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•p
řispět k ochraně životního prostředí, lepší informovanosti o 
environmentálních tématech a naplňování principů 
udržitelného rozvoje v definovaném území

•p
řispět ke zvýšení dostupnosti a zlepšení úrovně sociálních 
služeb a zvýšení sociální soudržnosti v definovaném území

•p
osílením kapacit NNO ve zmíněných oblastech přispět ke 
stabilizaci nebo rozšíření jejich činnosti a vytvořit prostor pro 
jejich zapojování do věcí veřejných a posílení role hybatele 
občanské společnosti

Specifické cíle Blokového grantu pro NNO



Specifika BG FNNO

•s
píše udržitelnost sub-projektů oproti inovativnosti 

•k
laden důraz na samofinancování aktivit včetně rozvoje aktivit 
generujících příjmy na činnost NNO

•v
 oblasti sociálních služeb není omezena podpora jen na poskytování 
služeb vymezených podle zákona

•m
ohou žádat i ty neziskové organizace, které mají kvůli zaměření své 
činnosti omezený přístup k čerpání prostředků z operačních programů

•z
ajištění předfinancování výdajů (záloha až 50 % grantu) z důvodů 
nemožnosti dosáhnout na bankovní úvěry pro neziskové organizace 



BG FNNO v číslech a datech
Alokace na regranting: 114 134 447 Kč (navýšeno o 31 mil.)

- životní prostředí: 50 %
- poskytování sociálních služeb: 50 %

Geografická oblast podpory: MSK, ZL a OL kraj
Období realizace programu: 2010 – 2015
Počet výzev: 4
Minimální výše sub-projektu: 185 000 Kč
Maximální výše sub-projektu: 4 625 000 Kč
Kofinancování sub-projektů: 10 – 15 %
Délka realizace sub-projektů: 12-24 měsíců

Alokace pro 3. výzvu: až 35 000 000 Kč
          - poskytování sociálních služeb: 18 000 000 Kč
          - životní prostředí: 17 000 000 Kč



Organizační struktura BG FNNO
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Podporované aktivity



1) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
- dospělí 
- děti předškolního věku
- rodiny

2) Environmentální vzdělávání a osvěta pro specifické skupiny
- veřejná správa 
- zemědělci
- podnikatelé

1) Environmentální poradenství – obecné

Prioritní oblast – Problematika životního prostředí



4) Environmentální poradenství – specifické (dotační 
poradenství, energetické úspory, ekozemědělství) pro cílové 
skupiny:

- domácnosti
- podnikatelé
- zemědělci
- veřejná správa  
5) Cinnost vedouci k rozvoji udrzitelne mistni ekonomiky 

zalozene na vyuzivani prirodniho dedictvi regionu 
6) Monitoring stavu životního prostředí
7) Pece o krajinu, ochrana biodiverzity napr. management 

cennych lokalit 



1. Odborne socialni poradenstvi podporujici samostatnost 
klienta pri reseni tzive socialni situace 

1. Služby sociální prevence pro cílové skupiny: 
•seniori 
•det a mladez ohrozene socialne patologickymi jevy 
•rodiny s ditetem/detmi 
•osoby s handicapem nebo ziskanym onemocnenim 
•osoby s dusevnim onemocnenim 
•rodiny pecujici o osobu/y s handicapem nebo ziskanym 
onemocnenim 
•obet domaciho nasili a trestne cinnost 
•osoby s poruchami prijmu potravy 

Prioritní oblasti – Poskytování sociálních služeb



3. Služby sociální péče pro cílové skupiny:
seniori 
osoby s handicapem nebo ziskanym onemocnenim 
osoby s dusevnim onemocnenim 
rodiny pecujici o osobu/y s handicapem nebo ziskanym onemocnenim 

3. Služby hospiců
4. Podpora osobní asistence na školách
5. Činnost mateřských center
6. Publikace, brozury easy to read a materialy pro cilovou 

skupinu zadatele ke komercni distribuci 
7. Priprava a pilotni overeni informacnich akci, prednasek a 

seminaru pro cilove skupiny a verejnost ke komercnimu 
vyuzit 



• zajisteni odpovidajiciho prostoroveho a materialoveho 
vybaveni

• rozvoj a zkvalitneni nabidky poskytovanych sluzeb a rozsireni 
realizovanych aktvit

• propagace poskytovane sluzby nebo realizovane aktvity 
• posileni organizacniho rizeni organizace
• posileni personalni politky organizace
• posileni marketngoveho rizeni
• posileni fnancniho rizeni 

Zajisteni udrzitelnost cinnost organizace a kapacity 
organizace 



Statistika žádostí 



Podpořené projekty podle krajů
celkem projektů/ sociální služby / životní prostředí / celkem přiděleno

17 / 6 / 11 / 22 mil. 

21 / 11 / 10 / 40 mil.

23 / 15 / 8 / 42 mil. 

Celkem 61/ 31 / 30 / 104,5 mil.



Rozdělení žádostí podle témat – Problematika ŽP

3. výzva



Rozdělení žádostí podle témat – Poskytování sociálních služeb
3. výzva

2. Výzva



Ukázky výstupů realizovaných sub-projektů 1. a 2. výzvy



Česká společnost ornitologická – Pod jednou střechou    2 548 000 Kč





Hnutí Duha Olomouc - Ochrana velkých šelem v dlouhodobé 
perspektivě 2 700 000 Kč



Hnutí Duha Olomouc - Ochrana velkých šelem v dlouhodobé 
perspektivě 2 700 000 Kč



Hnutí Brontosaurus - Přátelé přírody Jesenicka     3 329 606 Kč





OV ČSOP Vsetín - Péče o vodní zdroje a mokřadní lokality na 
Valašsku a v Pobečví 466 515 Kč
Hradisko – Rožnov pod Radhoštěm





Ryzáček - Můj přítel kůň       884 225 Kč



Můj přítel kůň       884 225 Kč



Unikacentrum - Vznik sociálního podniku - Masérského centra 
v Havířově 1 792 799 Kč



      ELIM - Dům ELIM  4 162 500 Kč



       ELIM - Dům ELIM  4 162 500 Kč



Děkuji za pozornost
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