INFORMACE
o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím
v roce 2009
z vybraných veřejných rozpočtů
a grantové programy nadací – příjemců příspěvku z Nadačního
investičního fondu

Dotační programy ministerstev
(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 výhradně za účelem vzdělávání, sportu nebo rekreaci jeho uživatele1.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové dotační řízení se neprovádí.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, která prokáží, že mají pro specifické činnosti uvedené v zákoně
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
odpovídající technické vybavení a způsobilý personál.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín předkládání žádosti:
do konce března 2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Hana Hořínková, tel.: 225 131 364

1

Ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přenesený výkon státní správy
vykonávají právnické nebo fyzické osoby na základě pověření 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 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 pro podnikání v oblasti
kultury, odpovídajícím předloženému projektu.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
Termín uzavření výběrového dotačního řízení – 1. okruh
Termín uzavření výběrového dotačního řízení – 2. – 4. okruh
Termín vyhodnocení dotačního řízení – 1. okruh
Termín vyhodnocení dotačního řízení – 2. – 4. okruh

30. 6. 2008
31. 7. 2008
30. 11. 2008
30. 9. 2008
28. 2. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Roman Kallup, tel.: 257 085 298, e-mail: roman.kallup@mkcr.cz
 Renata Horáková, tel.: 257 085 294, e-mail: renata.horaková@mkcr.cz

Odbor médií a audiovize
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Veřejně prospěšné kulturní aktivity v oblasti audiovize a médií
2) Podpora rozšiřování a přijímání informací týkajících se národnostních menšin
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) a 2) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) Fyzické a právnické osoby.
 ad 2) V souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob
poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na
podporu integrace příslušníků romské komunity:
- fyzické a právnické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně
menšinovou činnost,
- provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání.
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad l)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
15. 10. 2008
Termín uzavření výběrového dotačního řízení
15. 12. 2008
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení
do 31. 3. 2009
 ad 2)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
Termín uzavření výběrového dotačního řízení
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení

14. 11. 2008
15. 12. 2008
do 31. 3. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) PhDr. I. Žalská, tel.: 257 085 313, e-mail: iva.zalska@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 2008
Termín uzavření výběrového dotačního řízení
15. 1. 2009
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení
31. 3. 2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Karel 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.).
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Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 2) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) Občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů).
 ad 2) Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby (registrované či
evidované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, v platném znění).
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad. 1)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
15. 10. 2008
Termín uzavření výběrového dotačního řízení
30. 11. 2008
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení
16. 3. 2009
 ad. 2)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
Termín uzavření výběrového dotačního řízení
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení

15. 10. 2008
30. 11 .2008
16. 3. 2009

Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 Ing. L. Princová, tel.: 257 085 579, e-mail: libuse.princova@mkcr.cz.

Odbor regionální a národnostní kultury
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin
Podpora uměleckých aktivit, vzdělávacích a výchovných aktivit v kulturních oborech, podpora
dokumentace národnostní kultury, ediční činnosti (neperiodické publikace) a multietnických kulturních
akcí.

2) Program podpory kulturních aktivit zdravotně postižených občanů
Podpora kulturních aktivit, jimiž zdravotně postižení lidé prezentují svoji uměleckou činnost pro sebe
a pro veřejnost, podpora systematické práce v kulturních oborech a zařízeních, kde zdravotně postižení
lidé jsou umístěni trvale nebo do nich docházejí k dennímu pobytu, tj. různé formy arteterapie, výstavy,
výtvarné činnosti, divadelní a literární tvorba apod., podpora odstraňování architektonických
a informačních bariér neinvestičními prostředky. Podpora kulturních aktivit zaměřených na realizaci
Národního programu přípravy na stárnutí podle usnesení vlády č. 8/2008.

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, závislosti na
elektronických hrách, na AIDS, kulturně vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel.

4) Program podpory neprofesionálních uměleckých aktivit
Podpora tradiční české hudebnosti, slovesných oborů, divadelní tvořivosti včetně inspirativních dílen
a seminářů, neprofesionální tvorby výtvarné, fotografické, zvukové a amatérské videotvorby, všech druhů
tanečního umění od folklóru až po scénický a moderní tanec, dětských estetických aktivit s důrazem na
přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů. Podpora akcí zaměřených na
Národní program přípravy na stárnutí, umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce
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podporující jejich kreativitu, odborné ediční činnosti podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů
(např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje).

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

6) Program podpory integrace cizinců žijících v České republice
Podpora uměleckých aktivit cizinců z tzv. třetích zemí, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území
ČR, kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, podpora aktivit, které zvyšují informovanost a zájem
o náboženskou oblast, podpora multietnických kulturních akcí, směřujících mj. např. k potírání
negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie, podpora studií o
integraci cizinců z pohledu kultury (kulturní zvyky, jejich uchovávání atp.).

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

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

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

10) Program pro poskytování příspěvků na tvůrčí a studijní účely v oblasti neprofesionálního
umění a tradiční lidové kultury
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad l) – 10) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 4), 6) – 9) Programy jsou otevřeny všem typům právnických a fyzických osob.
 ad 5) Programy jsou určeny pro právnické osoby.
 ad 10) Program je určen pouze pro fyzické osoby, v případě studijního stipendia omezení
do 35 let.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad l) – 7)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
IV. čtvrtletí 2008
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
listopad, prosinec 2008
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
do 31. 3. 2009
 ad 8)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

IV. čtvrtletí 2008
30. 4. 2009
do II. čtvrtletí 2009

 ad 9)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
IV. čtvrtletí 2008
Termín uzavření výběrového dotačního řízení
1. kolo k 30. 4. 2009, 2. kolo k 31. 8. 2009
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení 1. kolo k 15. 6. 2009, 2. kolo k 30. 9. 2009
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 ad 10)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
Termín uzavření výběrového dotačního řízení
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení

duben 2009
květen 2009
srpen 2009

Pozn.: V případě, že rozpočet ORNK pro r. 2009 bude výrazně krácen oproti rozpočtu
roku 2008, budou některá dotační řízení upravena nebo pozastavena.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) PhDr. V. Appl, tel.: 257 085 265, e-mail: vaclav.appl@mkcr.cz
 ad 2) Mgr. I. Matějková, tel.: 257 085 409, e-mail: iva.matejkova@mkcr.cz
 ad 3) PhDr. V. Appl, tel.: 257 085 265, e-mail: vaclav.appl@mkcr.cz
 ad 4) I. Vozková, tel.: 257 085 259, e-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz
 ad 5) Mgr. K. Gabrielová, tel.: 257 085 269, e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz
 ad 6) Mgr. I. Matějková, tel.: 257 085 409, e-mail: iva.matejkova@mkcr.cz
 ad 7) Mgr. K. Gabrielová, tel.: 257 085 269, e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz
Mgr. V. Skopová, tel.: 257 085 258, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz
 ad 8) PhDr. V. Drašnar, tel.: 257 085 470, e-mail: vaclav.drasnar@mkcr.cz
 ad 9) Mgr. M. Nádvorník, tel.: 257 085 292, e-mail: michal.nadvornik@mkcr.cz
 ad 10) Mgr. V. Skopová, tel.: 257 085 258, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz
I.Vozková, tel.: 257 085 259, e-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz

