
Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013

Žadatel Název projektu Popis projektu Částka

Orel jednota Praha-

Balkán o.s.

Podpora mládežnického 

tenisového oddílu a 

zajištění turnajů mládeže

Podpora mládežnického 

tenisového oddílu a zajištění 

turnajů mládeže probíhajících 

v období od července do září 

2013

             50 000    

Záklaní organizace 

NADĚJE, Svaz 

postižených 

civilizačními chorobami 

v ČR, o.s. 

Rekondiční a rehabilitační 

pobyt pro onkologicky 

nemocné  – 8. – 18. 

června 2013 v hotelu 

Kahan – Horní Bečva 

(Beskydy)

Finanční zajištění 

rehabilitačního a rekondičního 

pobytu pro onkologicky 

nemocné pacienty - cvičení, 

přednášky, psychorehabilitace, 

plavání a vycházky v přírodě 

             40 000    

Klub mladých diabetiků, 

Svaz postižených 

civilizačními chorobami 

v ČR, o.s. ,  

Letní „dia tábor“ pro děti 

postižené dětským 

diabetem 6. 7. – 13.7. 

2013

Finanční podpora letního „dia 

táboru“. Finanční dar bude 

využit na kompletní zajištění 

chodu táboru .

             42 000    

Rychlebské stezky Vybudování výukové 

stezky u Návštěvnického 

centra

Vybudování výukové stezky u 

Návštěvnického centra. V rámci 

tohoto projektu vyroste výuková 

stezka – pumptrack a ukázkový 

trail, který bude určen 

především pro děti a mládež, 

aby zde mohli pod vedením 

zkušených instruktorů zlepšovat 

své cyklistické dovednosti a 

environmentální cítění. 

             70 000    

DHC Slavia Praha, 

dámský házenkářský 

klub

Házenkářský klub Podpora mládežnického 

družstva házené.

             80 000    

Podnik může v souladu s § 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění 

dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmu právnických 

osob (§ 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Dary mohou být použity dle ustanovení platných předpisů pouze pro oblasti kultura, charitativní, 

humanitární a sociální oblast, školství, věda a péče o mládež, ochrana životního prostředí, zdravotnictví.

V souladu se Statutem státního podniku, čl. 9, bod 9.3.14 poskytnutí každého sponzorského daru

schvaluje dozorčí rada.

Altis ski tour o.s. Mistrovství České 

republiky v alpském 

lyžování 21. – 24. 3. 2013 

Kouty nad Desnou

Finanční zajištění závodů 

v alpském lyžování 

handicapovaných sportovců

           300 000    



Hnutí Brontosaurus 

Jeseníky

Den lesů a pramenů v 

Jeseníku

Popularizace přírodního a 

kulturního dědictví Studničního 

vrchu - dřevosochařský plenér, 

ekovýchovná soutěž a vydání 

speciálního Zpravodaje Cesty 

ke kořenům.

             85 000    

Tenis Cibulka , 

občanské sdružení

Pořádání tenisových 

turnajů mládeže v sezóně 

2013

V rámci tenisových turnajů 

mládeže podpořit zázemí - 

nákup míčů, ceny do turnajů, 

poháry, honorář rozhodčího, 

pronájem dvorců.

             50 000    

Nadace dřevo pro život Do lesa s lesníkem Seznámit děti a jejich učitele s 

lesnickou činností v lese a 

umožnit jim si tyto typy činnosti 

také vyzkoušet v praxi. 

Uhrazení nákladů na 

dřevorubce, kočí a ukázky 

speciálních lesnických strojů.

           100 000    

Dobrovolnické centrum 

, o.s.

Dobrovolnický rok v lese Pořádání dobrovolnických akcí 

v lese formou úklidu lesa. Tímto 

umožnit znevýhodněné mládeži 

a dětem kontakt s přirozeným 

prostředí a prohloubit vztah k 

životnímu prostředí.

           100 000    

Město Odolená Voda Výstavba dětského hřiště 

v nové MŠ města Odolená 

Voda

Instalování dřevěných herních 

prvků na novém hřišti MŠ. 

Použitím přírodního materiálu 

přispěje město k ochraně 

životního prostředí.

             50 000    

Nadační fond pro 

sluchově postižené v 

Olomouci

Vybavení žákovské 

knihovny interaktivními 

učebnicemi

Nákup interaktivních učebnic 

fyziky, chemie, přírodopisu, 

zeměpisu, dějepisu a občanské 

výchovy  pro sluchově 

postižené žáky, pro žáky s 

kombinovanými vadami, 

poruchami učení a autismem.

             50 000    

Biosférická rezervace 

Dolní Morava, o.p.s.

Programy Biosférické 

rezervace 2013

Na zajištění programů 

Biosférické rezervace 

zaměřených na ochranu 

přírodních a kulturních 

různorodostí, na podporu 

udržitelného ekonomického a 

demografického rozvoje a na 

environmentální vzdělávání a 

výchovu.

           200 000    

Českomoravská 

myslivecká jednota, o.s.

Podpora ČMMJ 2013 Prohlubování znalostí v oblasti 

lesnictví, myslivosti a ochrany 

životního prostředí v řadách 

laické i odborné veřejnosti 

formou ekologických soutěží a 

výstav.

         2 500 000    



My.Aktivity o.p.s. Environmentální 

vzdělávání dětí a rodin s 

dětmi

Podpora environmentálních 

prujektů Letní tábory pro rodiny 

s dětmi; Letní dětské tábory; 

Rodinný klub Ulitka a Přírodní 

areál Krejcárek

            150 000    

TJ Sokol Ostravice Revitalizace areálu TJ 

"Výstavba dětského hřiště"

Revitalizace sportovně-

kulturního areálu, který je v 

těsné blízkosti CHKO Beskydy. 

Zpříjemnit prostředí, ve kterém 

mohou děti a jejich rodiče 

aktivně trávit volný čas.

            150 000    

Občanské sdružení 

Aladin

Přeprava těžce tělesně 

postižených spoluobčanů 

zejména vozíčkářů

Přeprava těžce tělesně 

postižených - částečná úhrada 

leasingu vozidla.

             50 000    

Timšel o.s. Vybavení pro nové lektory 

normy Českého 

červeného kříže 

"Přátelská místa"

Minimalizovat exkluzi 

handicapovaných osob a 

seniorů v oblasti veřejně 

přístupných služeb, pomoc při 

rozvoji služeb aktivizací 

minoritních skupin, centrální 

informovanost cílových skupin 

(cca 3,5mil. osob)

             50 000    

Československá 

rehabilitační společnost 

Dr. Vojty

Rehabilitačně - rekondiční 

pobyt Chlum

Rehabilitačně - rekondiční 

pobyty pro děti a dospělé 

pacienty s diagnózou dětská 

mozková obrna.

             50 000    

Sbor dobrovolných 

hasičů Senec

Podpora činnosti mladých 

hasičů, neorganizované 

mládeže a požárního 

sportu

Podpora činnosti mladých 

hasičů, získávání další mládeže 

pro účelné využití volného času. 

Nákup přilb, montérek, stanu, 

stoly a lavice, ruční stříkačky a 

časomíry.

             35 000    

Nadační fond 

Prolomené ticho

Nadační příspěvek na 

řečový procesor ke 

kochleárnímu implantátu

Podpora sociálně slabých rodin 

sluchově postižených dětí, 

příspěvek na výměnu řečového 

procesoru.

             50 000    

Collaborative 

Collective, o.s.

Environmental Pavilion Zhotovení prototypu dřevěného 

pavilonu a měření jeho 

interakce s prostředím v rámci 

studentského kurzu. Úhrada 

stipendia na koordinaci 

projektu.

             46 000    

Základní škola a 

Mateřská škola Kácov, 

okres Kutná Hora

Environmentální výchova 

na 1. stupni ZŠ

Prohlubování a podpora 

enviromentální výchovy na 

1.stupni ZŠ modernizací 

zastaralého zařízení

             45 000    



Společnost přátel 

Českých 

přírodovědných 

biblioték

Využití databáze Českých 

přírodovědných biblioték 

pro EVVO ve vybraných 

regionech Středočeského 

kraje

Vytvoření vhodného 

informačního zázemí pro 

podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty na 

ZŠ v Benešovském a 

Berounském regionu. Náklady 

na webhosting, vkládání dat do 

databáze, seminář včetně 

cestovného a režijních nákladů.

             20 000    

Základní škola a 

Mateřská škola Lužná, 

okres Rakovník

Makro i mikro svět Zakoupení vybavení laboratoře 

přírodopisu.

             30 000    

Devětsil - prožitek a 

výchova v přírodě, 

občanské sdruženi

Teepee do lesní mateřské 

školky Devětsil

Doplnění vybavení pro lesní 

mateřskou školku v Kamenici. 

Nákup teepee.

             29 000    

Základní škola 

Netvořice, okres 

Benešov

Zóna aktivního odpočinku 

pro žáky školy

Zakoupení venkovních prvků do 

přírodního areálu školy - nákup 

altánu.

