického bádání
4. Podpora účasti vybraných vynikajících studentů – občanů ČR
na kvalitních zahraničních hudebně vzdělávacích programech

Okruh možných
žadatelů

NČHF poskytuje příspěvky z prostředků NIF pouze právnickým
osobám: občanská sdružení, nadace, nadační fondy, veřejnoprávní
instituce

Termín vyhlášení
grant. programu

Každoročně k 31. 3. a 30. 9. běžného roku

Termín uzavření
grant. programu
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Miroslav Drozd – ředitel, tel.: 257320064
nadace@nchf.cz

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

www.nclf.cz
nadace@nclf.cz

NIF – 1. a 2. etapa
Oblast – kultura

Grantový program Bude upřesněn
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, o.p.s., nadace a nadační fondy, popř. jiné
organizace neziskového sektoru

Termín vyhlášení
grant. programu

Prosinec 2005, leden 2006

Termín uzavření
grant. programu

Bude upřesněn

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Antonín Neumann – zástupce ředitele nadace, tel.: 222 561 698
neumann@nclf.cz
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Nadace Dětský mozek
Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2

nadace@detskymozek.cz

NIF – 1. a 2. etapa
Grantový program Zdravotnictví
Okruh možných
žadatelů

O.S., O.P.S., nadační fondy, veřejnoprávní instituce, církevní
právnické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2006

Termín uzavření
grant. programu

Březen 2006

Kontaktní osoba
Tel., e-mail

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

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského

Malostranské nám. 26, 118 00  Praha1
dobredilo@boromejky.cz, nadace@omadeg.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Sociálně – humanitární
Okruh možných
žadatelů

Neziskové organizace z oblasti sociální a zdravotní

Termín vyhlášení
grant. programu

Bude upřesněn

Termín uzavření
grant. programu

Bude upřesněn

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Jana Mindlová, tel.: 257 530 436
nadace@omadeg.cz  
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Nadace EURONISA
Rumjancevova 3, Liberec 1, 460 01

nadace@euronisa.cz

NIF – 1. etapa
Grantový program Podpora sociálních, kulturních a vzdělávacích projektů
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby (dříve účelová zařízení církví), nadace a nadační fondy,
příspěvkové organizace – působící v české části Euroregionu Nisa

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2006, srpen 2006

Termín uzavření
grant. programu

Duben 2006, říjen 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

NIF – 2. etapa
Grantový program Podpora sociálních a zdravotních projektů
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby (dříve účelová zařízení církví), nadace a nadační fondy,
příspěvkové organizace – působící v české části Euroregionu Nisa

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2006, srpen 2006

Termín uzavření
grant. programu

Duben 2006, říjen 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

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
Okruh možných
žadatelů

O. S. (fotbalové kluby), bývalí fotbaloví reprezentanti

Termín vyhlášení
grant. programu

2. čtvrtletí r. 2006, až bude známa výše výnosů z příspěvku NIF za
rok 2005

Termín uzavření
grant. programu

Ve 4. čtvrtletí 2006, po vyhodnocení výběrového řízení

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Otakar Dolejš – ředitel, 222 311 071, 604 795 424
nadace@fotbal.cz
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NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitní

Grantový program Řešení zdravotních a sociálních problémů
Okruh možných
žadatelů

2. čtvrtletí r. 2006, až bude známa výše výnosů z příspěvku NIF za
rok 2005

Termín vyhlášení
grant. programu
Termín uzavření
grant. programu

Ve 4. čtvrtletí 2006, po vyhodnocení výběrového řízení

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Otakar Dolejš, tel.: 222 311 071, 604 795 424
nadace@fotbal.cz

Nadace Gymnázia Vyškov
Komenského 5, 682 01 Vyškov

prochazk@gykovy.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávací

Grantový program Janua reserata (brána otevřená)
Okruh možných
žadatelů

Školy, občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace, zájmové
organizace i fyzické osoby v regionu Vyškovska

Termín vyhlášení
grant. programu

březen 2006

Termín uzavření
grant. programu

K poslednímu dubnu 2006

Kontaktní osoba 
tel., e-mail

Mgr. Libuše Procházková, tel: 517 348 605
e-mail: prochazk@gykovy.cz
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Nadace Charty 77
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

nadace77@bariery.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
Na podporu vybudování a provozu víceúčelových zařízení, která
poskytují zdravotní, sociální, kulturní a společenské služby a aktivity
a vytvářejí zároveň pracovní příležitosti pro handicapované

Okruh možných
žadatelů

Nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení,
obecně prospěšné organizace, nadační fondy, neziskové organizace
zřizované obcemi a kraji a účelová zařízení církví, pracující v oblasti
sociální a humanitární

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2006

Termín uzavření
grant. programu

31. března 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Eva Flanderková, tel.: 224 214 452
eva.flanderkova@bariery.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
Na podporu projektů a služeb, které pomáhají rodinám
s handicapovanými doplňovat a usnadňovat rodinnou péči, nikoliv ji
nahrazovat; cílem je zlepšování kvality života handicapovaných osob,
napomáhání jejich integraci do života. 