Odbor umění a knihoven
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program podpory kulturních aktivit v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění,
architektury, užitého umění, uměleckých řemesel a designu.
2) Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů
a pěveckých sborů.
3) Podpora vydávání české a překladové literatury – umělecká díla původní české literatury
a literatur národnostních menšin, překlady uměleckých děl do češtiny, díla literární vědy
a kritiky.
4) Podpora vydávání původní ilustrované literatury pro děti a mládež.
5) Podpora vydávání literárních debutů v oblasti beletrie.
6) Podpora projektů v oblasti literatury – literární periodika a sborníky, veřejné přednášky,
semináře, výstavy, soutěže a další projekty z oblasti literatury.
7) Program Knihovna 21. století – podpora práce s národnostními menšinami, zpřístupnění
knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací
činnost, ochrana knihovních fondů před nepříznivými vlivy prostředí.
8) Program VISK – veřejné informační služby knihoven.
9) Program příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely – podpora autorů nebo výkonných
umělců při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů; podpora odborných
pracovníků při umělecké a odborné tvorbě v oblasti kultury.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1), 3) – 8) Provádí se výběrové dotační řízení.
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 ad 2) Postupuje se dle usnesení vlády ČR ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní
podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých
sborů.
 ad 7) a 8) Provádí se výběrové dotační řízení a postupuje dle nařízení vlády č. 288/2002,
kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.
 ad 9) Program vychází ze zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury
a o změně některých souvisejících zákonů.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) a 3) – 6) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné
společnosti, nadace a nadační fondy, fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti
kultury, obce a města, příspěvkové organizace s výjimkou příspěvkových organizací
Ministerstva kultury.
 ad 2) Všechny subjekty profesionálního divadla, profesionálního symfonického orchestru
a pěveckého sboru, s výjimkou divadel zřizovaných orgány státní správy, Magistrátu hl.
m. Prahy a komerčních divadel, pokud vykazují zisk.
 ad 7) a 8) Provozovatel knihovny zapsané do evidence knihoven dle § 5 zákona
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění.
 ad 9) Fyzické osoby, které nejsou žákem střední školy nebo konzervatoře nebo studentem
vyšší odborné nebo vysoké školy; žadatel o stipendium na studijní účely nesmí být v roce
poskytnutí stipendia starší 35 let.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad l), 3 – 6)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
říjen / listopad 2008
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
30. 11. / prosinec 2008
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
únor / březen 2009
 ad 2)
Termín vyhlášení Programu
Termín uzávěrky přihlášek
Termín vyhodnocení

leden 2009
28. 2. 2009
duben 2009

 ad 7) a 8)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

31. 10. 2008
10. 1. 2009
30. 4. 2009

 ad 9)
Termín vyhlášení Programu
Termín uzávěrky přihlášek
Termín vyhodnocení

říjen / listopad 2008
listopad / prosinec 2008
únor / březen 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) Mgr. N. Zichová, tel.: 257 085 213, e-mail: natasa.zichova@mkcr.cz
PhDr. M. Stránská, tel.: 257 085 209, e-mail: marcela.stranska@mkcr.cz
PhDr. A. Chorvátová, tel.: 257 085 218, e-mail: anna.chorvatova@mkcr.cz
 ad 2) PhDr. J. Vondráková, tel.: 257 085 214, e-mail: jana.vondrakova@mkcr.cz
 ad 3) – 5) B. Fišer, tel.: 257 085 220, e-mail: bohumil.fiser@mkcr.cz
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ad 6) PhDr. K. Nováková, tel.: 257 085 221, e-mail: kvetuse.novakova@mkcr.cz
ad 7) – 8) S. Firstová, tel.: 257 085 357, e-mail: stanislava.firstova@mkcr.cz
ad 8) Mgr. P. Miturová, tel.: 257 085 216, e-mail: petra.miturova@mkcr.cz
ad 9) Bc. A. Zichová, tel.: 257 085 208, e-mail: adela.zichova@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 2008
Termín uzavření výběrového dotačního řízení
15. 1. 2009
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení
31. 3. 2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Vladimíra Applová, tel.: 257 085 418, e-mail: vladimira.applova@mkcr.cz
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Ministerstvo obrany ČR
náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6
www.army.cz

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

Podpora utváření, rozvoje a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách, posilování
branného vědomí a odpovědnosti za obranu vlasti u mladé generace, prezentace armády na veřejnosti,
prezentace domácího odboje z let 1939 – 1945.

2) Podpora sportu a branné přípravy
-

-

Podpora sportovních aktivit a dalších činností spojených s rozvojem branné přípravy mládeže
a obyvatelstva, zvýšení fyzických zdatností a posílení speciálních dovedností a návyků, otevřené
sportovní soutěže pro mládež všech věkových kategorií, pořádání branných táborů, branných
soustředění apod.
Podpora činnosti aktivních záloh.

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

Poskytování nadstandardních pobytových služeb sociální péče příslušníkům československé armády
v zahraničí, účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům na činnosti, které
oprávněným osobám napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti, umožňují jim zapojit se
do běžného života společnosti, případně zabezpečují udržení kvality života zejména podporou
důstojného zacházení a které zajišťují pomoc a podporu při jejich sociálním začlenění nebo prevenci
sociálního vyloučení. Dotace se poskytuje poskytovatelům pobytových sociálních služeb provozovaných
nestátními neziskovými organizacemi nebo zřízených územními samosprávnými celky, kteří jsou zapsáni
v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006, o sociálních službách.

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Na základě předložených žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace provádějí hodnotitelské
komise dle stanovených kritérií výběrová dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů,
 obecně prospěšné společnosti vzniklé podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
 účelová zařízení církví zřízených podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotnických, kulturních,
vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad l) – 2)
Zveřejnění dotační politiky MO na internetových stránkách MO
Předložení žádostí o poskytnutí dotace
Posouzení žádostí o poskytnutí dotace v kalendářním roce
Vystavení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo oznámení o
neposkytnutí dotace
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do 30. 9. 2008
do 31. 12. 2008
do 31. 3. 2009
od 1. 4. 2009 průběžně

 ad 3)
Zveřejnění dotační politiky MO na internetových stránkách MO
Předložení žádostí o poskytnutí dotace
Posouzení žádostí o poskytnutí dotace v kalendářním roce
Vystavení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“

do 30. 9. 2008
do 31. 1. 2009
do 31. 3. 2009
od 1. 4. 2009 průběžně

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

Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Program podpory poskytování sociálních služeb
Používaní postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci požádat
 Poskytovatelé sociální služeb, zapsaní v Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Předběžné termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Do 31. 8. 2008
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
30. 9. 2008
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
31. 12. 2008
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 Blanka Pourová, tel.: 221 922 241, e-mail: blanka.pourova@mpsv.cz nebo
dotace-soc.sluzby@mpsv.cz

Odbor rodiny a dávkových systémů
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Program podpory rodiny – Program, v jehož rámci budou vyhlášeny jednotlivé podprogramy
týkající se některé z následujících oblastí podpory rodiny:
-

Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti
Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí
Podpora náhradní rodinné péče
Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči

Používaní postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci požádat
 Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti.
Předběžné termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Do 31. 8. 2008
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
13. 9. 2008
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
31. 12. 2008
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 Mgr. Marian Dobiáš, tel.: 221 922 625, e-mail: marian.dobias@mpsv.cz
 Ing. Zuzana Marková, tel.: 221 922 822. e-mail: zuzana.markova@mpsv.cz
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
www.mmr.cz

Odbor stavebního řádu
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Podpora projektů orientovaných na řešení problematiky bezbariérové výstavby a dopravy
a problematiky užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Dotace schvaluje ministrem jmenovaná komise pro posuzování žádostí o finanční
participaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových
organizací.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
30. 9. 2008
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce
31. 1. 2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Petr Novák, tel. 224 862 320
 Ing. Marcela Pavlová, tel. 224 862 267

Odbor legislativně právní
Odbor cestovního ruchu
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Horská služba ČR, o.p.s – příspěvek na činnost.
2) Podpora projektů zajišťujících obnovu značení turistických tras, jakož i jejich nové
vytyčování.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Dotace schvaluje ministrem jmenovaná komise pro posuzování žádostí o finanční
participaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových
organizací.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Horská služba ČR, obecně prospěšná společnost, občanská sdružení.
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Ad 1)
Termín předložení žádosti o příspěvek na činnost
30. 6. 2008
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce
31. 1. 2009
 Ad 2)
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce

30. 9. 2008
31. 1. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ad 1) JUDr. Vladimír Horálek, tel.: 224 861 106
ThLic. Tomáš Kotrlý, tel. 224 861 164
 Ad 2) PhDr. Blažena Křížová, tel. 224 864 106
Margit Beníčková, tel 224 864 212