             45 000    

Základní škola Jakuba 

Jana Ryby Rožmitál 

pod Třemšínem

Podpora výuky se 

zaměřením na 

přírodovědnou tematiku

Zakoupení výukových 

programů, realizace kurzů a 

škol v přírodě, nákup literatury a 

vybavení odborné učebny 

přírodopisu.

             50 000    

Základní škola a 

Mateřská škola Kunštát, 

příspěvková organizace

Cestička do školy Okrasná a estetická úprava 

přístupového chodníku ke 

školní budově - výsadba 

okrasných keřů, dřevin, oprava 

plotu

             36 078    

Slovácký běžecký klub 

Kyjov o.s.

Pohyb nás spojuje (na 

běžkách v Bílých 

Karpatech Mikroregionu 

Horňácko)

Rozvoj pohybových aktivit pro 

děti a mládež se zaměřením na 

předcházení drogové, 

alkoholické závislosti  či jiných 

negativních vlivů

             33 300    

Obec Radějov Veřejné hřiště v Radějově Vybudování dětského hřiště              50 000    

Město Bučovice Moderní knihovna dětem - 

další cesta ke vzdělávání 

nové generace, Tradice i 

současnost - Knihovna 

Anny Šperkové 1882-2013

Modernizace technického 

zázemí knihovny

             30 022    

Mateřská škola 

RADOST, příspěvková 

organizace

Po stopách indiánů Vybavení školní zahrady  

dřevěnými herními prvky pro 

námětovou hru

             33 300    

Nadační fond středních 

škol pro tělesně 

postiženou mládež v 

Brně

Cesta z města bez bariér Účelem projektu je zpřístupnit 

telesně handicapovaným žákům 

lesní naučnou stezku a 

zprostředkovat návštěvu bio 

farmy s Centrem zeleného 

vzdělávání

             33 300    

Občanské sdružení 

Naděje pro pomoc 

zdravotně postižené 

mládeži

Částečná rekonstrukce 

zídky přírodovědné 

zahrady v areálu školy

Vybudování přírodovědné 

zahrady pro výuku a relaxaci

             50 000    



DOTYK II, o.p.s. Můžeme si hrát se svými 

kamarády

Rozšíření a zkvalitnění nabídky 

odpoledních zájmových kroužků 

pro děti s autismem

             34 000    

Základní škola a 

Mateřská škola, Šumná, 

okres Znojmo

Zelená učebna Vybudování přírodní učebny na 

školní zahradě, úprava 

prostředí zahrady tak, aby 

poskytovala bezpečné, 

podnětné a účelné zázemí pro 

výuku, odpočinek a hry žáků a 

dětí školy i obce

             50 000    

Mateřská škola 

Lukovany, okres Brno-

venkov, příspěvková 

organizace

Držíme pěstičky hřišti pro 

lukovanské dětičky

Nahrazení nevyhovujících prvků 

na zahradě novými a současně 

i jejich doplnění

             50 000    

Základní škola Sloup, 

okres Blansko

Vybudování školního 

arboreta ZŠ Sloup

Udržení původní flóry v 

Moravském krasu a posílení 

vztahu mladé generace k 

přírodě

             50 000    

Zámek Slavkov - 

Austerlitz, příspěvková 

organizace

Sochařské sympozium 

Austerlitz

Uspořádání sochařského 

sympozia v parku

             50 000    

Hospic sv. Jana N. 

Neumanna

Pomoc nevyléčitelně 

nemocným pacientům a 

pacientům s demencí

Zařízení hospice.              50 000    

Sancta Spinea Corona - 

společnost přátel Zlaté 

Koruny, o.s.

Zlatokorunksý rok 2013 - 

750 let Zlaté Koruny

Oslava založení Zlaté Koruny.              15 000    

Stanice "Pomoc 

přírodě"

Interaktivní expozice 

"Borovice celého světa" 

aneb význam biodiverzity 

pro udržitelný rozvoj na 

příkladu rodu Pinus

Informační tabule s popisem 

jednotlivých druhů borovice. 

Tabule budou umístěny v 

Přírodovědném muzeu 

Semenec v rámci ekoturistiky. 

             15 000    

Občanské sdružení 

PREVENT

Doléčovací centrum 

PREVENT

Plnohodnotné začlenění 

pacienta do společnosti po 

absolvování léčby ze závislosti.

             15 000    

TVOR o.s. Rok s tvorem Smysluplné využití volného 

času dětí a mládeže tvůrčím 

způsobem formou vytváření 

kladného vztahu k umění.

             10 000    

Hrát2Objevovat, o.p.s. Létání v přírodě v rámci 

Objevárium: Leťme 

vysoko

Podpořit zvídavost a zájem o 

vědu a přírodu u dětí v rozmezí 

4 - 12 let

             15 000    

Hamerský potok o.s. Netopýři kolem nás Informování veřejnosti a žáků 

místních škol o netopýrech a 

jejich ochraně.

             15 000    

Sportovní klub Spastic 

Tricykl

Podpora sportovních 

aktivit SKS Tricykl Blatná v 

roce 2013

Podpoření sportovců s těžkým 

pohybovým postižením 

spojeným zejména s diagnózou 

dětská mozková obrna, 

roztroušená skleróza či 

diagnózami vyžadujícími 

amputaci končetin.

             15 000    



"Občanské sdružení Ve 

škole i mimo ni"

Nákup mikroskopické 

techniky pro vybavení 

laboratoře - pokračován 

projektu 2011, 2012

Pořízení vybavení pro realizaci 

turnusových praktik z biologie 

pro školy. Nákup mikroskopu a 

stereomikroskopu.

             10 000    

Základní škola a 

Mateřská škola 

Chvalšiny

Zahrada MŠ Chvalšiny v 

přírodním stylu - 1. fáze

Výchova ke zdravému 

životnímu stylu, přirozený vztah 

dětí k přírodě, environmentální 

vzdělávání a pohybové vyžití 

dětí

             15 000    

Občané Jankov a 

Holašovic sobě a všem 

o.p.s

Selské slavnosti 

Holašovice 2013

Staročeský jarmark s ukázkou 

tradičních lidových řemesel

             15 000    

Klub ekologické 

výchovy o.s.

Krajská žákovská 

konference "Kulturní a 

přírodní dědictví 

jihočeského regionu"

Podpora badatelské a tvůrčí 

činnosti nadaných žáků 

základních a středních škol 

Jihočeského kraje

             20 000    

Základní škola Chýnov, 

okres Tábor

Malá multimediální 

učebna ZŠ Chýnov

Vylepšení technického vybavení 

školy. Nákup digitální 

videokamery pro kroužek Mladý 

reportér.

             17 000    

Nadační fond Naše 

budoucnost

Environmentální výchova 

v praxi

Pobytové akce v NP Šumava, 

ověření teoretických poznatků. 

Doprava na místo, stravování, 

ubytování, vstupné.

             30 000    

Pomáháme sportem 

o.s.

Pomáháme fotbalem 2013 Sportovně zábavná charitativní 

akce na podporu dětského 

oddělení českobudějovícké 

nemocnice. Náklady na 

propagaci akce.

             25 000    

Hluboká nad Vltavou 

o.s.

Seniorský den Podpora akce seniorský den. 

Zajištění živé hudby a 

programu.

               5 000    

Občanské sdružení 

Třeboňská nocturna

Třeboňská nocturna 2013 Představení toho nejlepšího z 

vážné hudby prostřednictvím 

našich i zahraničních interpretů 

návštěvníkům i obyvatelům 

Jihočeského kraje

             15 000    

Svazek obcí Blatenska Není klobouk jako klobouk 

- 10 ročník cyklu o přírodě 

Blatenska

Rozšíření nabídky programů a 

soutěží v oblasti EVVO

             15 000    

Krasec o.s. Jihočeská ratolest 2013 Uspořádání 3. ročníku soutěže 

projektů na ochranu životního 

prostředí , jejímž cílem je 

přispět ke zlepšení živ. 

Prostředí a informovat o něm v 

Jihočeském kraji. Prostředky na 

organizační zajištění soutěže, 

grafické zpracování letáků a 

diplomů.

             15 000    

Nadační fond Festival 

komorní hudby Český 

Krumlov

Festival komorní hudby - 

27.ročník

Podpora realizace festivalu 

komorní hudby.

             15 000    



Asociace pomáhající 

lidem s autismem Jižní 

Čechy o.s.

Odlehčovací služba pro 

rodiny dětí s autismem v 

JČ

Umožnit rodičům dětí s 

autismem, aby si odpočinuli od 

náročné péče o své děti.

             15 000    

Hroznějovická 

Dobromysl o.s.

" S LESY a Domromysli 

rok plný dobré mysli 2013"

Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže v sociálně 

znevýhodněné oblasti 

Hroznějovicka. Pořádání 

soutěží a výletů.

               7 000    

Občanské sdružení 

OKNA

Sportovně plavecký tábor 

Sportovního klubu Kapři.

Sportovní tábor pro 25 

handicapovaných dětí.

               8 000    

LIBÍN-S PRACHATICE Šumavský folklorní festival 

Setkání s tradicí na 

Schwarzenberském 

plavebním kanálu 2013

Vrátit k plavebnímu kanálu 

lidové písničky a tance i stará 

povolání.