Okruh možných
žadatelů

Nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení,
obecně prospěšné organizace, nadační fondy, neziskové organizace
zřizované obcemi a kraji a účelová zařízení církví, pracující v oblasti
sociální a humanitární

Termín vyhlášení
grant. Programu

Konec března 2006

Termín uzavření
grant. programu

15. května 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Eva Flanderková, tel. 224 214 452
eva.flanderkova@bariery.cz
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Nadace Javorník
Týnský dvůr 12, 110 00, Praha 1

nadace.javornik@atlas.cz

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

nemocné a oslabené děti

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, nadační fondy, o.p.s., účelová zařízení církví,
(organizace se státní správou a samosprávou za předpokladu, že se
podílí na programu 50 % nákladů)

Termín vyhlášení
grant. programu

Květen 2006

Termín uzavření
grant. programu

31. 5. 2007

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Helena Stárková
tel.: 224 826 058, helena.starkova@seznam.cz

Nadace Kardiocentrum České Budějovice
Klaricova 22, 370 04 České Budějovice

nadacekardiocentrum@seznam.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – zdravotnictví

Grantový program 1. Léčba infekční endokarditidy trikuspidální chlopně implantací
mitrálního kryopreservovaného tomografu – projekt na
zvířatech, implantace do trikuspidální pozice u ovcí
2. Jihočeský koronární registr – Akutní infarkt myokardu

Okruh možných
žadatelů

Ad 1) ČR
Ad 2) Jihočeský region

Termín vyhlášení
grant. programu

Ad 1) 18. 12. 2003
Ad 2) 3. 12. 2003

Termín uzavření
grant. programu

Ad 1) experiment plánován na 3 roky
Ad 2) předpoklad 31. 12. 2007

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ad 1) MUDr. Aleš Mokráček, CSc., tel.: 387 874 201
mokracek@nemcb.cz
Ad 2) MUDr. Pavel Jelínek, CSc., tel.: 387 874 361
jelinek@nemcb.cz
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Nadace Karla Pavlíka
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

ralu@medicon.cz

NIF – 1. a 2. etapa
Grantový program Výběrové řízení na nákup lékařské techniky
Okruh možných
žadatelů

Odd. ARO, JIP spolupracující na rádcovském programu

Termín vyhlášení
grant. programu

Červen 2006

Termín uzavření
grant. programu

Září 2006

Kontaktní osoba
e-mail

Radka Laudátová
ralu@medicon.cz

Nadace knihoven
Kounicova 63a, 601 87  Brno

NIF – l. etapa
Oblast – jiné

Grantový program Podpora studijních cest a stáží do zahraničních knihoven

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

Termín vyhlášení
grantového programu 15. 2. 2006

Termín uzavření
grantového programu 30. 4. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Nadace Landek Ostrava
Prokešovo náměstí 6

728 30 Ostrava

NIF – 2. etapa
Grantový program Kultura
Okruh možných
žadatelů

Právnické i fyzické osoby (ne podnikatelé), neziskové organizace,
příspěvkové organizace za zvláštních podmínek

Termín vyhlášení
grant. programu

1. kolo výběrového řízení – uzávěrka k 15. 10. 2005

Termín uzavření
grant. programu

2. kolo výběrového řízení – uzávěrka k 31. 3. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Samopše 15, 285 06 Sázava
n.samopse@worldonline.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – sociální

Grantový program Pro organizace – péče o přestárlé seniory
Okruh možných
žadatelů

Lůžková zařízení

Termín vyhlášení
grant. programu

Duben 2006

Termín uzavření
grant. programu

30. 6. 2006

Kontaktní osoba
tel.

Ing. Blanka Stárková, tel.: 327 321 922 
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Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a
životního prostředí
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice

nadace@letovice.net

NIF – 2. etapa
Oblast – kultura a životní prostředí

Grantový program 1. Modernizace kulturních zařízení a zařízení pro rozvoj
životního prostředí 
Program je vyhlášen na podporu projektů zabývajících se opravami,
údržbou, rekonstrukcemi a modernizací kulturních zařízení a zařízení
sloužících pro trvale udržitelný rozvoj životního prostředí.
2. Opravy kulturních památek a drobné lidové architektury
Program je vyhlášen na podporu projektů zabývajících se opravami a
údržbou kulturních památek a drobné lidové architektury (kapličky,
boží muka apod.).
3. Podpora amatérských souboru, orchestrů, skupin
Program je vyhlášen na podporu materiálního zabezpečení
amatérských souborů, orchestrů a skupin působících v regionu.
4. Kulturní využití volného času 
Program je vyhlášen na podporu projektů zabývajících se
naplňováním volnočasových aktivit především mládeže, ale i dalších
věkových skupin obyvatel regionu.
5. Podpora přeshraniční spolupráce 
Program je vyhlášen na podporu projektů zaměřených
na prohlubování vzájemné spolupráce v rámci Evropské unie a na
podporu navázaných družebních a partnerských vztahů v regionu.
6. Zeleň na veřejných prostranstvích
Program je vyhlášen na podporu projektů podporujících zlepšování
vzhledu veřejných prostranství v regionu výsadbou stromů, keřů,
rozšiřováním či zakládáním parkových ploch apod.
7. Publikační činnost 
Program je vyhlášen na podporu projektů v oblasti vydávání publikací
případně propagačních materiálů souvisejících s historií či současností
města a obcí regionu a dalších občanských iniciativ. 