Odbor bytové politiky
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Podpora projektů zaměřených na právní a osvětovou činnost v oblasti bydlení:
Poskytování právních a osvětových služeb, které řeší problematiku v oblasti bydlení, a to ve prospěch občanů –
fyzických osob (vlastníků, nájemců bytů, nebydlících), bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Dotace schvaluje ministrem jmenovaná komise pro posuzování žádostí o finanční
participaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových
organizací.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace
30. 9. 2008
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce
31. 1. 2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Pavel Rakouš, tel.: 224 861 600
 Alena Daňhelová, tel.: 224 861 331

Odbor strategie a koordinace politik
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Podpora projektů zahrnujících přípravu reprezentantů obcí, měst a regionů na činnost ve
strukturách Evropské unie.
2) Podpora vzdělávacích programů určených pro představitele místní a regionální správy
zahrnující integraci do Evropské unie, vč. spoluúčasti na programech kofinancovaných
EU.
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3) Poskytování informací samosprávám ČR, zavádění moderních metod řízení a výsledků
výzkumu a vývoje v oblasti regionální politiky.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Dotace schvaluje ministrem jmenovaná komise pro posuzování žádostí o finanční
participaci Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektů nestátních neziskových
organizací.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Zájmové sdružení právnických osob, občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín předložení žádosti o poskytnutí dotace
30. 9. 2008
Termín posouzení žádostí o přidělení dotace v roce
31. 1. 2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Igor Hartmann, tel.: 224 861 161
 Ing. Marcela Roche, tel.: 224 861 283
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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
www.mpo.cz

Odbor podnikatelského prostředí
Programy, na které budou poskytnuty dotace
1) Poskytování spotřebitelských, poradenských a informačních služeb, účast při
mimosoudním urovnávání sporů, prezentace zkušeností a dosažených výsledků v oblasti
poradenství široké spotřebitelské veřejnosti.
2) Výchovně – vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele pořádané pro základní, střední,
vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost. Realizace vzdělávacích akcí s tematikou
ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb pro různé věkové skupiny obyvatel, účast
na přípravě metodiky a pomůcek pro vzdělávání školní mládeže na základních a středních
školách. Posilování vědomí vlastní odpovědnosti spotřebitelů za ochranu svých
oprávněných zájmů.
3) Publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele,
prezentace výsledků získaných na základě odborného i spotřebitelského testování,
poskytování informací o nebezpečných výrobcích, poznatků získaných z poradenské
činnosti, informací vyplývajících ze spolupráce s dozorovými orgány i se zahraničními
spotřebitelskými organizacemi.
4) Spolupráce s podnikatelskými subjekty včetně jejich svazů a sdružení sledující společné
cíle, zejména zabránění výskytu nebezpečných výrobků na trhu, čisté konkurenční
prostředí, dodržování právních předpisů apod. Účinná spolupráce s reprezentanty
podnikatelských subjektů při vytváření podmínek pro prevenci a řešení případných sporů.
5) Spolupráce s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi, účast na mezinárodních
projektech s tematikou ochrany spotřebitele, zapojení spotřebitelských organizací do
procesu mezinárodní standardizace, prezentace získaných poznatků spotřebitelské
veřejnosti.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 5) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 5) Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které se rozhodující částí náplně
činnosti věnují problematice ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb na trhu, nebo
NNO, jejichž hlavní náplň činnosti netvoří problematika ochrany spotřebitelů, avšak které
se systematicky a dlouhodoběji, nejméně však dva roky od své právoplatné registrace,
věnují také ochraně práv spotřebitelů, anebo které prokáží, že navzdory kratší době trvání
takové činnosti již realizují projekty přinášející prospěch spotřebitelům a vedoucí
k ochraně jejich práv při nákupu zboží a služeb na trhu.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
září 2008
Termín uzávěrky výběrového dotačního řízení
listopad 2008
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení
leden 2009
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. L. Doležalová, tel.: 224 852 865, e-mail: dolezalova@mpo.cz
 Ing. Vladimír Dembovský, tel.: 224 852 864, e-mail: dembovsky@mpo.cz,
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Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
www.justice.cz

Odbor justiční ve spolupráci s odborem dohledu
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Program podpory financování probačních programů a rozvoje mediace v justici2 ve spolupráci
s Probační a mediační službou.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů
 církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 fyzické osoby, které na základě živnostenského oprávnění poskytují probační programy
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Ve stejných termínech, jaké jsou uvedeny u Probační a mediační služby.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 JUDr. Irena Bláhová, tel. 221 997 450, e-mail: iblahova@msp.justice.cz

Probační a mediační služba ČR
Hybernská 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.pmscr.cz
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Probační programy, ukládané jako výchovná opatření v rámci aplikace zákona
č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Probační
programy musí být akreditovány a zapsány v seznamu probačních programů, vedeném
Ministerstvem spravedlnosti.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Poskytování státních dotací se řídí metodickým postupem pro dotační řízení, schváleným
ministrem spravedlnosti.

2

Pro rok 2009 budou poskytovány dotace podle dispozic schváleného státního rozpočtu.
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Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Nestátní neziskové organizace z oblasti poskytovatelů sociálních služeb
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
31. 10. 2008
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
30. 11. 2008
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
31. 3. 2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 PhDr. Jana Libíčková, tel.: 224 424 411, e-mail: jlibickova@pms.justice.cz

Vězeňská služba ČR
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
www.vscr.cz
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Projekty rozvoje služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu
vazby zaměřené zejména na pomoc vězněným osobám – uživatelům drog při přípravě na
propuštění a vytváření příznivých podmínek pro vedení řádného způsobu života po propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody s perspektivou zajištění postpenitenciární péče.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
Žádost o dotaci na realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2008 mohou předložit:
1) občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.)
2) obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.)
3) církevní právnické osoby (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.)
4) další právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotních, kulturních,
vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně právní ochrany dětí
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
30. 9. 2008
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
31. 10. 2008
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
31. 1. 2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Tomáš Řehořek, tel.: 224 997 285, e-mail: trehorek@msp.justice.cz

20

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
www.msmt.cz

Odbor sportu
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program Státní sportovní reprezentace ČR
2) Program Sportovní centra mládeže
3) Program Sportovní talenty
4) Program Sportovní střediska
5) Národní program rozvoje sportu pro všechny
6) Sport a škola
7) Sport zdravotně postižených
8) Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení
9) Investiční program 233510
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 4) mají stanoveny specifické podmínky dotace. Provádí se oponentní řízení.
 ad 5) – 8) a 9) – provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 4) Občanská sdružení ve sportu a tělovýchově s celorepublikovou působností a
s členstvím v mezinárodních sportovních federacích s celorepublikovou působností,
včetně zdravotně postižených.
 ad 5) – 7) Občanská sdružení ve sportu a tělovýchově prostřednictvím střešních
organizací.
 ad 8) Občanská sdružení ve sportu a tělovýchově prostřednictvím střešních organizací,
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.
 ad 9) Občanská sdružení ve sportu, Resortní centra MO, MV, MŠMT, městské a obecní
úřady.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 8)
Termín vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2009
1. 8. 2008
Termín uzávěrky podání žádostí k programům ad 5) – 8)
31. 10. 2008
Termín uzávěrky podání žádostí k programům ad 1) – 4)
30. 11. 2008
Termín vyhodnocení žádostí k jednotlivým programům
31. 1. 2009
 ad 9)
Termín uzávěrky podávání žádostí
Termín vyhodnocení žádostí k programu 233510
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31. 10. 2008
28. 2. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 3) Dr. M. Vosyka, tel.: 257 193 635, e-mail: miroslav.vosyka@msmt.cz
 ad 4) – 6) Mgr. Václav Píša, tel.: 257 193 761, e-mail: vaclav.pisa@msmt.cz
 ad 7) – 8) Bc. J. Kotěrová, tel.: 257 193 809, e-mail: jana.koterova@msmt.cz
 ad 8) – 9) Bc. Yvona Halamová, tel.: 257 193 287, e-mail: yvona.halamova@msmt.cz
 ad 9) Ing. J. Pavelka, tel.: 257 193 772, e-mail: josef.pavelka@msmt.cz