               7 000    

SNN v ČR poradenské 

centrum České 

Budějovice, o.s.

V tichu, ale s úsměvem Zkvalitnění života osobám se 

sluchovým postižením.

               7 000    

Arpida, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením, 

o.s.

Pojezdová sekačka pro 

sociálně terapeutické dílny 

v centru Arpida

Podpora a rozvoj pracovních 

návyků u uživatelů sociálně 

terapeutických dílen.

               8 000    

Proutek, občanské 

sdružení

Podpora kvality sociální 

služby Chráněné bydlení 

Proutek

Posláním chráněného bydlení je 

umožnit dospělým lidem s 

mentálním postižením žít co 

nejběžnější, samostný a vést 

spokojený život.

               8 000    

Informační centrum 

občanského sektoru 

Český Krumlov, o.s.

Rodinné centrum Krumlík Podpora rodičům při slaďování 

profesního a rodinného života. 

Poskytování kroužků pro děti 

spojené s péčí o zvířata v jejich 

přirozeném prostředí a 

environmentální tématikou, 

zaměřených na prevenci 

ochrany životního prostředí.

               7 000    

Základní škola Chyšky Navigační systém školní 

zahrady

ZŠ se intenzivně věnuje 

environmentální výchově. Snaží 

se vytvořit a posílit pozitivní 

postoj žáka k životnímu 

prostředí a jednat v souladu se 

zásadami trvale udržitelného 

života.

               8 000    

Jihočeská růže, o.s. Poradenské centrum - 

rovné šance pro všechny

zajištění základního provozu 

poradny, která se specializuje 

na Krizové centrum pro matku a 

dítě a lostatní sociálně 

znevýhodněné občany.

               8 000    

Borůvka, Borovany 

společnost pro 

rehabilitaci dětí a 

mládeže se zdravotním 

postižením

Terénní pečovatelská 

služba pro zdravotně 

postižené a seniory

Částečné hrazení nákladů za 

pohonné hmoty v rámci terénní 

pečovatelské služby

               8 000    

Nazaret, středisko DM 

CČSH Borovany

Zatáčecí zařízení pro 

keramickou výrobu

Zefektivnění provozu chráněné 

dílny.

               8 000    



Základní článek hnutí 

Brontosaurus - centrum 

ekologické a globální 

výchovy Cassiopeia

Veřejná zeleň pro všechny Zkvalitnění podmínek pro 

realizaci environmentální 

výchovy dětí a mládeže v 

prostorách CEGV Cassiopeia a 

osvěta široké veřejnosti.

               7 000    

Centrum BAZALKA, 

o.p.s.

Vybavení stacionáře vybavení denního a týdenního 

stacionáře nábytkem - sedacím 

nábytkem

               8 000    

RADAMBUK - Rada dětí 

a mládeže Jihočeského 

kraje

Lokalizace tábořišť Zmapování tábořišť a jejich 

rychlá lokalizace složkami IZS

               7 000    

O.s. Vespolek Kdyby liška měla křídla Vytvoření vzdělávací hry o lese 

a zvířatech pro děti.

               8 000    

Český nadační fond pro 

vydru

Záchranná stanice Třeboň Účelem projektu je zajištění 

odpovídající péče a pomoci pro 

zraněné a jinak handicapované 

živočichy v rámci záchranné 

stanice Třeboň.

               8 000    

Rosa - společnost pro 

ekologické informace a 

aktivity, o.p.s.

Dřevěné hračky - 

bezpečná alternativa pro 

děti, šetrná pro přírodu

Propagace smysluplných, 

bezpečných , zdravotně 

nezávadných a k přírodě 

šetrných hraček.

               8 000    

Sdružení absolventů a 

přátel lesnických škol 

píseckých - SAPLŠP

Mimoškolní zájmová 

činnost na Lesnických 

školách v Písku

Zkvalitnění zájmové činnosti a 

mimoškolních aktivit. Pořízení 

vybavení na sálovou kopanou a 

volejbal.

               8 000    

Místní skupina Českého 

červeného kříže č. 1 

(Náchod)

Nákup plaveckých 

pomůcek a věcných darů 

pro vítěze plaveckých 

soutěží

Nákup plaveckých pomůcek a 

věcných darů pro vítěze 

plaveckých soutěží

             20 000    

IdiXep Ozdravně-poznávací 

pobyt

Mimoškolní zájmová činnost se 

zaměřením na poznávání 

přírody

             50 000    

Sbor dobrovolných 

hasičů Hřibojedy

Podpora požárně-

sportovní činnosti dětí a 

mládeže

Vybavení materiálně technické 

základny dětí a dorostu

             30 000    

Základní škola 

Rokytnice v Orlických 

horách

Mikroskopy Zajištění pomůcek pro 

zkvalitnění výuky přírodopisu a 

práci přírodovědného kroužku 

pro žáky 1.a 2.stupně.

             25 000    

Klub rodičů při VOŠ a 

SPŠ Rychnov nad 

Kněžnou, o.s.

Zájmové a sportovní 

aktivity jako prevence 

sociálně patologických 

jevů v Domově mládeže v 

Rychnově n. K.

Organizování mimoškolních 

aktivit a kroužků pro mládež

             25 000    

Nadační fond Střední 

lesnické školy a VOŠL v  

Trutnově

Obnova vybavení odborné 

učebny chemie

Práce s moderními a funkčními 

přístroji a pomůckami

             50 000    

Hospicové občanské 

sdružení Duha

Centrum domácí 

hospicové péče

Poskytování  hospicové péče 

pacientům v terminálním stadiu 

nádorového onemocnění v 

domácím prostředí

             50 000    



Občanské sdužení 

rodičů a přátel dětí s 

handicapem ORION

DĚTI ORIONU 2013 Pomoc při zajištění letního 

tábora pro děti s handicapem a 

týdenního rehabilitačně-

rekondičního pobytu pro rodiny 

dětí s handicapem

             25 000    

Základní škola a 

mateřská škola Slatina 

nad Zdobnicí, okres 

Rychnov nad Kněžnou

Přírodovědná stezka

Poznávání rostlin

Vzbuzovat a posilovat hlubší 

zájem žáků o přírodu, která je 

obklopuje, ověřit znalosti žáků v 

oblasti přírodovědy - se 

zaměřením převážně na faunu 

a floru lesa

             25 000    

Mateřská škola Klíček, 

Rychnov nad Kněžnou

Zahrada 2013 Vybavení zahrady herními prvky              50 000    

Základní škola a 

Mateřská škola 

Chvaleč, okres Trutnov

Vybavení školní zahrady 

MŠ herními prvky

Nahrazení starých a 

nevyhovujících herních prvků 

novými

             50 000    

TyfloCentrum Liberec, 

o.p.s.

Udržení a rozvoj sociálně 

aktivizačních služeb pro 

osoby nevidomé a s 

těžkým zrakovým 

postižením

Zlepšit kvalitu života osob s 

těžkým zrakovým postižením v 

Libereckém kraji

             50 000    

AMÁTKA DĚTEM o.p.s. Zábavně vzdělávací 

aktivity nejen pro MŠ/ZŠ, 

ale celou rodinu

Zájmová činnost se zaměřením 

na podporu  četby, literárních 

dovedností, výtvarných 

dovedností a znalostí o daných 

tématech

             50 000    

VK Raškovice Zlepšení zázemí pro 

sportovní činnost dětí a 

mládeže v Raškovicích II. 

Etapa

Rozvoj mimoškolní činnosti 

dětí, zlepšení zázemí pro rozvoj 

talentů dětí a mládeže, 

předškolních dětí v doprovodu 

rodičů, zlepšení podmínek pro 

rekreační sport

             50 000    

Charita Frýdek - Místek Zakoupení pračky pro 

Oázu pokoje pro 

psychicky nemocné

Zajistit náhradu za dosluhující 

pračku v pobytovém zařízení 

pro osoby s psychickým 

onemocněním

             50 000    

Sportovní klub JUDO 

Frýdek - Místek

Materiálově technické 

zabezpečení školního 

kroužku

Smysluplné využití volného 

času předškolních dětí se 

zaměřením na základy 

gymnastiky a judo

             50 000    

Charita Ostrava Pořízení vybavení do 

Charitního domu sv. 

Františka

Podpora sociálně 

handicapovaných osob, které 

přišly o vlastní bydlení, aby 

dosáhli takové úrovně 

soběstačnosti, že budou 

schopni návratu do přirozeného 

sociálního prostředí

             50 000    

Základní škola a 

mateřská škola Frýdek-

Místek, El. 

Krásnohorské 2254

Volnočasové aktivity Renovace dopravního hřiště              50 000    



Základní škola a 

mateřská škola, 

Valašské Meziříčí, 

Poličná 276, p.o.