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby, poskytující vzdělávací a kulturní služby, příspěvkové
organizace a nepodnikající fyzické osoby; podmínkou je vyplnění a
podání řádně vyplněné přihlášky – žádosti o grant v daném termínu
(www.letovice.net/nadace)

Termín vyhlášení
grant. programu

1. února 2006

Termín uzavření
grant. programu

1. března 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Radek Procházka, místopředseda správní rady nadace
tel. 516 474 873 nebo 603 564 348
e-mail: mu.prochazka@letovice.net
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Nadace Mezinárodní potřeby
Hlavní 91, 468 41 Smržovka – pošta Tanvald

in.cz@tiscali.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Zdravá mládež
Okruh možných
žadatelů

Církve, neziskové organizace křesťanského charakteru

Termín vyhlášení
grant. programu

5. 1. 2006

Termín uzavření
grant. programu

25. 2. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mg. Petr Horáček, tel.: 483 394 202
incz@incz.info

Nadace na ochranu zvířat
Antala Staška 30, 140 00 Praha 4

nadace@ochranazvirat.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany zvířat
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejnoprávní
instituce, účelová zařízení církví, nadace, nadační fondy, vysoké
školy a univerzity

Termín vyhlášení
grant. programu

1. 2. 2006

Termín uzavření
grant. Programu

30. 4. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Veronika Kinasová, tel.: 222135424
vkinasova@ochranazvirat.cz

100



Nadace Naše dítě
Nadace naše dítě

Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8
nadace@nasedite.cz

www.nasedite.cz

NIF – 1. etapa
Oblast –  č. 7

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

Právnické osoby (o.s., účelová zařízení církví, o.p.s,)

Termín vyhlášení
grant. programu

15. 1. 2006

Termín uzavření
grant. programu

31. 3. 2006 (uzávěrka přihlášek do 30. 6. 2006 – vyrozumění
žadatelů)

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. M. Šimůnková, tel.: 266727945
m.simunkova@nasedite.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – č. 7

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

Právnické osoby 

Termín vyhlášení
grant. programu

15. 1. 2006

Termín uzavření
grant. programu

31. 3. 2006 (uzávěrka přihlášek do 30. 6. 2006 – vyrozumění
žadatelů)

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. M. Šimůnková, tel.: 266727945
m.simunkova@nasedite.cz

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

www.nemjbc.cz/nadace

NIF – 2. etapa
Oblast – zdravotnictví

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

Okruh možných
žadatelů

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

Termín vyhlášení
grant. programu

Do 30. 6. 2006

Termín uzavření
grant. programu

Do 30. 9. 2006

Kontaktní osoba
tel., 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
info@nadaceof.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – kulturní
NIF – 2. etapa

Oblast – ochrana nemovitých kulturních památek
Grantový program 1. Opomíjené památky

2. Památky a zdraví
Okruh možných
žadatelů

Ad 1) pouze právnické osoby, za předpokladu, že nejsou založené za
účelem podnikání a prokáží občanskou iniciativu při péči o památku.
(např. regionální nadace – ne příjemci NIF), občanská sdružení a
o.p.s, která nevyvíjejí podnikatelskou činnost, církevní právnické
osoby, pouze ty, které poskytující sociální, zdravotní, vzdělávací a
kulturní služby. Příspěvkové organizace musí prokázat svoji finanční
spoluúčast minimálně 50 %. Od roku 2006 nelze udělovat grant
jednotkám územní samosprávy. Přihlášené projekty se musí
realizovat v roce 2007
Ad 2) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a
nestátní zdravotnická zařízení se zaměřením na zdravotní a sociální
péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách
s charakterem kulturních památek. Přihlášené projekty se musí
realizovat v roce 2007

Termín vyhlášení
grant. programu

Únor 2006

Termín uzavření
grant. programu

Konec června 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ad 1) Irena Bartošová, ad 2) Marcela Raatzová, tel.: 224 94 13 05–7
info@nadaceof.cz
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Nadace Open Society Fund Praha 
Seifertova 47, 130 00 Praha 3

www.osf.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – vzdělávání

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

I. čtvrtletí 2006

Termín uzavření grant.
programu

Odevzdání přihlášek v polovině května 2006

Kontaktní osoba, tel., e-mail Zdenka Almerová, tel.: 222 540 979, zdenka.almerova@osf.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – lidská práva

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

I. čtvrtletí 2006

Termín uzavření grant.
programu

Odevzdání přihlášek v polovině května 2006

Kontaktní osoba, tel., e-mail Zdenka Almerová, tel.: 222 540 979, zdenka.almerova@osf.cz

Nadace orientačního běhu
Těšínská 4, 612 00 Brno
obnadace@obnadace.cz

www.obnadace.cz

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

Grantový program Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2006
Okruh možných
žadatelů

Všechny subjekty v ČR zabývající se prací s mládeží

Termín vyhlášení
grant. programu

Říjen 2005

Termín uzavření
grant. programu

Prosinec 2006

Kontaktní osoba 
tel., e-mail

Ing. Evžen Cigoš, tel.: 603 149 107
evzen.cigos@obnadace.cz
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Nadace Partnerství
Panská 7, 602 00 Brno

Krátká 26, 100 00 Praha
pship@ecn.cz

NIF – 1. a 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 2006
Termín uzavření grant. Programu Jaro 2006

Podzim 2006
Kontaktní osoba
tel., e-mail

Radim Cenek, František Brückner,
tel.: 542 422 767, granty@ecn.cz

Nadace Pražské komorní filharmonie
Krocanova 1, 110 00 Praha 1

NIF - 1. etapa
Grantový program Podpora české hudební kultury v roce 2006
Okruh možných
žadatelů

O. S., O. P. S., účelová zařízení církví, nadace, nadační fondy,
veřejné instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace.