Odbor pro mládež
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež
2) Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
3) Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
4) Mimořádné dotace
5) Podpora aktivit v rámci kampaně „Evropa mladýma očima“
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 5) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) – 4) Občanská sdružení dětí a mládeže, sdružení pracující s dětmi a mládeží, obecně
prospěšné společnosti a církevní právnické osoby, v této oblasti pracující a mající tuto
činnost zakotvenou ve stanovách, či zřizovacích listinách.
 ad 5) Nestátní neziskové organizace dětí a mládeže či pracující s dětmi a mládeží, školy
a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 3) – podzimní kolo
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Programy jsou zveřejněny na
webových stránkách MŠMT
www.msmt.cz/mladez a platí
na celé období let 2007 až
2010
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 1), 2), 3)
31. 10. 2008
Uveřejnění výsledků výběrového řízení
do 15. 3. 2009
 ad 2) – jarní kolo
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení

Termín uzávěrky výběrového dotačního řízení 2)
Uveřejnění výsledků výběrového řízení
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Programy jsou zveřejněny na
webových stránkách MŠMT
www.msmt.cz/mladez a platí
na celé období let 2007 až
2010
31. 3. 2009
30. 6. 2009

 ad 5) Evropa mladými očima
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení

Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení 2)
Uveřejnění výsledků výběrového řízení

Výzva uveřejněna na
webových stránkách MŠMT
www.msmt.cz/mladez, dále
předsednictví
17. 6. 2008
15. 11. 2008
30. 1. 2009

O vyhlášení Programu č. 4) – Mimořádné dotace, budou NNO informovány na webových
stránkách MŠMT, odboru pro mládež www.msmt.cz/mladez , dále dotace / granty.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) – 4) Eva Hampejsová, tel.: 257 193 115, e-mail: eva.hampejsova@msmt.cz
Mgr. Jaroslav Tuček, tel.: 257 193 101, e-mail: jaroslav.tucek@msmt.cz
 ad 5) Bc. Tomáš Kubík, tel.: 257 193 148, e-mail: tomas.kubik@msmt.cz
Mgr. Diana Grösslová, tel.: 257 193 326, e-mail: diana.grosslova@nidm.cz

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Podpora činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního
a základního uměleckého školství.
2) Rozvojový program na Podporu činnosti NNO působících v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) Provádí se výběrové dotační řízení.
 ad 2) Programy mají stanoveny specifické podmínky pro přidělení dotace; informace na
webové stránce www.msmt.cz/dotace.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) Občanská sdružení, definována zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů.
 ad 2) Občanská sdružení, která jsou právnickými osobami, vznikla registrací a vyvíjejí
činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů;
obecně prospěšné společnosti, které jsou právnickými osobami, vznikla zápisem do
rejstříku obecně prospěšných společností a vyvíjejí činnost podle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Dosud nejsou známy (předpokládáme leden 2009), jsou zveřejňovány na webových stránkách
MŠMT.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) Mgr. Svatopluk Pohořelý, tel.: 257 193 581, e-mail: pohorely@msmt.cz
 ad 2) RNDr. Jana Čermáková, tel.: 257 193 604, e-mail: jana.cermakova@msmt.cz
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Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Zvyšování kvality ve vzdělávání
2) Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3) Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
4) Partnerství a sítě
5) Podpora nabídky dalšího vzdělávání
NNO mohou případně vystupovat v roli partnerů ostatních oprávněných subjektů.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Předkládání projektových žádostí ve vazbě na vyhlášenou výzvu ze strany MŠMT či
některého ze 13 krajů ČR. Všechny výzvy jsou vždy zveřejňovány na webových stránkách
MŠMT (www.msmt.cz) a v tisku.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších
předpisů. Podmínkou je, aby byly zřízeny či založeny za účelem vzdělávání (včetně práce
s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání) nebo vědecké a výzkumné
činnosti v hlavní činnosti. NNO,o.p.s., občanská sdružení, nadace nebo nadační fondy
musí být založeny dříve než před 2 lety od data odevzdání žádosti o finanční podporu (tzn.
že žadatel musí prokázat minimálně dvouletou historii společnosti).
 školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského
zařízení zapsaná ve školském rejstříku)
 vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 města, obce a svazky obcí, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů;
 odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení;
 hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky;
 zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti
s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných
podmínek pro takové aktivity;
 příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT;
 kraje podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů);
 instituce vědy a výzkumu dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;
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 vývojová a inovační centra;
 ostatní instituce splňující podmínku uvedenou v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
 veřejná zdravotnická zařízení podle zákona o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 483/2006 Sb.,
a právnické osoby provozující zdravotnické zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 obecné dotazy k výzvám, typům projektů, podmínkám realizace projektů apod. je možné
zasílat na opvzdelavani@msmt.cz
 pro oblast nadregionálních projektů (tzv. individuální projekty ostatní) je kontaktní
osobou Mgr. Květuše Macháčková (tel. 257 193 632, e-mail: machackovak@msmt.cz)
 v případě dotazů týkajících se regionálních projektů (tzv. grantové projekty) kontaktujte
krajský úřad příslušného kraje, útvary plnící roli Zprostředkujících subjektů OP VK
a realizující globální granty.

Sekce Operačních programů EU
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
MŠMT bude v letech 2007 – 2013 řídit realizaci Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace, který umožní využívat finanční prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Operační program Výzkum a vývoj pro novace je koncipován do čtyř věcných prioritních os:
 Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence
 Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra
 Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV
 Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Podrobnosti operačním programu stejně jako o výzvách do jednotlivých prioritních os jsou
pravidelně zveřejňovány na webových stránkách www.msmt.cz/eu/erdf. Případné dotazy je
možné zasílat na adresu: opvyzkum@msmt.cz
Používané postupy při poskytování státních dotací
 K předkládání projektových žádostí je žadatel vyzván na základě zveřejněné výzvy
k předkládání projektových žádostí. Výzva je inzerována na webových stránkách MŠMT
(www.msmt.cz) a tisku.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Příjemci podpory na realizaci projektů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace jsou právnické osoby, jejichž hlavní činností je výzkum nebo vývoj a šíření jejich
výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; přičemž veškerý
zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky
(vysoké školy, výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce, neziskové organizace a jimi
vytvořené právnické osoby atd.) a které současně splňují podmínky stanovené platnou
českou legislativou a Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2006/C 323/01), dále jen „výzkumná organizace“, jakož i sdružení uvedených
právnických osob. Právní forma příjemců dotace bude upravena v jednotlivých výzvách.
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Jsou zveřejňovány na webových stránkách MŠMT.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací:
 PhDr. Eva Brožová, tel.: 257 193 444, email: eva.brozova@msmt.cz
 Ing. Vendula Círová, Ph.D., tel.: 257 193 246, email: vendula.cirova@msmt.cz
 Mgr. Markéta Bauerová, tel: 257 193 773, email: marketa.bauerova@msmt.cz

Skupina pro sociální programy ve školství
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchovy
2) Program MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR
3) Podpora romských žáků středních škol
4) Program na podporu integrace romské komunity
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 4) Provádí se výběrové dotační řízení.
 Programy mají stanoveny specifické podmínky přidělení dotace; informace na webové
stránce www.msmt.cz
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) Žádat mohou právnické osoby včetně právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků
národnostních.
 ad 2) Předkladateli projektů mohou být školy, školská zařízení a vysoké školy všech
zřizovatelů, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti.
 ad 3) Právnické osoby zapsané ve školském rejstříku, které poskytují: střední vzdělání,
střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné
vzdělání a vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, a to pro své žáky, kteří jsou příjemci
dotace.
 ad 4) Právnické osoby (s výjimkou nadací a nadačních fondů), které prokazatelně
vykonávají činnost ve prospěch příslušníků romské komunity.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 2) – nejpozději do 12/2008, web MŠMT
 ad 3) 1. kolo 31. 3. 2009, 2. kolo 30. 6. 2009
 ad 4) nejpozději do 12/2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) Mgr. Naďa Holická, tel: 257 193 670, e-mail: holickan@msmt.cz
 ad 2) Mgr. Jan Kronus, tel: 257 193 230, e-mail : jan.kronus@msmt.cz
 ad 3) Ing. Milada Kropáčková, tel: 257 193 585, e-mail: milada.kropackova@msmt.cz
 ad 4) Mgr. Iveta Němečková, tel. 257 193 582, e-mail: iveta.nemeckova@msmt.cz
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Skupina sociálních programů v regionálním školství – Prevence, speciální
vzdělávání a institucionální výchova
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 na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí
a mládeže
-