Příprava pro život Podpora zdravotně 

handicapovaných žáků na 

základní škole

             50 000    

Základní škola, Dobrá, 

okres Frýdek-Místek

Sport nás baví Podpora mimoškolní zájmové 

činnosti prostřednictvím 

sportovního vybavení 

tělocvičny, rozvoj talentů

             50 000    

Sbor dobrovolných 

hasičů Krásná - 

Mohelnice

Inovace a doplnění 

hasičského vybavení pro 

celoroční činnost mladých 

hasičů

Podpora dobrovolných útvarů 

protipožární ochrany

             50 000    

Podané ruce, o.s. Nejlepší přítel člověka 

kamarádem i léčitelem

Canisterapie              50 000    

Sportovní klub 

vozíčkářů Ostrava

Nákup sportovního 

vybavení pro členy

Vytvoření dobrých podmínek 

členům k přípravě na turnaje v 

ČR i zahraničí

             50 000    

Základní škola T.G. 

Masaryka Vimperk, 

okres Prachatice, 

1.máje

Finále MČR v 

mažoretkovém sportu 

2013

Zajištění pořádání postupové 

mezinárodní soutěže mažoretek

             35 000    

Česká lesnická 

společnost

37. Lesnický den v Ralsku Spolupořádání lesnických dnů 

spojených s lesní pedagogikou, 

odbornými semináři a 

soutěžemi

             50 000    

Město Vimperk 750 let od první písemné 

zmínky o Vimperku

Zahájení letních slavností k 

výročí města - podpora 

divadelních představení pro děti

             15 000    

Mateřská škola 

Kunčina, okres Svitavy

Přírodní učebna Úprava školní zahrady pro 

účelnější využívání v rámci 

enviromentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty pro děti a 

rodiče. Pořízení vrbičkového 

iglů, hmatový chodník.

             16 842    

Mateřská škola 

Slatiňany

Dřevěné domečky na 

zahradu

Dovybavení školní zahrady, 

vzdělání, tvořivost a hra dětí.

             15 000    

Základní škola a 

Mateřská škola, Hradec 

Králové,  Úprkova 1

Česká krajina na školní 

zahradě

Úprava vnějšího prostranství 

školy. Revitalizace lesoparku, 

oprava naučných tabulí, terénní 

úpravy jezírka,obnovení 

ekosystému louka.

             50 000    

Mateřská škola 

Vostelčice, Choceň

Dovádět a skotačit a 

přitom si zacvičit

Obnova vybavení školní 

zahrady vhodným a bezpečným 

zařízením

             21 000    

Český rybářský svaz, 

místní organizace 

Přelouč

Handicap Fish cup 2013 Posilování psychické odolnosti 

a zvyšování motorických 

schopností handicapovaných 

občanů. Ceny, 

medaile,vyhotovení alba a videa 

pro účastníky.

               7 500    

Mateřská škola Karle, 

okres Svitavy

Nové herní prvky pro 

aktivní děti

Modernizace zahrady.  Herní 

prvek na zahradu - šestihranná 

průlezka.

             12 000    

Basketbalový klub 

Pardubice

Mistrovství ČR v 

basketbalu do 17 let

Podnítit zájem mládeže o 

basketbal. Propagace, 

prezentace.

             15 000    



Dívčí tenisový klub - 

DTK Skuteč

Podpora tenisového  klubu Rozvoj a zkvalitnění sportovní 

činnosti dětí. Roční provoz DTK 

Skuteč

             10 000    

Mladějovská 

průmyslová dráha o.s.

Parní úzkokolejkou za 

hornickou historií

Zachování dráhy budoucím 

generacím - obnovení provozu. 

obnova a zprovoznění 

technické památky - historické 

úzkokolejky

             50 000    

Mateřská škola Na 

Herzánce, Choceň

Kouzelný domeček výchovně vzdělávací činnosti 

venku, ochrana před 

klimatickými vlivy . Dřevěný 

domeček a altán.

             20 000    

Bacrie o.s. Krajina a lidé rozvinutí u dětí a mladých lidí 

chápání důležitosti zachování 

kulturního a přírodního dědictví. 

Dřevo řezivo, stromy, česačka 

vlny, vlna.

             30 400    

ČSOP -  záchranná 

stanice a ekocentrum 

"Pasíčka"

Seník s krmelcem Podpora rozšíření areálu 

Záchranné stanice volně žijících 

živočichů - materiál, práce.

             25 000    

Obec Vranová Lhota Nové herní prvky na školní 

zahradu MŠ

Dovybavení školní zahrady, 

vzdělání, tvořivost a hra dětí. 

Kolotoč se sedáky a skluzavka.

             25 000    

Základní škola a 

mateřská škola 

Koclířov, okres Svitavy

Vybavení prvky pro 

pohybovou aktivitu na 

volnočasové aktivity

Zlepšení pohybové aktivity a 

podpora práce v kolektivu. 

Pomůcky do tělocvičny a na 

volnočasové aktivity

             22 000    

Základní škola T. G. 

Masaryka Borohrádek, 

okres Rychnov nad 

Kněžnou

Přírodopis názorněji Zkvalitnění výuky přírodopisu a 

ekologie na ZŠ. Gas senzor, 

Link, pH senzor, Temperature 

Sensor.

             17 500    

Základní škola Eduarda 

Nápravníka Býšť, okres 

Pardubice

Budeme si hrát v přírodě Budování herních prvků pro 

pobyt v přírodě a vytvoření 

podmínek pro aktivní 

pohyb.houpačka, víceúčelová 

prolézačka.

             17 500    

Obec Oldřiš Hasiči pro lesy a přírodu Ochrana obyvatelstva a 

životního prostředí. Zakoupení 

ochranných pomůcek pro JSDH 

- hasičský oblek, boty, rukavice.

             15 000    

Obec Studené Příspěvek dobrovolným 

hasičům  na Studeném

ochrana obyvatelstva a 

životního prostředí - pracovní 

obleky

             10 000    

Sdružení rodičů a přátel 

školy a dětí při SZeŠ 

Lanškroun

Výchova mládeže k 

myslivosti

Zkvalitnění výuky mladých 

adeptů myslivosti. Učebnice 

PENZUM mysliveckých znalostí

             10 000    

ZO ČSOP 52/01 

Podorlicko Česká 

Třebová

Ochrana ekosystému hub Zvýšení informovanosti 

veřejnosti o houbách

             10 000    



Základní škola a 

mateřská škola Mladkov

Rozvoj tělesné a sportovní 

aktivity

Vytvoření zázemí pro 

zlepšování tělesné a fyzické 

zdatnosti dětí a žáků školy - 

pořízení pružinového houpadla.

             10 000    

Sdružení rodičů a přátel 

dětí a školy při ZUŠ J. 

Kociana, Ústí nad Orlicí

Výměnný koncertní zájezd koncertní zájezd symfonickéh 

orchestru - cestovní náklady

             10 000    

Mateřská škola, Trhová 

Kamenice, okres 

Chrudim

Květiny kolem nás Seznámení žáky se základy 

péče o rostliny a životní 

prostředí. rostliny, zemina, 

zahradní konve, didaktické 

pomůcky.

               5 000    

Základní škola, Trhová 

Kamenice, okres 

Chrudim

Učíme se v přírodě Zajištění vhodného zázemí pro 

výuku mimo budovu školy. 

Zahradní nábytek, odborné 

publikace, učební materiál, 

ceny.

             10 000    

Základní škola, 

Nasavrky, okres Chrudim

Vizualizace ve výuce 

přírodovědných předmětů

Nákup moderních pomůcek pro 

odbornou pracovnu Fy-Che - 

Notebook, dataprojektor LCD

             15 000    

Pohybové centrum 

Sovička o.s.

Pohybem ke  zdraví 2013 Vybavení sportovními 

pomůckami a náčiním, 

vybudování hřiště pro děti

             30 000    

Základní škola Choltice, 

okres Pardubice

Zavádění 2. cizího jazyka  

do výuky ZŠ

Získávání základních znalostí 

žáků ZŠ . Učebnice, výukový 

program.

             10 000    

Mateřská škola Běstvina, 

okres Chrudim

Zahrada pro běstvinské 

děti

Doplnění dřevěných herních 

prvků na zahradu.

             10 000    

Občanské sdružení při 

Gymnáziu v Jihlavě

Les -zdroj přírodního 

bohatství, jeho ochrana

vybavení učebny - mikroskop, 

dataprojektor, stolní počítač a 

vizualizér

             50 000    

ZŠ Jihlava Rozvoj vzdělávací oblasti " 

člověk a jeho svět" v ZŠ

nákup multimediálních 

interaktivních učebnic s 

přírodovědným a vlastivědným 

obsahem -  I. stupeň ZŠ 

             40 000    

Tělovýchovná jednota 

Řásná, občanské 

sdružení

Mládež na běžkách zapojení mládeže do zimních 

běžeckých závodů v rámci 

lyžařského poháru Běžce 

Vysočiny - provoz a údržba 

skůtru, úprava běžeckých stop, 

oprava traséru na stopy a 

značení, ceny pro vítěze

             25 000    

Chaloupky, o.p.s. Učíme se o lese Nákup didaktických pomůcek 

na přípravu lesnických 

výukových programů pro žáky 

ZŠ a SŠ na jednotlivých 

pracovištích Chaloupek na 

Vysočině

             50 000    

Obec Šimanov Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice

příspěvek na rekonstrukci 

hasičské zbrojnice zásahové 

jednotce sboru dobrovolných 

hasičů

             50 000    



Hospicové hnutí - 

Vysočina, o.s.