Termín vyhlášení
grant. programu

Duben 2005

Termín uzavření
grant. programu

30. 9. 2006

Kontaktní osoba
telefonní číslo, e-mail

Jiří Vopelka, tel.: 728 929 284
www.icn.cz
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Nadace Preciosa
Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou

www.nadace.preciosa.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – sociální a humanitární

Grantový program Aktivity týkající se pomoci postiženým, opuštěným a jinak
diskriminovaným dětem a mládeži, zdravotně postiženým a
znevýhodněným skupinám osob, zejména seniorům

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení
církví a organizace zřízené státní správou a samosprávou
(veřejnoprávní, pokud vloží nejméně 50 % svých prostředků)

Termín vyhlášení
grant. programu

Březen – duben 2006

Termín uzavření
grant. programu

Květen – červen 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail 

Ing. Ivo Schötta, ředitel nadace
tel.: 483 365 393, 488 115 393
info@nadace.preciosa.cz (ivo.schotta@preciosa.com)

NIF – 2. etapa
Oblast – vzdělávání

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

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení
církví a organizace zřízené státní správou a samosprávou
(veřejnoprávní, pokud vloží nejméně 50 % svých prostředků),
s důrazem ve prospěch školských zařízení 

Termín vyhlášení
grant. programu

Březen – duben 2006

Termín uzavření
grant. programu

Květen – červen 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail 

Ing. Ivo Schötta, ředitel nadace
tel.: 483 365 393, 488 115 393
info@nadace.preciosa.cz (ivo.schotta@preciosa.com)
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Nadace pro podporu hasičského hnutí
Husova 300, 582 22 Přibyslav

www.nphh.cz
jpatek@chh.cz

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

Grantový program Pomáhat dobrovolným a profesionálním hasičům ČR
Nadace bude granty poskytovat na činnost hasičů v oblastech: 
 muzejnictví, výstavnictví a archivní činnost dokumentů

přibližující záslužnou práci hasičů, jako jsou regionální muzea a
síně hasičských tradic ve sborech, na částečnou úhradu nákladů
spojených s ošetřováním sbírkových předmětů vč. jejich
restaurování

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

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

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

 na výchovu mládeže, zapojování mladých hasičů do činnosti ve
sborech, na podporu sportovní činnosti vč. přípravy soutěžících
družstev na soutěže od okresních až o celostátní kola

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

hasičského hnutí a v provozu je Stálá expozice požární ochrany,
na provoz hasičského muzea vč. doplňování expozic o nové
exponáty a úhradu nákladů za pronájem majetku

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

Okruh možných
žadatelů

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

Termín vyhlášení
grant. programu

1. 3. 2006

Termín uzavření
grant. programu

15. 11. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

František Čech, Jiří Pátek, tel: 569484572, 569484239, 724 263 160
jpatek@chh.cz
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Nadace pro současné umění Praha
Jelení 19, 118 00 Praha 1 – Hradčany

Ludvik.hlavacek@fcca.cz
cca@fcca.cz
www.fcca.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Výroční, doplňkové a specifické granty NSU Praha
Okruh možných
žadatelů

Neziskové organizace, fyzické osoby, p. o. do 50 %

Termín vyhlášení
grant. programu

Říjen 

Termín uzavření
grant. programu

31. 1. (31. 3., 30. 6., 30. 9. )

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ludvík Hlaváček, tel.: 602 612 248
ludvik.hlavacek@fcca.cz

Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy,
metabolismu a gerontologie

Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové
Pro poštovní styk: Centrum pro výzkum a vývoj LF UK HK a FN HK, Fakultní nemocnice,

500 02 Hradec Králové
Jiri.tilsar@nadacepzz.cz  jana.tilsarova@nadacepzz.cz

www.nadacepzz.cz

NIF – oblast zdravotní
Grantový program Poskytnutí nadačního daru na zvýšení a zkvalitnění

odborné a etické úrovně zdravotnického personálu
zaměřeného na umělou výživu, poruchy metabolismu
a oblast gerontologie

Okruh možných žadatelů Střední zdravotnický personál, (zdravotní sestry, zdrav.
laboranti), vědečtí pracovníci a lékaři (přednostně lékaři a
vědečtí pracovníci do 35 let) a studenti LF v ČR

Termín vyhlášení grant.
programu 31. 11. 2004, s účinností od 1. 1. 2005 a 1. 1. 2006
Termín uzavření žádostí Do prvního pracovního dne v měsíci na měsíc následující
Termín uzavření grant.
programu 30. října 2005 a 30. října 2006
Kontaktní osoba, 
tel., e-mail

Ing. Jiří Tilšar – předseda správní rady 
tel.: 495763120, 495763130, 602 120 799, 777 280 935
jiri.tilsar@nadacepzz.cz, jana.tilsarova@nadacepzz.cz
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NIF – oblast vzdělávání
Grantový program Ocenění nejlepších prací prezentovaných studenty

LFUK v Hradci Králové na Studentské konferenci v
roce 2005 v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie

Okruh možných žadatelů Studenti UK Praha – Lékařské fakulty v Hradci Králové,
prezentující své práce jak individuální, tak kolektivní na
Studentské konferenci v roce 2005 

Termín vyhlášení grant.
programu 31. 11. 2004, s účinností od 1. 1. 2005 a 1. 1. 2006
Termín uzavření žádostí 15 dnů před konáním Studentské vědecké konference
Termín uzavření grant.
programu Do 15 dnů po skončení Studentské vědecké konference
Kontaktní osoba, 
tel., e-mail

Ing. Jiří Tilšar – předseda správní rady 
tel.: 495763120, 495763130, 602 120 799, 777 280 935
jiri.tilsar@nadacepzz.cz, jana.tilsarova@nadacepzz.cz

NIF – oblast zdravotní – vzdělávání
Grantový program Organizace celorepublikových vědeckých a

edukačních kongresů se zahraniční účastí se
zaměřením na otázky v oblasti výživy, metabolismu a
gerontologie