Program I – Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a NNO (projekty místního
a regionálního charakteru)
Program II – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT
(projekty nadregionálního a celorepublikového charakteru)

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 www.msmt.cz/prevence.
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 – školy, školská zařízení a NNO (projekty místního a regionálního
charakteru). Program II – školy, školská zařízení, NNO, příspěvkové organizace zřizované
MŠMT, MZ a MV, VŠ, právnické osoby zřízené na základě zákona č. 3/20021 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a fyzické osoby.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 Dosud nejsou známy, jsou zveřejňovány na webových stránkách MŠMT.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Mgr. Jiří Chytil, tel.: 257 193 236, e-mail: jiri.chytil@msmt.cz
 Mgr. Lucie Prachařová, tel.: 257 193 272, e-mail: lucie.pracharova@msmt.cz
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Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
www.mvcr.cz

Odbor sportu
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Centrum sportu Ministerstva vnitra
Hlavní směry programu3
-

-

Zkvalitňování připravenosti příslušníků Policie České republiky v oblasti jejich tělesných schopností
a dovedností, včetně dovedností střeleckých a upevňování pozitivních návyků, které jsou potřebné pro výkon
služby.
Vytváření podmínek pro další tělovýchovné, sportovní a rekreačně-pohybové aktivity policistů, včetně
přípravy a organizace sportovních soutěží.
Vytváření podmínek pro tělovýchovné, sportovní a rekreačně-pohybové aktivity zaměstnanců Policie České
republiky a zaměstnanců Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových
organizací zřízených ministerstvem k plnění úkolů jeho působnosti, ke kterým ministerstvo vykonává
zřizovatelské funkce.

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení formou zavěšení výzvy na webových stránkách Centra
sportu Ministerstva vnitra a současným oslovením občanských sdružení, která předběžně
splňují podmínky stanovené k zařazení do veřejně prospěšného programu.
Typy organizací, které mohou o dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, která zajišťují podmínky a realizují tělovýchovně - sportovní
programy pro policisty, zaměstnance policie a zaměstnance Ministerstva vnitra (jedná se
o UNITOP ČR jako střešní dobrovolné sdružení všech sportovních klubů policie
zastupující jako jediný garant policejní sport na evropské a světové úrovni.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Vyhlášení výběrového řízení
Uzavření výběrového řízení
Vyhodnocení výběrového dotačního řízení

31. 7. 2009
15. 9. 2009
15. 10. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 PaedDr. Jaromír Vodehnal, tel: 974 836 201, fax: 947 836 203, mobil: 725 190 249, email: sportmv@mvcr.cz

Odbor azylové a migrační politiky
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Integrace cizinců a azylantů

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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Cílová skupina
 Cizinci legálně žijící na území České republiky s dobou pobytu delší než jeden rok, vyjma
žadatelů o azyl. Součástí cílové skupiny jsou občané České republiky, kteří se k cílové
skupině váží.
Požadované aktivity
 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, 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. 2008
Uzavření výběrového dotačního řízení
30. 10. 2008
Vyhodnocení výběrového dotačního řízení
31. 1. 2009
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Jan Bašta, tel.: 974 832 231, e-mail: integr@mvcr.cz
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Zahraniční rozvojová spolupráce (dále jen „ZRS“)
Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „OAMP“), vyhlašuje
každoročně dotační výběrová řízení na financování projektů ZRS. Vláda ČR schválila na
svém zasedání ze dne 9. června 2008 usnesení č. 690 k ZRS v roce 2009 a střednědobému
výhledu jejího financování do roku 2011, na jehož základě bude dotační výběrové řízení na
financování projektů ZRS v roce 2009 vyhlašováno. OAMP navrhl v rámci tohoto
schváleného materiálu realizaci několika nových projektů, které v roce 2009 doplní sérii
pokračujících projektů ZRS. Uvádíme seznam projektů, na jejichž realizaci bude vypsáno
výběrové dotační řízení:
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Země

Název projektu

Ukrajina

Legální pracovní migrace z Ukrajiny

Moldavsko

Stabilizace potenciálních nelegálních migrantů
z Moldavska

Gruzie

Prevence nelegální pracovní migrace z Gruzie
a rozvoj ekonomických a vzdělávacích aktivit
obyvatel vybraného regionu

Arménie

Stabilizace potenciálních nelegálních migrantů
z Arménie

Výběrová řízení na poskytnutí finančních prostředků formou dotačních rozhodnutí budou
vypsána na podzim, tj. předpokládaný začátek realizace je stanoven na počátek roku 2009. Ve
všech čtyřech případech se bude jednat o jednoleté projekty.
Požadované aktivity
 Předkládané projekty musí přispívat k ovlivnění rozvoje cílových zemí, a to na poli
prevence nelegální migrace, stabilizace potenciálních migrantů a prevence nelegálního
zaměstnávání.
 Těchto záměrů by mělo být dosaženo formou implementace informačních a prevenčních
strategií, dále vytvořením a aplikací metodiky poskytování poradenství a asistence na
pracovním trhu v ČR a podporou infrastruktury vybraných regionů.
Předkládané projekty by měly obsahovat následující cíle
 implementaci informačních a prevenčních strategií zaměřených na prevenci nelegální
migrace (tyto strategie budou zahrnovat především provoz informačního centra, šíření
informací o azylovém systému v ČR, pořádání veřejných debat a informačních kampaní);
 podporu vzniku pracovních příležitostí ve vybraném regionu (drobného podnikání
a dalších výdělečných činností) trvalého a soběstačného charakteru;
 podporu infrastruktury ve vybraném regionu (v podobě obnovy školských kapacit, které
povedou ke zvyšování schopnosti uplatnění na trhu práce a k nalezení způsobu obživy);
 podporu vzniku a činnosti místních nevládních organizací zabývajících se problematikou
prevence migrace;
 vytvořením fungující informační sítě poskytování poradenství a asistence pracovní
migrantům;
 zvýšením informovanosti o rizicích spojených s nelegálním zaměstnáváním v ČR.
Cílová skupina
 Občané zdrojových a tranzitních zemí migrace, u nichž existuje předpoklad řešit svou
tíživou ekonomickou a sociální situaci nelegální migrací do ČR, případně dalšího státu
EU.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Programy budou vyhlášeny na webových stránkách poskytovatele.
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 Realizátoři předloží své nabídky vyplněné dle instrukcí na webových stránkách
poskytovatele.
 Projekty posoudí výběrová komise, která provede kontrolu formální správnosti a posoudí
žádosti dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačních titulů.
 Bude vypracováno dotační rozhodnutí, které podepíše ministr vnitra.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR je nabízeno poskytování dotace ze státního
rozpočtu ČR územním samosprávným celkům, občanským sdružením a jiným
právnickým osobám, příp. nadacím a nadačním fondům.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Vyhlášení výběrového řízení
IV. čtvrtletí 2008
Uzavření výběrového řízení
v návaznosti na vyhlášení
Vyhodnocení výběrového řízení
v návaznosti na uzavření
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Mgr. Barbora Janáková, tel.: 974 832 513, e-mail: opu@mvcr.cz

Odbor prevence kriminality
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Program prevence kriminality
V uplatňovaném systému prevence kriminality (v souladu se Strategií prevence kriminality na léta 2008 – 2011)
jsou hlavními činiteli obec nebo kraj, kteří představují konečné příjemce dotací na projekty z oblasti prevence
kriminality. Různé subjekty, včetně NNO, mohou pro obec nebo kraj zajišťovat činnost pouze formou objednané
služby. Z tohoto programu tedy NNO nejsou dotace přímo poskytovány (o změně systému se neuvažuje).