Domácí hospicová péče v 

Jihlavě a okolí

Péče o klienty v domácí 

hospicové péči - platy sester

             50 000    

Občansé sdružení 

KADET - centrum 

volného času

Podpora akcí "Indiánské 

hrátky"a "Pochod za 

opečným buřtem"

Zábavnou a soutěživou formou 

dostat děti, mládež i rodiny do 

přírody a ukázat jim alternativní 

možnosti trávení volného času s 

důrazem na pobyt v přírodě - 

odměny, pomůcky, propagace, 

pronájmy a občerstvení

             20 000    

ZŠ Skuhrov Modernizace 

lělovýchovného vybavení 

pro výuku lyžování

Cílem je umožnit dětem z 

vesnic výuku běžkového i 

sjezdového lyžování - nákup 

lyžařských bot, hůlek, vosků a 

obaly na lyže

             45 000    

Sporotně střelecký klub 

Černovice

Podpora střeleckého klubu Podpora střeleckých soutěží 

juniorů - náklady na startovné, 

cestovní náklady, střelivo

             30 000    

Správa kulturních 

zařízení města 

Kamenice nad Lipou, 

příspěvková organizace

VIII. ročník Hračkobraní - 

festival hraček z 

přírodního materiálu

Festival Hračkobraní veřejně 

prezentuje nápaditost 

klasických českých hraček z 

přírodního materiálu, které 

navazují na českou 

hračkářskou tradici - honoráře 

za kulturní programy

             30 000    

Stanice Pavlov, o.p.s. Provoz záchranné stanice 

pro handicapované 

živočichy

Provoz záchranné stanice pro 

handicapované živočichy - 

nákup krmiva.

             50 000    

Soutěže podkovy o.p.s. 48.ročník finále seriálu 

závodů Zlaté podkovy

48.ročník finále seriálu závodů 

Zlaté podkovy - vyvrcholení 

celoreplublikového seriálu 

koňských závodů ve 

všestrannosti. Náklady na 

reklamu a propagaci.

             30 000    

DUKLA Jihlava - mládež Příspěvek na pořízení 

sortovního oblečení

Spolufinancování Krajského 

centra talentované mládeže 

kraje Vysočina pro lední hokej 

při DUKLA Jihlava - mládež

             30 000    

Městský dům dětí a 

mládeže - ekocentrum, 

příspěvková organizace

Environmentální 

vzdělávání dětí, mládeže a 

veřejnosti

Oslovit a zaangažovat děti, 

rodiče s dětmi , školy a přimět 

je k zájmu o stav a ochranu 

životního prostředí. Pořízení 

interaktivních panelů, odměn, 

metodických materiáůl na akce 

a kancelářských potřeb.

             30 000    



Základní škola a 

mateřská škola Plesná

Plesenská zahrada - 

revitalizace 2. etapa

Úpravou školní zahrady vznikne 

prostor, který bude využíván pro 

mimoškolní aktivity , zejména 

na projekty environmentálního 

vzdělávání - nákup stromů, 

keřů, parkové úpravy.

             50 000    

Biblio Karlovy Vary, o.s. Ochrana přírody - odborný 

vzdělávací seminář pro 

veřejnost v rámci 

Univerzity volného času

Společně s AOPK vzdělávat 

veřejnost v oblasti 

environmentálního vzdělávání. 

Lektorné, koordinace projektu, 

propagace, spotřební materiál a 

nákup odborné publikace.

             20 000    

Základní škola a 

mateřská škola Horní 

Blatná, okres KV

Modernizace výuky na 

malotřídní škole

Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT. 

Modernizace počítačové učebny 

a vybavení výtvarné učebny.

             50 000    

FK Baník Sokolov o.s. Výchova slušného člověka 

a aktivního sportovce

Podpora mládežnického 

fotbalového klubu - nákup 

tréninkových pomůcek.

             50 000    

Horní hrad, o.p.s. Environmentální výchova 

a vzdělávání

V nově zbudovaném a 

vybaveném společenském sále 

uspořádat cyklus 20 

interaktivních besed pro děti a 

rodiny s dětmi o historii okolí 

areálu Horního hradu včetně 

zaměření na přírodní bohatství 

krajiny a živočichů. Pořízení 

MTZ, pomůcek a úhrada 

lektorného.

             50 000    

TJ Lokomotiva Karlovy 

Vary, o.s.

Rozvíjení talentů - mladé 

tenisové naděje kategorie 

Babytenis

Výchova mladých tenistů - 

výuka kvalifikovanými trenéry, 

vybavení tenisovými míčky, 

rakety a náčiní pro pohybové 

cvičení.

             50 000    

Nadace pro záchranu a 

obnovu Jizerských hor

Podpora ekologické 

výchovy dětí

Podpora dětí na školách a jejich 

pedagogů při realizaci praktické 

ekologické výchovy.

             50 000    

Společnost pro Jizerské 

hory, o.p.s.

Ekovýchovné akce v 

Jizerských horách

Pořádání akcí pro veřejnost 

zaměřených na ekologickou 

výchovu

             25 000    

ZO ČSOP Armillaria Ekosemináře Hubertka Ekologická výchova dětí a 

mládeže Libereckého kraje 

             40 000    

Junák - svaz skautů a 

skautek ČR, Liberecký 

kraj

Skautská činnost roku 

2013 v Libereckém kraji 

Podpora činnosti skautských 

oddílů a jejich akcí v 

Libereckém kraji v roce 2013.

             35 000    

Projizerky o.s. Ukliďme Jizerské hory 

2013

Úklidová akce pro děti, rodiče, 

oddíly v oblasti Jizerských hor s 

přesahem do Krkonoš.

             10 000    

Hospicová péče sv. 

Zdislavy o.p.s.

Domácí hospicová péče Zdravotní a sociální péče o 

umírající a pomoc jejich blízkým

             50 000    



Sdružení TULIPAN Zaměstnání není 

samozřejmost

Podpora provozu chráněné 

dílny TULIPAN a uspořádání 

kulturních aktivit za účelem 

propagace organizace

             50 000    

Oblastní spolek ČČK 

Jablonec nad Nisou

Školní i mimoškolní práce 

s dětmi a mládeží 2013

Základní výuka první pomoci od 

MŠ dále, podpůrné akce pro 

výchovu dětí k zodpovědnosti 

(Hlídky mladých zdravotníků) a 

podpora dětí, které se chtějí v 

této oblasti rozvíjet

             30 000    

Jizersko-ještědský 

horský spolek

Oprava naučné stezky 

Ještědské vápence a 

Slavnosti slunovratu na 

Martinské stěně

Obnova návštěvnické 

infrastruktury a práce s 

veřejností ve vztahu k přírodě

             50 000    

Náš kraj, o.s. Voda blízko nás - 

Povodně 2010

Vzdělávání široké veřejnosti v 

oblasti "voda v krajině"

             50 000    

JSDH obce Svojkov Obnova a doplnění 

výzbroje JSDHO Svojkov

Obnova a doplnění prostředků 

výzbroje výjezdové jednotky 

SDHO

             10 000    

SDH Rádlo Obnova a doplnění 

výzbroje SDH Rádlo

Obnova a doplnění prostředků 

výzbroje výjezdové jednotky 

SDH a doplnění výzbroje a 

technických prostředků pro 

práci dětského oddílu SDH

             20 000    

Vlastivědný spolek 

Českolipska

Myslivecká Muzejní noc a 

Koncert Myslivecké hudby

Přiblížení historie i současnosti 

myslivosti a jejich tradic široké 

veřejnosti, představení lesnické 

práce a ochrany životního 

prostředí jako celku 

prostřednictvím uspořádání 

doprovodných akcí k 

dlouhodobé výpravné výstavě 

nazvané Adepte cechu 

Hubertova...tradice a 

současnost myslivosti a jejich 

zařazení do projektu nazvaného 

Myslivecký rok v muzeu.

             50 000    

D.R.A.K. občanské 

sdružení

Energetická úspora 

zateplení objektu Oblačná 

450, Liberec

Úspora finančních prostředků 

pro zlepšení provozu a 

zkvalitnění poskytovaných 

služeb o.s. D.R.A.K.

             30 000    

Asociace pro pomoc 

handicapovaným dětem 

o.s.

Centrum Hájek Pořízení evakuačního výtahu v 

denním stacionáři centra - 

zřízení bezbariérovosti objektu

             50 000    

HC Meteor Třemošná Příspěvek na dopravu dětí 

a mládeže na tréninky

Příspěvek na dopravu dětí a 

mládeže na tréninky a soutěže.

             20 000    

Sportovní klub policie 

Planá

Renovace střelnice 

Chodová Planá

Renovace a revitalizace 

střelnice v Chodové Plané, 

využití pro sportovní střelbu u 

dětí a mládeže

             15 000    



Junák - svaz skautů a 

skautek ČR

Obrok 2013 - setkání 

skautů a skautek

Setkání skautů a skautek 

starších 15let v prostředí 

Vodního hradu Švihov - 

zvelebení hradu, pomoc v 

lesích apod.