Okruh možných žadatelů Lékaři, střední zdravotnický personál, pracovníci
z oblasti sociálních služeb a studenti LF v ČR 

Termín vyhlášení grant.
programu 31. 11. 2004, s účinností od 1. 1. 2005 a 1. 1. 2006
Termín uzavření žádostí Do 15 dnů před datem zahájení kongresu
Termín uzavření grant.
programu Do 30 dnů po skončení kongresu
Kontaktní osoba, 
tel., e-mail

Ing. Jiří Tilšar – předseda správní rady 
tel.: 495763120, 495763130, 602 120 799, 777 280 935
jiri.tilsar@nadacepzz.cz, jana.tilsarova@nadacepzz.cz

NIF – oblast zdravotní – vzdělávání
Grantový program Organizace edukační stáže pro zdravotní sestry na

špičkových pracovištích v nemocnicích Evropské Unie
se zaměřením na oblasti výživy, metabolismu a
gerontologie

Okruh možných žadatelů Zdravotní sestry ze specializovaných pracovišť v ČR se
zaměřením na oblast výživy, metabolických problematik,
s perfektní znalostí jazyka podle země určení (NJ, AJ) 

Termín vyhlášení grant.
programu 31. 11. 2004, s účinností od 1. 1. 2005 a 1. 1. 2006
Termín uzavření žádostí 45 dnů před předpokládaným výjezdem na edukační stáž 
Termín uzavření grant.
programu Do 15 dnů po skončení výjezdu na edukační stáž 
Kontaktní osoba, 
tel., e-mail

Ing. Jiří Tilšar – předseda správní rady 
tel.: 495763120, 495763130, 602 120 799, 777 280 935
jiri.tilsar@nadacepzz.cz, jana.tilsarova@nadacepzz.cz
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Nadace pro transplantace kostní dřeně
Sekretariát: Na Roudné 123, 301 00 Plzeň

www.kostnidren.cz/nadace
nadace@kostnidren.cz

Grantový program 1. Program na podporu dárcovství kostní dřeně
2. Program na podporu pacientů po transplantaci
3. Program na vzdělávání v hematologii, onkologii a

transplantační medicíně
4. Program na investiční podporu transplantační medicíny

jako celku (příspěvky na přístroje a zařízení
transplantačních center a laboratoří)

Okruh možných
žadatelů

Jakákoliv fyzická či právnická osoba

Termín vyhlášení
grant. programu

Nejpozději do konce prvního čtvrtletí každého roku. Vyhlášeno na
webových stránkách

Termín uzavření
grant. programu

1. 7. každého roku, při dostatku finančních prostředků termín
prodloužen

Kontaktní osoba
telefonní číslo, e-mail

MUDr. Vladimír Koza, tel.: 602 460 569
koza@fnplzen.cz 

Nadace pro radost
Horníkova 34a, 628 00 Brno
nadaceproradost@volny.cz
www.nadaceproradost.cz

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

Grantový program Volný čas dětí a mládeže 2006
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení
církví

Termín vyhlášení
grant. programu

1. dubna 2006

Termín uzavření
grant. programu

31. května 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Helena Kohoutková, tel.: 544 212 294
kohoutkova.h@quick.cz
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Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor

U Jezu 10, 460 01 Liberec
jizerky@atlas.cz

NIF – 1. etapa
Grantový program Základní grantový program

 Cíl – podpořit projekty vztahujících se k Jizerským horám,
zejména v těchto oblastech: 

- záchrana a obnova lesních ekosystémů Jizerských hor
- rozvoj nevládního neziskového sektoru
- publikace zaměřené na Jizerské hory
- ekologická výchova a osvěta
- mezisektorová spolupráce
- výzkumné projekty
- ochrana přírody 

Okruh možných
žadatelů

1. občanská sdružení,
2. obecně prospěšné společnosti, 
3. účelová zařízení církví, 
4. nadace a nadační fondy (max. 20 % příspěvku bude

využito na správu nadace a min. 80 % bude použito na
nadační příspěvky třetím osobám), 

5. veřejnoprávní instituce, 
6. příspěvkové a rozpočtové organizace (žadatel na projekt

vloží min. 50 % vlastních finančních prostředků), apod. 
Termín vyhlášení
grant. Programu

1. 1. 2006

Termín uzavření
grant. programu

Jde o tzv. „průběžné grantování“, jehož podstatou je (stručně řečeno)
zrušení veškerých uzávěrek pro příjem žádostí o grant. Grantové
řízení tedy probíhá neomezeně během celého roku – jediným
omezením jsou finanční možnosti Nadace. O poskytnutí nadačního
příspěvku je tedy možné požádat kdykoliv. Žádosti, o kterých
správní rada nestihne rozhodnout v daném kalendářním roce, se
automaticky přesouvají do roku dalšího.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ondřej Petrovský
tel: 605 701 503
jizerky@atlas.cz
kancelář: U Jezu 10, 460 01 Liberec
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NIF – 2. etapa
Grantový program Základní grantový program

 Cíl – podpořit projekty vztahující se k Jizerským horám, zejména
v těchto oblastech: 

- záchrana a obnova lesních ekosystémů Jizerských hor
- rozvoj nevládního neziskového sektoru
- publikace zaměřené na Jizerské hory
- ekologická výchova a osvěta
- mezisektorová spolupráce
- výzkumné projekty
- ochrana přírody 