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 PhDr. Ivana Dostálová, tel.: 974 832 074, e-mail: dostalova@mvcr.cz
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Dobrovolnická služba
Na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, uděluje Ministerstvo vnitra (v gesci Odboru
prevence kriminality) akreditace NNO v oblasti dobrovolnické služby. Akreditované organizace mohou požádat
o přidělení státní účelové dotace. Dotace se poskytují na část nákladů spojených s pojištěním dobrovolníků,
s jejich přípravou a výkonem dobrovolnické služby.

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Mgr. Radek Jiránek, tel.: 974 833 797, e-mail: jiranek@mvcr.cz
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem
V souladu s usnesením vlády č. 67 ze dne 23. ledna 2008 k Národní strategii boje proti obchodování s lidmi (pro
období 2008 – 2011) a usnesením vlády č. 1150 ze dne 15. října 2007 ke Strategii prevence kriminality na léta
2008 – 2011 je vyhlašován dotační program „Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem“, z něhož mohou
nestátní neziskové organizace čerpat finance na poskytování přímé pomoci obětem obchodování s lidmi
(obchodované jak za účelem sexuálního vykořisťování, tak nucené práce), na aktivity směřující k identifikaci
obchodovaných osob a na prevenci obchodování s lidmi.
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Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 PhDr. Olga Šifferová, tel.: 974 832 574, e-mail: sifferova.olga@mvcr.cz
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilným osobami
Na základě usnesení vlády č. 794 ze dne 25. srpna 2004 k Modelovému mezioborovému projektu k vytvoření
právního rámce a metodických postupů pro zavedení interdisciplinárních týmů, spojujících zdravotní, sociální a
policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí se nově vyhlašuje dotační program zaměřený
na nastartování sociálně-nápravných programů pro práci s násilnými osobami (či pachateli domácího násilí).
V rámci tohoto dotačního programu mohou NNO žádat o finance na nastartování sociálně-nápravných
programů pro práci s násilnými osobami (či pachateli domácího násilí) a vzdělávání odborníků
(psychoterapeutů, psychologů, policistů, sociálních pracovníků, pracovníků intervenčních center apod.), kteří se
dostávají s násilnými osobami do kontaktu. Finance lze čerpat také na informovanost veřejnosti o možnostech
práce s násilnými osobami.

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Mgr. Barbora Holušová, tel.: 974 833 232, e-mail: holusova@mvcr.cz

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
V roce 2009 předpokládá Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
ČR na níže uvedené dotační programy (granty):
Granty č. 1 až 6 jsou určeny zpravidla pro:
 občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného sytému
(dále jen „IZS“), ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Jedná se o občanská sdružení,
která vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů,
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
 účelová zařízení církví zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace žádající o dotaci ke grantu č. 6 musí být ostatní složkou IZS,
tzn. mít uzavřenou dohodu o plánované pomoci na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR nebo HZS
krajů.

Granty č. 7 a č. 8 jsou určeny pro
 občanská sdružení, působící na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a
krizového řízení. Jedná se o občanská sdružení, která vyvíjejí činnost podle zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemci dotace nejsou orgány územní samosprávy – kraje, obce, včetně jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí.
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Granty úzce souvisejí s „Podmínkami pro poskytování a použití neinvestičních dotací ze
státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace“, které jsou uveřejněny
na www.hzscr.cz
Grant č. 1
Podíl nestátní neziskové organizace 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 nestátní neziskové organizace, kdy nestátní nezisková organizace pomáhá
státní správě a územní samosprávě při organizaci odborné přípravy uvedených skupin
příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek PO.
2) Odborné konference, kurzy.
3) Výuka a výcvik pro potřebu státní správy, územní samosprávy a složek IZS.
4) Výukové programy a pomůcky pro přípravu k získání odborné způsobilosti, kromě
literatury.
Grant č. 2
Podíl nestátní neziskové organizace 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
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 nestátními neziskovými organizacemi.
2) Propagační, výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež.
3) Odborné semináře vedoucích mládeže a dětí.
4) Dětské tábory kolektivů mladých hasičů, záchranářů a dobrovolníků.

Grant č. 4
Preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací 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.
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3) Podpora mediální činnosti nestátních neziskových organizací 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. 5
Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Neperiodické publikace zaměřené jako pomůcky pro odbornou přípravu a vzdělávání.
2) Periodické publikace pro odbornou přípravu a pro potřebu nestátních neziskových
organizací.
3) Propagační materiály.
4) Multimediální formy pomůcek pro odbornou přípravu a vzdělávání.
5) Tvorba a ověřování databází.

Grant č. 6
Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Příspěvek na vybavení ostatní složky IZS, která má uzavřenou dohodu o poskytnutí
plánované pomoci na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR nebo HZS krajů.
2) Organizace a účast na součinnostních výcvicích IZS ostatní složky IZS.
3) Příspěvek na zajištění akceschopnosti držitelů kynologických atestů MV-GŘ HZS ČR
předurčených pro zásah na území ČR a pro zapojování do mezinárodních záchranných
operací.

Grant č. 7
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. 8
Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání
specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární
ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů občanských sdružení.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1) Pořádání soutěží.
2) Příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky.
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Používané postupy při poskytování státních dotací
Ministerstvo vnitra prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů a podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. února 2001
č. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy v rámci rozpočtové
kapitoly Ministerstva vnitra poskytuje neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR (dále jen
„dotace“):
 občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
 účelovým zařízením církví, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení.
MV-GŘ HZS ČR preferuje při poskytování dotace grantovou metodu, která spočívá ve
veřejném vyhlašování grantů na následující rok. K jednotlivým grantům neziskové nestátní
organizace podávají žádosti. O poskytnutí a výši dotace rozhoduje generální ředitel HZS ČR
na základě návrhu grantové komise MV-GŘ HZS ČR. Dotace jsou poskytovány
„Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky“
na příslušný rozpočtový rok (dále jen „rozhodnutí“), ve kterém poskytovatel stanoví písemné
podmínky poskytnutí dotace. Nestátní neziskové organizace jsou povinny tyto podmínky při
použití finančních prostředků dodržet. Na rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy
o správním řízení.
Nestátní nezisková organizace žádající o dotaci na grant předkládá
a) celkový rozpočet předpokládaných příjmů a výdajů, zpracovaný do formuláře žádosti –
příloha č. 2 „Podmínek pro poskytování a použití neinvestičních dotací ze státního
rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace“ s podpisem statutárního
zástupce a razítkem nestátní neziskové organizace,
b) organizační strukturu nestátní neziskové organizace,
c) platné stanovy nestátní neziskové organizace,
d) čestné prohlášení, že nestátní nezisková organizace nemá dluhy vůči státnímu rozpočtu
ČR.
Žadatelé o dotaci ke grantu č. 6 předloží se žádostí o dotaci kromě výše uvedených dokladů
ještě kopii dohody o plánované pomoci na vyžádání, uzavřené mezi žadatelem o dotaci
a Hasičským záchranným sborem (dále jen „HZS“) kraje, s potvrzením HZS kraje o platnosti
a účinnosti dohody.
Žádosti o dotaci předkládá statutární orgán žadatele o dotaci.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Vyhlášení grantů
Uzavření předložení návrhů žádostí k jednotlivým grantům
Vyhodnocení předložených žádostí ke grantům a navržení
neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na rok 2009
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srpen 2008
31. říjen 2008
listopad 2008