             20 000    

DHC Plzeň Sportovní vybavení  pro 

dívčí házenkářský tým

Zajištění kvalitního sportovního 

vybavení pro úspěšné žákovské 

družstvo

             15 000    

Základní škola a 

mateřská škola 

Kozojedy, okres Plzeň-

sever, příspěvková 

organizace

Barevná školka Vytvoření podmínek pro 

osobnostní rozvoj dětí v 

příjemném a účelném prostředí 

třídy - nákup nábytku

             15 000    

SDH Chodová Planá Úprava klubovny a učebny 

pro mladé hasiče

Úprava klubovny a učebny 

mladých hasičů, příprava a 

výcvik, nákup topení do 

klubovny

             20 000    

TJ Sokol Šťáhlavy Podpora mládežnického 

sportu

Zajištění provozu a nezbytných 

poplatků v souvislosti s činností 

házenkářského oddílu ve 

Šťáhlavech

             15 000    

Tělovýchovná jednota 

Přeštice

Přeštický turnaj minižáků 

2013 - 10. ročník

Podpora mládežnického fotbalu 

v Plzeňském kraji

             20 000    

TyfloCentrum Plzeň, 

o.p.s.

Dobrovolnický program a 

fungování TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s.

Setkání dobrovolníků a úhrada 

části provozních nákladů 

TyfloCentra Plzeň

             10 000    

Statutární město Plzeň - 

MO Plzeň 2 - Slovany

Letní příměstský tábor Prázdninový denní pobyt dětí s 

výlety do přírody, lesní 

pedagogika.

             20 000    

Tělovýchovná jednota 

Tatran Železná Ruda

Ve stopách Martina Jakše 

a Marcela Maxy II.

Rozvoj lyžování na 

Železnorudsku se zaměřením 

na děti a mládež.

             25 000    

Základní škola a 

mateřská škola Karla 

Klostermanna Železná 

Ruda, p.o.

Podpora informační 

gramotnosti žáků

Zvýšení kvality výuky informaní 

gramotnosti - dovybavení 

počítačové učebny

             10 000    

ZO ČSOP Spálené 

Poříčí

Provoz záchranné stanice 

zvířat ve Spáleném Poříčí 

v roce 2013

Zajištění provozu záchranné 

stanice - zajištění krmiva, 

provozních nákladů

             35 000    

Občanské sdružení 

Stará cesta

Naučná cyklotrasa Stará 

cesta

Přiblížení kulturního a 

přírodního potenciálu Plaska 

veřejnosti - podpora výstavby 

naučné cyklostezky

             20 000    

Město Plasy Edice Tilia Plassensis - 

Rok železnice 2013

Vydání publikace ke 140. výročí 

zahájení provozu Plzeňsko - 

březenské dráhy: PLASY A 

ŽELEZNÁ DRÁHA

             15 000    

Základní škola 

Konstantinovy Lázně, 

okres Tachov, 

příspěvková organizace

Šetříme energiemi Pořízení termostatických ventilů 

k radiátorům, nádob na tříděný 

odpad a kompostérů

             15 000    



Základní škola a 

Mateřská škola Svojšín, 

příspěvková organizace

Umíme si hrát i bez 

počítačů

Řešení problémových situací 

formou hry, orientace v 

prostoru, posílení kreativity a 

originality dětských herních 

aktivit

             12 000    

Základní škola, 

Mateřská škola a 

Základní umělecká 

škola Bezdružice, 

příspěvková organizace

Pohybem ke zdraví Zvýšení počtu žáků zapojených 

do sportovní mimoškolní 

zájmové činnosti a rozvíjení 

sportovních talentů, nákup 

sportovního vybavení

               8 000    

Masarykova základní 

škola Kdyně, okres 

Domažlice

příspěvková organizace

Přírodovědný kroužek se 

zaměřením na myslivost a 

lesnictví

Podpora přírodovědné 

gramotnosti a trvale 

udržitelného rozvoje - nákup 

odborné literatury

             10 000    

Český svaz včelařů, 

o.s., ZO včelařů 

Trhanov ev.č. 30213

Celorepubliková 

Podčerchovská prodejní 

včelařská výstava

Propagace včelařství, význam 

včel pro krajinu

             15 000    

Obec Pec Dřevorubecká soutěž, 

Soutěž tažných koní, 

Dřevorubecké muzeum

Seznámení s historickou a 

současnou prací v lese

             25 000    

Sbor dobrovolných 

hasičů Horšovský Týn

Nákup stanu pro potřeby 

sboru a kroužku mladých 

hasičů

Zakoupení velkého stanu pro 

potřeby sboru a jednotky a pro 

kroužek mladých hasičů

             10 000    

Sdružení pro obnovu 

kaple "Srdce Ježíšovo" 

v Kocourově

Obnova kaple "Srdce 

Ježíšovo" v kocourově

Zachování kulturního dědictví - 

výroba informační tabule a 

přístřešku

             10 000    

Kulturní a okrašlovací 

spolek - KOS

KOS učí děti divadlo mimoškolní dramatická výchova 

dětí při ZŠ Planá

             35 000    

Fond ohrožených dětí - 

Klokánek Janovice nad 

Úhlavou

Stavba zahradního altánu 

v Klokánku v Janovicích 

nad Úhlavou

Příspěvek na výstavbu 

zahradního altánu v Klokánku 

pro děti 

             20 000    

BK Klatovy Minibasketbal Klatovy Podpora minibasketbalu v 

Klatovech - nákup vybavení

             15 000    

TJ Šumperk Příprava závodního 

družstva na zimní M ČR

Podpora volnočasových aktivit 

dětí, rozvoj sportu, plavecký 

oddíl

             30 000    

NADAČNÍ FOND 

MAMUT

Sportovně - kulturní 

víkend s NF MAMUT

Cyklomaraton pro širokou 

veřejnost za účasti 

handicapovaných s vloženým 

závodem dětí 2-14let.Podpora 

handicapovaných sportovců.

             50 000    

LIGA PROTI RAKOVINĚ 

v Šumperku

Rekondiční pobyty pro 

ženy po operaci prsu pro 

zhoubný nádor

Zlepšení fyzického a 

psychyckého stavu žen po 

operaci

             40 000    

SK Haná orienteering, 

o.s.

Orienteering Park 

Olomouc

Vybudování areálu pevných 

kontrol pro orientační běh v 

prostoru Olomouc - Svatý 

Kopeček - bude sloužit nejen 

veřejnosti, ale i školám a 

sportovním oddílům.

             30 000    

Sdružení Lacerta Jesenické kamenolomy, 

vodní plochy a mokřady 

2013

Mapování rozšíření vodních 

živočichů v zájmnové oblasti, 

besedy, přednášky, výstavy.

             20 000    



Český svaz ochránců 

přírody Šumperk 75/18

Lesy a bezlesí v CHKO 

Jeseníky

Interaktivní expozice pro 

návštěvníky SEV Švagrov

             40 000    

Soubor loveckých 

trubačů LČR, LS 

Jeseník

Setkávání dětí a mládeže 

s loveckou hudbou

Seznámení mládeže s loveckou 

hudbou s historickým exkurzem 

jejího vývoje, včetně 

mysliveckých tradic

             30 000    

FC Jiskra 2008 o.s. Závod horských kol "Jeřáb 

1003"

Pohybová a společenská 

aktivita veřejnosti - kategorie 

děti a mládež

             20 000    

O.S. Sdružení rodičů a 

veřejnosti, při SOŠ 

Šumperk

Vyučování v přírodě Umožnění žákům studium 

odborných předmětů v reálném 

prostředí v areálu školy - 

dobudování venkovní učebny

             30 000    

Společnost přátel 

muzea Malá Morava

Muzeum lesnictví, 

zemědělství, myslivosti a 

ochrany přírody

Dovybavení expozic muzea.              40 000    

Středisko volného času 

DUHA Jeseník

Vybavení zahrady 

střediska volného času

Dobudování naučné stezky 

dřevina rostlin, doplnění 

výsadby dřevin a rozšíření o 

naučnou stezku hornin

             20 000    

Obec Loučná nad 

Desnou

Obnova zámeckého parku 

- dosadba stromů a keřů

Vysázení nových dřevin a keřů 

v zámeckém parku - návrat 

podoby parku z minulého století

             20 000    

SDRUŽENÍ KARLA 

DITTERSE Z 

DITTERSDORFU

XXI. ročník Mezinárodního 

hudebního festivalu Karla 

Ditterse z Dittersdorfu

XXI.ročník Mezinárodního 

hudebního festivalu Karla 

Ditterse z Dittersdorfu.