Okruh možných
žadatelů

1. občanská sdružení,
2. obecně prospěšné společnosti, 
3. účelová zařízení církví, 
4. nadace a nadační fondy (max. 20% příspěvku bude

využito na správu nadace a min. 80% bude použito na
nadační příspěvky třetím osobám), 

5. veřejnoprávní instituce, 
6. příspěvkové a rozpočtové organizace (žadatel na projekt

vloží min. 50 % vlastních finančních prostředků), apod.
Termín vyhlášení
grant. programu

1. 1. 2006

Termín uzavření
grant. programu

Jde o tzv. „průběžné grantování“, jehož podstatou je (stručně řečeno)
zrušení veškerých uzávěrek pro příjem žádostí o grant. Grantové
řízení tedy probíhá neomezeně během celého roku – jediným
omezením jsou finanční možnosti Nadace. O poskytnutí nadačního
příspěvku je tedy možné požádat kdykoliv. Žádosti o kterých správní
rada nestihne rozhodnout v daném kalendářním roce se automaticky
přesouvají do roku dalšího.

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ondřej Petrovský, tel: 605 701 503
jizerky@atlas.cz
kancelář: U Jezu 10, 460 01 Liberec

Nadace prof. Vejdovského
Nouzov 60, 783 25 Bouzov

Nadace.prof.vejdovskeho@seznam.cz

NIF – 1. etapa
Grantový program Podpora vzdělávání a péče o zrakově postižené
Okruh možných
žadatelů

O.S., O.P.S.., veřejné VŠ

Termín vyhlášení
grant. programu

Květen 2006

Termín uzavření
grant. programu

31. 8. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

111



NIF – 2. etapa
Grantový program Podpora vzdělávání a péče o zrakově postižené
Okruh možných
žadatelů

O.S., O.P.S., veřejné VŠ

Termín vyhlášení
grant. programu

Květen 2006

Termín uzavření
grant. programu

31. 5. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

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

Nadace rozvoje občanské společnosti
Jelení 196/15, 118 00 Praha 1

www.nros.cz

NIF – 1. etapa
Grantový program Program pro lidská práva
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

První čtvrtletí 2006

Termín uzavření
grant. programu

Bude upřesněno

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Andrea Matoušková, tel.: 233 359 268
andrea.matouskova@nros.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Program pro lidská práva
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby

Termín vyhlášení
grant. Programu

První čtvrtletí 2006

Termín uzavření
grant. programu

Bude upřesněno

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Andrea Matoušková, 
tel.: 233 359 268, andrea.matouskova@nros.cz
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Nadace rozvoje zdraví
Masarykovo náměstí 6, 733 01 Karviná-Fryštát

nrz@volny.cz
www.volny.cz/nrz

NIF – 1. etapa
Oblast – zdravotní

Grantový program Rozvoj oblasti zdraví ve sférách zveřejněných na www.volny.cz/nrz  
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, charitativní orga-
nizace, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické služby,
mateřské i základní školy apod., rozpočtové nebo příspěvkové
organizace veřejnoprávních institucí

Termín vyhlášení
grant. programu

Září 2005

Termín uzavření
grant. programu

Listopad 2005

Kontaktní osoba,
tel., 
e-mail

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

NIF – 1. etapa
Oblast – sociální

Grantový program Rozvoj sociální oblasti ve sférách zveřejněných  www.volny.cz/nrz
Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, charitativní orga-
nizace, církevní právnické osoby poskytující sociální služby a
rozpočtové nebo příspěvkové organizace veřejnoprávních institucí

Termín vyhlášení
grant. programu

Září 2005

Termín uzavření
grant. programu

Listopad 2005

Kontaktní osoba, tel.,
e-mail

Ing. Antonín Satola, tel.: 602 557 524nrz@volny.cz
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Nadace sportující mládeže
Štruncovy sady 3, 301 32 Plzeň

nsml@volny.cz
www.nsm.cz

NIF – 1. etapa
Grantový program 1. Podpora organizátora soutěže s mezinárodní účastí nebo soutěže

nemistrovského či mistrovského charakteru na republikové úrovni

2. Podpora účasti talentovaných mladých sportovců vysílaných
školou nebo sportovním klubem na soutěže v zahraničí nebo na
mezinárodní soutěže pořádané v tuzemsku 
3. Příspěvek na soustředění pro sportovce nominované sportovním
svazem na významnou mezinárodní soutěž

Okruh možných
žadatelů

Pouze právnické osoby, vyjma těch, které jsou vyjmenovány v bodě V.
odst. 2. b) – e) Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu zbývajících
prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pro účely podpory nadací v 1. etapě uzavřené podle § 18 odst. 2) písm.
A) bod 6) zákona č. 171/91 Sb. 

Termín vyhlášení
grant. programu

30. 11. 2005

Termín uzavření
grant. programu

Podání projektu: 11. 9. 2006, uzavření grant. programu 31. 12. 2006

Kontaktní osoba
tel.č., e-mail

Vlastimil Libeš, tel.: 377 236 696
e-mail: info@nsm.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program 1. Podpora mimořádných sportovních talentů (Talent) 

2. Podpora soutěže mezinárodního či světového významu pořádané
na území České republiky (Soutěž)

Okruh možných
žadatelů

Pouze právnické osoby, vyjma těch, které jsou vyjmenovány v bodě
VI. odst. 2. b) – e) Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu zbývajících
prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pro účely podpory nadací v 1. etapě uzavřené podle § 18 odst. 2) písm.
A) bod 6) zákona č. 171/91 Sb.