Předpoklad vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím v roce
2009 je v měsíci lednu 2009, únoru 2009 nebo březnu 2009 v návaznosti na projednávání
státního rozpočtu ČR.
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 MV – generální ředitelství HZS ČR, kpt. Ing. Alena Veselá – odbor IZS a výkonu služby,
oddělení jednotek PO, tel.: 950 819 806, e-mail: alena.vesela@grh.izscr.cz
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
www.mzv.cz

Odbor lidských práv a transformační politiky
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Program transformační spolupráce
V rámci programu transformační spolupráce jsou poskytovány státní dotace na projekty zaměřené na podporu
demokracie, právního státu, občanské společnosti a uplatňování zásad řádné správy veřejných záležitostí
v zahraničí

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace
a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, vysoké školy a výzkumné instituce
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Přesné termíny nebyly dosud stanoveny, následující data je tedy třeba chápat jako orientační.
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
15. 09. 2008
Termín uzavření výběrového dotačního řízení
27. 10. 2008
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení
17. 12. 2008
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Jan Látal, tel.: 224 182 756

Kancelář strategie, analýz a projektového řízení
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů
1) Pořádání konferencí a seminářů k prezentaci prioritních témat české zahraniční politiky na
pozadí aktuálních událostí a trendů
2) Podpora účasti fyzických či právnických osob na konferencích a seminářích v zahraničí za
účelem prezentace postojů ČR v prioritních oblastech české zahraniční politiky
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
16. 01. 2009
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
25. 02. 2009
37

Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

10. 03. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Tel.: 224 182 063 (KSAP)
 Tel.: 224 182 708 (KSAP)

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace4
1) Bilaterální projekty v rozvojových zemích
2) Budování kapacit a partnerství NNO působících v oblasti rozvojové spolupráce
3) Rozvojové vzdělávání a osvěta
4) Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci
5) Trojstranné projekty českých subjektů
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, nadace a nadační fondy, účelová
zařízení církví, zájmová sdružení právnických osob (tzv. zastřešující platformy subjektů
činných v rozvojové spolupráci) a další oprávněné subjekty (např. územně samosprávné
celky, vysoké školy a výzkumné instituce – podle podmínek konkrétního dotačního
programu).
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Pro programy č. 1) Bilaterální projekty v rozvojových zemích a č. 5) Trojstranné projekty
českých subjektů budou termíny stanoveny operativně, uvedeny jsou již stanovené termíny
pro ostatní dotační programy.
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
1. 9. 2008
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
17. 10. 2008
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
15. 12. 2008
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Mgr. Milan Konrád, tel.: 224 183 117 (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Ministerstva zahraničních věcí)
 Mgr. Martin Náprstek, tel.: 251 108 117 (zástupce ředitele, Česká rozvojová agentura)

Odbor pro kulturu, komunikaci a prezentaci
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím (aktivity
NNO propagující na nevládní úrovni vztahy ČR s jednotlivými zeměmi a geografickými
oblastmi)
4

Pro úplnost uvádíme, že Odbor rozvojové spolupráce MZV uděluje dotace také krajům a obcím na rozvojové
projekty v prioritních zemích rozvojové spolupráce ČR, avšak vzhledem k těmto výlučným příjemcům nejsou do
výčtu dotací pro NNO zahrnuty.
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2) Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí
3) Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí
(pomoc spolkům v zahraničí zaměřená na uchování českého jazyka a českých kulturních
tradic). Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církve.
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Sekretariát OKKP, tel.: 224 186 153 a 220 466 141

39

1. 3. 2008
30. 9. 2008
30. 11. 2008

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
www.mzcr.cz

Odbor zdravotně sociálních služeb
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Program grantové podpory
2) Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (obsahuje
podprogram „Mobilita pro všechny“)
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 2) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti
 ad 2) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a jiné
subjekty
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení
 ad 2)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení

1. 7. 2008
30. 9. 2008
31. 1. 2009
15. 7. 2008
31. 10. 2008
31. 1. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) PhDr. Václav Filec, tel.: 224 972 702, e-mail: vaclav.filec@mzcr.cz
Anna Krajňanská, tel.: 224 972 354, e-mail: anna.krajnanska@mzcr.cz
Ing. Renáta Christovová, tel.: 224 972 703, e-mail: renata.christovova@mzcr.cz
 ad 2) Mgr. Barbora Kolářová, tel.: 224 972 198, e-mail: barbora.kolarova@mzcr.cz

Odbor vzdělávání a vědy
Program, na který jsou poskytovány státní dotace
Zdravotnické vzdělávací programy
Tematické oblasti:
1) Vzdělávání zdravotnických pracovníků
2) Přednášková a ediční vzdělávací činnost ve zdravotnictví.

Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) Výběrové financování pokračujících zdravotnických vzdělávacích projektů se
školencem podporujících předatestační přípravu zdravotnických pracovníků – podpora
projektů zahájených v roce 2008.
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 ad 2) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 občanská sdružení, vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů,
 obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
 účelová zařízení církví, zřízená podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě víry a postavení
církví a náboženských společností, pokud vykonávají alespoň některou činnost
vyjmenovanou v tomto ustanovení,
 podle § 7 odst. 1, písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., právnické osoby, které jsou založeny
nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb
a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo
sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely,
 organizace v působnosti územních orgánů (organizace v působnosti krajských, městských
a obecních úřadů,
 organizace v působnosti jiných resortů než Ministerstvo zdravotnictví (např. veřejné
vysoké školy atp.).
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 2)
Termín vyhlášení výběrového dotačního řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
Termín předběžného vyhodnocení výběrových dotačních řízení

31. 8. 2008
26. 10. 2008
do 15. 3. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Zuzana Eklová, tel.: 224 972 622, e-mail: zuzana.eklova@mzcr.cz

Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví
2) Národní program řešení problematiky HIV / AIDS
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) – 2) Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 ad 1) Občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, které
vyvíjejí aktivity v oblasti podpory zdraví a primární prevence chronických neinfekčních
onemocnění obyvatelstva.
 ad 2) Nestátní neziskové organizace, které se specializují na zdravotní výchovu
a poradenství v oblasti prevence HIV / AIDS u skupin s rizikovým chováním, používající
především „peer“ přístup a „street work“ a dále nestátní neziskové organizace poskytující
pomoc osobám HIV pozitivním.
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Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
30. 6. 2008
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
31. 10. 2008
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
31. 1. 2009
 ad 2)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení

30. 9. 2008
15. 11. 2008
31. 1. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) Mgr. Eva Gottwaldová, tel.: 224 972 929, e-mail: eva.gottwaldova@mzcr.cz
Edita Suková, tel.: 224 972 146, e-mail: edita.sukova@mzcr.cz
 ad 2) MUDr. Sylvie Kvášová, tel.: 224 972 440, e-mail: sylvie.kvasova@mzcr.cz
Hana Štěpánková, tel.: 224 972 441, e-mail: hana.stepankova@mzcr.cz

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

Priority ad 1) a 2): prevence dětských úrazů, prevence násilí na dětech, podpora mentálního zdraví dětí

3) Program protidrogové politiky
4) Programy kvality ZP
Používané postupy při poskytování státních dotací
 ad 1) až ad 3) Provádí se výběrové dotační řízení
 ad 4) Schvalovací proces v kompetenci Ministerstva zdravotnictví
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt žádat
 státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem
 územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace
 občanská sdružení
 obecně prospěšné společnosti
 církve a náboženské společnosti
 ostatní právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních
služeb a fyzické osoby, které takové služby poskytují
 organizace v působnosti jiných resortů než Ministerstvo zdravotnictví – vysoké školy
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) a 2)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
září 2008
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
31. 10. 2008
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
31. 12. 2008
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 ad 3)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
 ad 4)
Termín výběru a uzavření řízení

1. 7. 2008
30. 9. 2008
31. 1. 2009
31. 8. 2009

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 ad 1) a 2) MUDr. Iva Truellová, tel.: 224 972 351, e-mail: iva.truellova@mzcr.cz
 ad 3) Mgr. Tereza Mrkvičková, tel.: 224 972 582, e-mail: tereza.mrkvickova@mzcr.cz
 ad 4) Mgr. Milena Kalvachová, tel.: 224 972 361, e-mail: milena.kalvachova@mzcr.cz
 ad 1) – 4) Alena Freibergová, tel.: 224 972 280, e-mail: alena.freibergova@mzcr.cz