             45 000    

Regionální centrum 

Hnutí Brontosaurus 

Jeseníky

Péče o zahrady v zaniklé 

osadě - nástroj 

environmentální výchovy

Ekologická výchova a péče o 

životní prostředí

             30 000    

EBERESCHE Moravský sladkoplodý 

jeřáb v r. 2013

Pokračování projektu z roku 

2012 - další roubování, 

výsadba, školkování sladkého 

jeřábu v Jeseníkách, mapování 

matečních stromů včetně 

digitální mapy

             20 000    

T.J. odbor asociace 

Sport pro všechny ZŠ 

Javorník

Drytooling s horolezeckým 

oddílem Rychleby

Seznámení mládeže a 

veřejnosti s lezeckým sportem 

drytooling

             30 000    

Základní škola, Most, 

Jakuba Arbesa 2454, 

příspěvková organizace

Přírodní vědy interaktivně Pořízení interaktivní tabule s 

příslušenstvím, která bude 

určena pro výuku přírodních 

věd

             43 000    

Krušnohorský spolek 

o.s.

Lesnický tábor 2013 Vybavení aktivit letního 

dětského tábora

             25 000    

Základní škola Lipenec, 

okres Louny

Inovace a podpora školní 

vzdělanosti

Zkvalitnění výuky za pomoci 

moderního el. zařízení, nákup 

data projektoru

             15 000    

Basket Academy Louny Basket Academy Louny Výchova a rozvoj pohybových 

schopností a dovedností 

mládeže - nákup tréninkových 

pomůcek

             29 000    



Mateřská škola, ul. 

Klášterecká 1557, 432 

01 Kadaň, příspěvková 

organizace

Bezpečná zelená zahrada Rekonstrukce oplocení zahrady 

mateřské školy a doplnění 

zeleně

             30 000    

TORNADO SQUASH 

MOST

"Sportmánie 2013" Vytvoření zázemí pro péči o 

talentované děti a mládež ve 

squashi, badmintonu a dalších 

sportovních odvětvích

             25 000    

Základní škola Kadaň, 

Na Podlesí 1480, okres 

Chomutov

"Škola - dílna tvořivosti" Vytvoření keramické dílny 

využitelné jak pro výuku tak i 

mimoškolní zájmovou činnost - 

nákup pece

             25 000    

Základní škola Rudolfa 

Koblice, Pionýrů 1102, 

Kadaň

Učíme se v lese Přenesení výuky do terénu, žáci 

mohou bádat přímo v přírodě - 

vybudování dřevěné učebny

             30 000    

Základní škola Kadaň, 

ul. Školní 1479, okr. 

Chomutov

"Cizí jazyk v novém" Zajistit pro žáky v rámci výuky 

druhého cizího jazyka kvalitní 

učební pomůcky - učebnice, 

sešity a další výukové materiály

             35 000    

BK Teplice, o.s. Žijeme basketbalem! Zajištění basketbalového 

soustředění a realizace turnajů 

pro žáky BK teplice

             18 000    

Tělovýchovná jednota 

Válcovny trub a 

Železárny Chomutov

Memoriál Helmuta Tauda 

a Vánoční turnaj

Zajištění pomoci při pořádání 

turnajů pro mládež od 7 do 10 

let

             18 000    

JK-JJ Stadion Teplice, 

o.s.

Soustředění sportovní 

mládeže

Výuka sportovního juda pro děti 

a mládež - zajištění soustředění 

v Jeseníkách

             10 000    

1.Krušnohorské 

rybářské občanské 

sdružení

Exterierový informační 

kiosek s dotykovou 

obrazovkou

Výroba závěsného 

informačního kiosku - infoboxu 

s dotykovou LCD obrazovkou a 

interaktivní prezentací - výskyt 

živočišných druhů v EVL 

Chomutov - zoopark

             37 000    

"Stáj Zabrušany" Jezdecký sport pro děti Materiálně technické vybavení 

dětského jezdeckého klubu

             20 000    

Základní škola Bílá 

cesta, Teplice, 

Verdunská 2958

Zůstaňme dnes "po škole" Podpora žáků v mimoškolní 

zájmové činnosti - nákup 

vybavení odpoledním zájmovým 

útvarům

             20 000    

Základní škola s 

rozšířeným vyučováním 

cizích jazyků, Teplice, 

Metelkovo nám. 968

Hravá výuka Nákup nových moderních 

pomůcek pro výuku

             20 000    



Dobrovolnické centrum, 

o.s.

Víkendovka v lese Zorganizování víkendového 

pobytuv přírodě v červnu 2013 v 

Českém Středohoří pro 

znevýhodněné děti a 

dobrovolníky - vytváření 

kladného vztahu k přírodě, 

podpora sociálních dovedností. 

             27 000    

Základní škola a 

Mateřská škola Děčín 

VI, Školní 1544/5, 

příspěvková organizace

Víceúčelový dřevěný 

dětský domek

Vybavení školní zahrady 

dřevěným herním prvkem

             20 000    

Základní škola a 

Mateřská škola Vysoká 

Pec, okres Chomutov

"Aktivně na čerstvém 

vzduchu"

Rozšíření vybavení zahrady 

interaktivními herními prvky

             18 000    

TJ Sokol Pozlovice Podpora na soustředění 

volejbalové mládeže

Podpora k zajištění soustředění 

volejbalové mládeže v Řepištích

             25 000    

Sportovní centrum 

Radostova Luhačovice, 

příspěvková organizace

Mimoškolní sportovní 

činnost mládeže

Podpora k zajištění 

kombinovaných tréninků 

mládeže

             50 000    

Národní památkový 

ústav

Restaurování nástěnných 

maleb, státní zámek 

Vizovice

Záchrana unikátní výmalby - 

odborné restaurátorské práce.

             24 000    

Městské divadlo Zlín, 

příspěvková organizace

Inscenační projekt 

Největší z Pierotů

umělecká tvorba sloužící 

kulturnímu a společenskému 

vyžití občanů především ZK

             50 000    

Světlovánek IX. Mezinárodní dětský 

folklórní festival 

Světlovský bál

Mezinárodní dětský folklorní 

festival Světlovský bál - 

příspěvek na stravu a dopravu.

             50 000    

Dům dětí a mládeže 

Bojkovice, příspěvková 

organizace

Volný čas moderně Realizace akcí rodinného typu. 

Zakoupení vybavení 

víceúčelové učebny pro 

zájmové kroužky. 

             50 000    

DDM, Uherské Hradiště, 

Purkyňova 494, 

příspěvková organizace

Hrací dětská zahrada Vybudování hrací dětské 

dřevěné zahrady - hřiště

             50 000    

Obec Modrá Příroda Moravy na dlani Prohloubení povědomí a 

doplnění školní výuky v oblasti 

ekologie a ochrany životního 

prostředí u dětí a mládeže

             50 000    

Dětem, obecně 

prospěšná společnost

Zlínský vorvaň 2013 XIV. Ročník mezinárodní 

soutěže žáků škol v 

netradičních sportovních 

disciplínách

             20 000    

Základní škola Vidče Valašenka Zajištění činnosti a rozvoj 

tradičního valašského souboru 

dětí při ZŠ Vidče

             50 000    

KORUNKA 

LUHAČOVICE

Charitativní módní 

přehlídka Luhačovice 

město zdraví a módy

Výtěžek z přehlídky bude 

věnován na podporu sociálně 

slabých rodin, které pečují o 

nemocné děti

             50 000    



Českomoravská 

myslivecká jednota, 

o.s., okresní myslivecký 

spolek Benešov

Lesnický- myslivecký 

dětský den

Zajištění celodenního programu 

pro děti pro propagaci 

myslivosti a lesnictví - ceny pro 

soutěžící, hudba.