Termín vyhlášení
grant. programu

30. 11. 2005

Termín uzavření
grant. programu

Podání projektu: 31. 10. 2006, uzavření grantového programu: 31. 12.
2006

Kontaktní osoba
tel.č., e-mail

František Berka, tel.: 377 236 696
e-mail: berka@nsm.cz
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Nadace Svatého Františka z Assisi
Herčíkova 14, 612 00 Brno

nadace.svfr@seznam.cz

NIF – 1. etapa
Oblast – jiné

Grantový
program

Program primární a sekundární prevence interrupce

Okruh možných
žadatelů

Nestátní neziskové organizace, jež jsou v souladu se zákonem řádně
registrovány v ČR. Třetími osobami mohou být

- občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová
zařízení církví;

- nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80 %
příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetí osobě a
nejvýše 20 % na správu nadace nebo navýšení nadačního
jmění;

- veřejnoprávní instituce;
- příspěvkové a rozpočtové organizace za předpokladu, že samy

vloží nejméně 50 % finančních prostředků na předmětný
projekt.

Příspěvky nebudou poskytovány fyzickým osobám
Termín vyhlášení
grant. programu

1. 2. 2006

Termín uzavření
grant. programu

30. 9. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. David Cichra, Herčíkova 14, 612 00 Brno, tel.: 608 879 663
nadace.svfr@seznam.cz

Nadace Terezy Maxové
Na Florenci 19, 110 00 Praha 1
Marie.hanakova@nadacetm.cz

www.nadacetm.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Problematika opuštěných dětí
Okruh možných
žadatelů

Právnické osoby (O.S., O.P.S.), fyzické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

1. 2. 2006

Termín uzavření
grant. programu

15. 2. 2006, 15. 5. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Marie Hanáková, tel. 221 733 247
info@nadacetm.cz 
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Nadace Tomáše Bati
Gahurova 292, 760 01 Zlín

www.batova-vila.cz  

NIF – 2. etapa
Grantový program Vzdělávací aktivity
Okruh možných
žadatelů

OS, OPS, nadace, nadační fondy, příspěvkové a rozpočtové
organizace, účelová zařízení církví

Termín vyhlášení
grant. Programu

1. 4. 2006

Termín uzavření
grant. Programu

31. 5. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Velev Pavel, Gahurova 292, 760 01 Zlín
tel.: 577219083, velev@batova-vila.cz  
www.batova-vila.cz  

Nadace Umění pro zdraví
Dlouhá tř. 36, 110 00 Praha 1 

jana.kocurova@seznam.cz

NIF – 2. etapa
Oblast – zdravotně sociální a kulturní

Grantový program Podpora kulturních a vzdělávacích projektů
Okruh možných
žadatelů

O.P.S., O.S., fyzické osoby

Termín vyhlášení
grant. programu

Květen a září 2006

Termín uzavření
grant. programu

Říjen 20006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Jana Kocurová, tel.: 222 312 657
jana.kocurova@seznam.cz
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Nadace Universitas
Jiráskova 24, 602 00 Brno

jmalina@sci.muni.cz

NIF – 1. a 2. etapa
Grantový program Majetková podpora vydavatelská, pořadatelská, kulturní,

vzdělávací, vědecko-výzkumná činnost, provozovaná
v souladu s posláním Masarykovy Univerzity v Brně

Okruh možných
žadatelů

Okruh příjemců nadačních příspěvků není vymezen

Termín vyhlášení
grant. programu

Bude upřesněn

Termín uzavření grant.
programu

Bude upřesněn

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Ing. Marie Dohnalová, CSc., tel.: 251620283, 606764587
marie.dohnalova@fhs.cuni.cz
www.fhs.cuni.cz

Nadace Veronica
Panská 9, 602 00 Brno

jasna.flamikova@ecn.cz
www.nadace.veronica.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program 1. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a

kulturních hodnot krajiny zejména na Moravě a Slezsku
(výše nadačního příspěvku do 30 tisíc korun)
2. Ekologická výchova, projekty ekologické výchovy, podpora
školních zahrad a pozemků sloužících k ekologické výchově
(výše nadačního příspěvku do 10 tisíc korun) 
3. Výroční cena Nadace Veronica
(ocenění za činnost nebo realizovaný zajímavý projekt v oblasti
životního prostředí, případně ekologické výchovy; s udělením ceny
je spojena finanční částka 10 tisíc korun) 

Okruh možných
žadatelů

Občanská sdružení, o. p. s., účelová zařízení církví, nadace a nadační
fondy, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace
můžou obdržet na projekt pouze 50 % z jeho celkového rozpočtu

Termín vyhlášení
grant. programu
Termín uzavření
grant. programu

Ad 1) uzávěrky ke 30. 5. 2006 a 30. 9. 2006
Ad 2) uzávěrky ke 30. 5. 2006 a 30. 9. 2006
Ad 3) uzávěrka ke 30. 9. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Jasna Flamiková, tel.: 542 422 775 
jasna.flamikova@ecn.cz.
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Nadace VIA
Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

233 113 370
via@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Rozvoj komunitního a regionálního života; výnosy z tohoto

příspěvku jsou rozdělovány jednou ročně v otevřeném grantovém
řízení programu „Rozvoj komunitního a regionálního života“

Okruh možných
žadatelů

České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská
sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, obce a
příspěvkové organizace

Termín vyhlášení
grant. programu

Bude upřesněn

Termín uzavření
grant. programu

Bude upřesněn

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Lenka Bergmannová, tel.: 233 113 370
lenka.bergmannova@nadacevia.cz