Odbor mezinárodních věcí a EU
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Program pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce v souladu s usnesením vlády č. 847 ze
dne 25. 7. 2007 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu
jejího financování do roku 2010
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt žádat
 Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní právnické osoby a jiné
subjekty, pokud tak rozhodne Ministerstvo zdravotnictví
Termíny související s procesem poskytování státních dotací
15. 11. 2007
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
Termín uzavření výběrových dotačních řízení
21. 12. 2007
Termín vyhodnocení výběrových dotačních řízení
23. 4. 2008
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. Michaela Průchová, tel.: 224 972 812, e-mail: michaela.pruchova@mzcr.cz
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Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
www.mze.cz

Odbor rybářství, myslivosti a včelařství
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
1) Ochrana a podpora zdraví a péče o zdravotně postižené
2) Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj
3) Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
4) Rozvoj kultury a ochrana kulturního dědictví
5) Zapojení do zahraničních programů
6) Podpora venkova
7) Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež
Poznámka: V případě rozšíření oblastí dotační politiky pro Ministerstvo zemědělství budou
dále zahrnuty oblasti:
a) Podpora rovných příležitostí mužů a žen
b) Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel
c) Ochrana spotřebitele
d) Příprava a pomoc řešení mimořádných událostí a krizových situací
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Výběrové řízení se nevyhlašuje.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci požádat
 ad 1) Nestátní neziskové organizace Sdružení Neratov a Pomoc Týn nad Vltavou – pilotní
projekty Ministerstva zemědělství.
 ad 2) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz,
Českomoravská myslivecká jednota, CZ BIOM, sdružení pro biomasu, Svaz ekologických
zemědělců, PRO-BIO liga ochrany spotřebitele a přátel ekologického zemědělství, Česká
společnost rostlinolékařská, Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů, Středoevropský
institut ekologie zvěře, o.p.s.
 ad 3) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz,
Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů,
Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s., Pracovní společnost nástavkových včelařů
CZ.
 ad 4) Nestátní neziskové organizace typu Řád Svatého Huberta.
 ad 5) Nestátní neziskové organizace typu Český svaz včelařů, Český rybářský svaz.
 ad 6) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz,
Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů.
 ad 7) Nestátní neziskové organizace typu Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz,
Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů.

44

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
 ad 1) – 7)
Termín předložení žádostí a projektů
do 30. 9. 2008
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 Ing. H. Kovářová, tel.: 221 812 311, e-mail: hana.kovarova@mze.cz
 Ing. M. Kordač, tel.: 221 812 411, e-mail: milos.kordac@mze.cz
 Ing. J. Jungr, tel.: 221 812 419, e-mail: jiri.jungr@mze.cz
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Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
www.mzp.cz

Odbor environmentálního vzdělávání
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
A.
B.
C.
D.
E.
F.

– Změna klimatu
– Ochrana přírody a biologické rozmanitosti
– Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví
– Přírodní zdroje, odpady
– Kvalita života, udržitelný rozvoj
– Průřezová témata

Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se veřejné 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 (předpokládané)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
srpen 2008
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení
říjen 2008
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení
konec roku 2008
Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací
 RNDr. Helena Knappová, tel.: 267 122 226, e-mail: helena.knappova@mzp.cz
Bohumila Svobodová, tel.: 267 122 584, e-mail: bohumila.svobodova@mzp.cz

Odbor péče o krajinu
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Koordinační programy v oblasti ochrany přírody a krajiny
Používané postupy při poskytování státních dotací
 Provádí se veřejné výběrové dotační řízení.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.

46

Termíny související s procesem poskytování státních dotací (předpokládané)
Termín vyhlášení výběrových dotačních řízení
srpen 2008
Termín uzávěrky výběrových dotačních řízení
říjen 2008
Termín vyhodnocení výběrového dotačního řízení
konec roku 2008
Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 Ing. Simona Kozelková, tel.: 267 122 557, e-mail: simona.kozelkova@mzp.cz
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Úřad vlády ČR
nábř. Edvarda Beneše 4,118 01 Praha 1
www.vlada.cz

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
www.vvzpo.vlada.cz
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlašuje dotační program
k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty veřejně účelných aktivit
občanských sdružení zdravotně postižených či jejich svazů na rok 2009. Dotace může být
poskytnuta tyto tematické okruhy činností:
A) Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením
A1) Činnost v mezinárodních organizacích
A2) Příspěvky na zahraniční cesty
B) Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením
C) Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením
D) Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení
zdravotně postižených
Používané postupy při poskytování státních dotací
 program je vyhlašován na webových stránkách poskytovatele včetně pokynů pro
zpracování žádosti
 žádosti se předkládají v listinné a elektronické formě na předepsaných formulářích
nejpozději v den uzávěrky
 externí hodnotitelská komise provede kontrolu formální správnosti a posoudí žádosti dle
kritérií vyhlášených v podmínkách dotačního programu
 výši dotací schvaluje vedoucí Úřadu vlády České republiky a vydává rozhodnutí
o poskytnutí dotace
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 Žadatelem může být pouze občanské sdružení zdravotně postižených s celostátní
působností nebo jejich svazy. Občanským sdružením zdravotně postižených se rozumí
právnická osoba registrovaná dle zákona č. 83/1990 Sb., přičemž v ní samé nebo ve všech
jejích členských organizacích tvoří nejméně 50 % členské základny občané se zdravotním
postižením nebo jejich zákonní zástupci. Žadatel tuto skutečnost včetně celostátní
působnosti dokládá čestným prohlášením.
Termíny související s procesem poskytování dotace
Vyhlášení programu
září 2008
Uzávěrka předložení žádostí
14. listopad 2008
Vyhodnocení předložených žádostí a navržení
leden 2009
neinvestičních dotací neziskovým organizacím na rok 2009
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Kontaktní osoba pro získání podrobnějších informací
 Lenka Bergmannová, tel.: 224 002 341, e-mail: bergmannova.lenka@vlada.cz
 Jaroslava Selicharová, tel.: 224 002 705, e-mail: selicharova.jaroslava@vlada.cz

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
www.rvkpp.vlada.cz
Programy, na které jsou poskytovány státní dotace
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) vyhlašuje dotační výběrové řízení
k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na
rok 2009. Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů služeb a projektů
v oblasti protidrogové politiky:
I. Certifikované programy:
a) specifická selektivní a indikovaná primární protidrogová prevence,
b) kontaktní a poradenské služby,
c) terénní programy,
d) ambulantní léčba (včetně projektů zajištujících psycho-sociální podporu klientům
v substituční léčbě),
e) stacionární programy,
f) rezidenční péče v terapeutických komunitách,
g) ambulantní doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných pracovních
programů).
II. Programy nepodléhající certifikaci odborné způsobilosti:
h) služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě,
i) mezinárodní projekty,
j) projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb,
k) projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či
jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti.
Typy organizací, které mohou o státní dotaci na projekt požádat
 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů,
 právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo krajem,
 jiná organizace (ve výjimečných a odůvodněných případech po konzultaci se
sekretariátem RVKPP).
Používané postupy při poskytování státních dotací
 jsou stanoveny specifické podmínky dotace
 žádost se podává v listinné a elektronické formě
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výběrové řízení se neprovádí
provádí se externí oponentní řízení
výši dotace navrhuje Výbor pro udělování dotací RVKPP
výši dotace schvaluje a uděluje RVKPP

Termíny související s procesem poskytování státních dotací
Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace RVKPP na rok 2009 se podávají nejpozději do
30. září 2007.
Kontaktní osoby pro získání informací
 Ing. Lukáš Veselý, tel.: 296 153 104, e-mail: vesely.lukas@vlada.cz
 Mgr. Vladimír Sklenář, tel.: 296 153 397, e-mail: sklenar.vladimir@vlada.cz
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