Nadace Zdraví pro Moravu
Klatovská 427/18, 602 00 Brno

www.nadacezdravi.cz

NIF – 1. a 2. etapa
Grantový program Zdravotnictví
Okruh možných
žadatelů

Nadace o.p.s, neziskové organizace, charita, p.o., školy

Termín vyhlášení
grant. programu

Celoročně

Termín uzavření
grant. programu

30. 8., 31. 8., každoročně

Kontaktní osoba, tel. MUDr. Spohrová Danuše, tel.: 603 420 526
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Nadace Život umělce
Senovážné náměstí 23, 110 01 Praha 1

nadacezivotumelce@volny.cz
www.nadace-zivot-umelce.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Hudební a taneční projekty
Okruh možných
žadatelů
Termín vyhlášení
grant. programu

10. 1. 2006

Termín uzavření
grant. programu

28. 2. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Lýdie Soldánová, tel.: 224 142 295
nadacezivotumelce@volny.cz

Olivova nadace
Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy

info@olivovanadace.cz
www.olivovanadace.cz

NIF – 1. etapa
Grantový program Odstranění bariér v dětských zdravotnických zařízeních

v ČR, zajištění vybavení dětských zdravotnických zařízeních
v ČR rehabilitačními a zdravotnickými pomůckami

Okruh možných žadatelů Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, účelová zařízení církví, příspěvkové organizace se
sídlem na území ČR)

Termín vyhlášení grant.
programu

Leden 2006

Termín uzavření grant.
programu

Květen 2006

Kontaktní osoba
Tel., e-mail

Jan Boček – ředitel Olivovy nadace
tel./fax: 323 631 313
bocek@olivovanadace.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Toulavý autobus
Okruh možných žadatelů Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné

společnosti, účelová zařízení církví, příspěvkové organizace se
sídlem na území ČR)

Termín vyhlášení grant.
programu

Leden 2006

Termín uzavření grant.
programu

Bude upřesněn

Kontaktní osoba
Tel., e-mail

Jan Boček, ředitel Olivovy nadace
tel./fax: 323 631 313
bocek@olivovanadace.cz
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Purkyňova nadace
Slatina č.p. 11, 411 17 Libochovice

purknadace@seznam.cz
http://purknadace.webpark.cz/

NIF – 1. a 2. etapa
Grantový program Památky a občané II.
Okruh možných
žadatelů

O. S. , O. P. S., Nadace a NF, CPO

Termín vyhlášení
grant. programu

31. 5. 2002, doplňkové kolo 31. 5. 2004

Termín uzavření
grant. programu

31. 5. 2004 (až do 2007)

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Dalibor Černý, tel: 416 591 552
purknadace@seznam.cz

Společnost Duha – Nadace pro děti
postižené mozkovou obrnou

Kpt. Jaroše 324, P.O. Box 11, 541 01 Trutnov
www.duhatu.cz

spol_duha@volny.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Zdravotní, sociální
Okruh možných
žadatelů

Církevní organizace a organizace realizující celostátní sbírky
(kdokoliv) – viz grantová pravidla

Termín vyhlášení
grant. programu

Průběžně po celý rok – oblasti jsou trvalé, viz grantová pravidla

Termín uzavření
grant. programu

15. 12. včetně (datum neměnné)

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Zdeněk Poul – zřizovatel nadace, tel.: 777 006 951
Jana Poulová – předsedkyně správní rady nadace, tel.: 777 008 951
tel./fax: 499811601
spol_duha@volny.cz
www.duhatu.cz
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Studijní nadace CS CABOT
Masarykova 753, 757 27 Valašské Meziříčí

www.cabot.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Stipendia vysokoškolským studentům
Okruh možných
žadatelů

Studenti českých VŠ, v ojedinělých případech i středních, s místem
bydliště ve Valašském Meziříčí a nejbližším okolí

Termín vyhlášení
grant. Programu

1. 5. 2006

Termín uzavření
grant. Programu

31. 7. 2006

Kontaktní osoba
tel., e-mail

Mgr. Marcela Janišová, tel: 571 681 424, 776 889 866

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Sídlo: Senovážné nám. 2, Praha 1

Poštovní: P.O. Box 240, 111 21 Praha 1
vdv@vdv.cz
www.vdv.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Sociální
Okruh možných žadatelů NNO
Termín vyhlášení grant.
programu

Leden 2006

Termín uzavření grant.
programu

31. březen 2006

Kontaktní osoba, 
tel., e-mail

Ludmila Stočesová, DiS., tel.: 224 213 426
vdv@vdv.cz
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Vzdělávací nadace Jana Husa
Žerotínovo náměstí 9, 602 00 Brno

ihuryt@ics.muni.cz
www.vnjh.sk

NIF – 1. etapa
Grantový program Cursus Innovati
Okruh možných
žadatelů

Univerzity, vysoké školy, občanská sdružení v oblasti vzdělávání

Termín vyhlášení
grant. programu

Leden 2006

Termín uzavření
grant. Programu

Září 2006

Kontaktní osoba 
tel.,  e-mail

Ivana Hurtová, tel.: 549 491 049
ihuryt@ics.muni.cz

NIF – 2. etapa
Grantový program Stipendium Husovy nadace, Legislativní a fiskální prostředí pro

neziskový sektor
Okruh možných
žadatelů

Univerzity, vysoké školy, neziskové organizace

Termín vyhlášení
grantového programu

Leden 2006

Termín uzavření
grantového programu

Červen 2006

Kontaktní osoba 
tel., e-mail

Ivana Hurtová, tel.: 549 491 049
ihuryt@ics.muni.cz
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