             10 000    

Základní škola a 

Mateřská škola Dolní 

Hbity, okres Příbram

Zahrada pro hbitá Hbitská 

koťata

Dřevěné herní prvky, opičí 

dráha - stezka 3

             15 000    

Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů 

obce Kamenice - Těptín

Nákup přetlakového 

ventilátoru PAPIN 350 S 

se zmlžovačem

Nákup přetlakového ventilátoru 

PAPIN 350 S se zmlžovačem

             31 115    

Sbor dobrovolných 

hasičů Kamenný 

Újezdec

Obměna hadicového 

materiálu

Nákup nových hadic              13 300    

Základní škla a 

Mateřská škola 

Višňová, okres Příbram

Zázraky a krásy přírody Týdenní projekt výletů v rámci 

prvouky a přírodovědy

               3 000    

Nadační fond 

Prolomené ticho

Nadační příspěvek na 

řečový procesor ke 

kochleárnímu implantátu

Podpora sociálně slabých rodin 

sluchově postižených dětí, 

příspěvek na řečový procesor

             50 000    

Základní škola a 

Mateřská škola Kácov, 

okres Kutná Hora

Modernizace školní výuky 

v rámci ŠVP

Modernizace učebny pro 

prohlubování a podporu 

environmentální výchovy

             50 000    

Základní škola a 

Mateřská škola Jince

Podporujeme a rovíjíme 

výtvarné dovednosti u ďetí 

předškolního věku

Vytvoření účelných podmínek 

pro skladování výkresů žáků, 

rozvíjení jejich malířských 

dovedností i při pobytu na 

školním hřišti

             29 480    

Základní škola a 

Mateřská škola Újezd, 

okres Beroun

Zkvalitnění úrovně tělesné 

výchovy a sportovních 

zájmových aktivit

Podpora rozvoje sportu a 

volnočasových aktivit v obci - 

nákup sportovního náčiní

             30 000    

Mateřská škola 

Neveklov, okres 

Benešov

Veselá zahrada vybavení zahrady moderními 

bezpečnostními prvky - 

houpadla a houpačky, kolotoč

             40 500    

Obec Krhanice Keramická dílna v 

krhanické škole

kompletní rekonstrukce 

keramické dílny. Požadováno 

na nákup pece

             40 000    

Mateřská škola 

Netvořice, okres 

Benešov

Nové prvky na školní 

zahradě

vylepšení prostředí na školní 

zahradě pro rozvoj všestranosti, 

dřevěná prolézačka, domek se 

skluzavkou

             40 000    

Domov Na Výsluní, 

Hořovice,  příspěvková 

organizace 

Nákup polohovacího 

lůžka, nočního stolku s 

výsuvnou plochou a 

hrazdy

Umožnění snadného ulehání a 

usedání imobilních klientů na 

ošetřovatelském lůžku, zvýšení 

komfortu při provádění hygieny 

a podávání stravy

             30 000    

Obec Kytín Výbava JSDH JPOV - 

Kytín

Elektrocentrála pro zajištění 

chodu SDH

             23 990    



Základní škola a 

Mateřská škola 

Chocerady 267

Lavice a stoly v lesích Lavice a stoly do lesů ve správě 

LČR pro výuku

             30 000    

Základní škola 

Benešov,  Dukelská 

1818

Přispějme k ochraně 

přírody

Podpora výuky přírodovědných 

předmětů. Zvyšování motivace 

žáku za podpory školního 

vybavení. Nákup projektoru.

             33 190    

Základní škola Dobříš, 

Komenského nám. 35, 

okres Příbram

Přírodovědná  gramotnost 

na ZŠ Dobříš

Zvýšení přírodovědné 

gramotnosti, vybavení učebními 

pomůckami pro výuku 

přírodovědy - mikroskop, atlasy, 

odborná literatura

             30 000    

Základní škola 

Židlochovice, okres 

Brno-venkov, 

příspěvková organizace

Podpora výuky 

přírodovědných předmětů

Zkvalitnění výuky předmětů 

přírodopis, chemie a ekologie. 

Nákup mikrospoku, tisk 

materiálů pro žáky a 

laboratorního skla.

             50 000    

Základní škola a 

Mateřská škola 

Vranovice, příspěvková 

organizace

Pomáhám lesu - 

pomáhám sám sobě

Péče o část lužního lesa 

pozorováním, poznáváním 

rostlin a živočichů. Vytvoření 

výukové stezky - poznatky 

budou sloužit k výrobě vlastního 

výukového materiálu 

využitelného pro práci Člověk a 

příroda. Nákup projektoru, 

fotodokumentace a stojanů pro 

informační tabule.

             46 000    

Základní škola a 

mateřská škola 

Unkovice, příspěvková 

organizace, okres Brno-

venkov

Vybudování dřevěného 

altánu pro pobyt dětí a 

žáků na školní zahradě

Vybudování školní zahrady při 

mateřské škole ve stylu 

ekologické zahrady s velkým 

množstvím rostlin a přírodních 

materiálů.Náup dřevěného 

altánu.

             50 000    

Sdružení Židlochovice Keramické hrátky Rozšíření nabídky využití 

volného času nákupem nového 

hrnčířského kruhu do již 

fungující keramické dílny. 

Nákup hrnčířského kruhu, hlíny 

a glazury.

             32 500    

Základní škola Měnín, 

okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace

Zahradní učebna Vybudování zahradní učebny, 

která by sloužila pro výuku 

přírodovědy a přírodopisu. 

Vydláždění učebny, zastřešení 

a nákup dřevěného zahradního 

nábytku.

             45 000    

Základní škola a 

Mateřská škola Ladná, 

příspěvková organizace

Ladenská malotřídka 2013 Vybavení třídy nábytkem a 

lavicemi.

             50 000    

Mateřská  škola Lednice 

- příspěvková 

organizace

Doplnění herních prvků 

pro děti na školní zahradě

Renovace školní zahrady o 

dřevěný prvky podproující 

pohybový rozvoj dětí. Loď s 

kreslícími tabulemi a 

skluzavkou.

             50 000    



Občanské sdružení 

BILICULUM

Dřevěný přístřešek. Budování relaxační zahrady 

handicapovaným klientům 

denního stacionáře. 

             50 000    

Sdružení přátel 

gymnázia Židlochovice

Vybavení Gymnázia 

Židlochovice pomůckami

Zlepšení podmínek vzdělávání 

žáků, zejména v tělesné 

výchově a cízích jazycích. 

Nákup laviček a stolu na stolní 

tenis včetně vybavení.

             50 000    

Tělovýchovná jednota 

Sokol Lázně Kynžvart

Vybavení sportoviště Vybavení sportoviště 

odpovídající bezpečnostním 

požadavkům. Pořízeníbrány, 

sítě do bran.

             50 000    

Sbor dobrovolných 

hasičů Lázně Kynžvart

Zvýšení akceschopnosti a 

obnova zásahové techniky

Nákup plovoucího čerpadla, 

pevné páteřní desky, systém 

pásů a zásahové rukavice pro 

dobrovolné hasiče.

             49 748    

Česká lesnická 

společnost

37. Lesnický den v Ralsku Spolupořádání lesnických dnů 

spojených s lesní pedagogikou, 

odbornými semináři a 

soutěžemi

             50 000    

Základní škola a 

mateřská škola Lázně 

Kynžvart, okres Cheb, 

příspěvková organizace

Rozvíjení gramotnosti dětí 

a žáků

Zlepšit vybavení školy 

moderními učebními 

pomůckami, které by 

podporovaly názornou výuku a 

rozvíjely přírodovědnou a 

informační gramotnost dětí. 

Nákup  kamery, fotoaparátu, 

mikroskopu, učebnic a PVC 

tabule a mapy.

             50 000    

Město Lázně Kynžvart Podporujeme tvořivost 

dětí

Rozšíření zájmové činnosti u 

dětí předškolního a školního 

věku. Nákup keramické peci s 

příslušenstvím.

             50 000    

Střední lesnická škola 

Žlutice, Žižkov 345

Lesnická škola v přírodě Vzbudit zájem mladých lidí (8.-

9. třída) o obor Lesnictví, 

pořádání týdenních pobytů v 

areálu Školního polesí s 

programem - praktické ukázky v 

lese

             50 000    

Obec Nový Kostel Oprava části hřbitovní zdi 

po živelné události

Oprava hřbitovní zdi, která se 

zřítila při povodni ve dnech 

26.5.-7.6.2013 - zajištění 

sesuvu půdy směrem k 

obytným budovám.

             50 000    

Triatlet Karlovy Vary Rozvíjení talentů mladých 

atletů - kategorie 5-15 let

Rozvíjení sportovních talentů 

mladých atletů - nákup 

tréninkových pomůcek a 

vybavení, zajištění tréninkových 

prostor, realizace soutěží

             50 000    

Javornická 

dělostřelecká garda o.s.

Historie pro děti a mládež Přiblížení historie v období 

napoleonských válek formou 

vyprávění, besed a ukázek na 

vybraných místech v ČR a 

Polsku dětem a mládeži

               5 000    



Základní škola Kadaň, 

ul. Chomutovská 1683, 

okr. Chomutov

… aby loučení nebolelo Revitalizace zeleně v areálu 

školy, výsadba nových stromů, 

zpracovaní pokácených stromů - 

sochy, korýtka apod.

             35 000    

Biosférická rezervace 

Dolní Morava, o.p.s.

Elektronická interaktivní 

mapa Světové sítě 

biosférických rezervací a 

interaktivní mapa BR 

Dolní Morava

Vytvoření dvou interaktivních 

map - první bude obsahovat 

informace o Programu MAB a 

popis všech BR světa, druhá 

bude obsahovat informace o 

BR Dolní Morava, o projektech 

realizovaných BR Dolní Morava 

a o přírodních a kulturních 

zajímavostech BR

             50 000    

Sbor dobrovolných 

hasičů Volary

Inovace a doplnění 

hasičského vybavení

Vybavení jednotky požární 

ochrany modernější a 

kvalitnější technikou - doplnění 

a výměna zastaralé

             49 880    

Obec Nová Ves Začleňování dětí ze 

sociálně slabých rodin

Vybavení obecní knihovny 

novou počítačovou technikou 

pro zkvalitnění studia  nejen na 

ZŠ dětem ze sociálně slabých 

rodin. Odbourání materiálního 

znevýhodnění dětí, smysluplné 

využití volného času.

             50 000    

Tenisový klub Prostějov 

o.s.

Podpora a zabezpečení 

talentované mládeže

Podpora výchovy a rozvoje 

mladých talentovaných 

reprezentantů - pronájem 

sportovišť, propagace, nákup 

sportovního vybavení, dopravné 

a výchovná a trenérská činnost

           800 000    

Černí koně, o.s. Pojeď s námi! Integrace handicapovaných do 

společnosti prostřednictvím 

volnočasových aktivit. Účast na 

závodech horských kol pro 

handicapované.

             50 000    

Občanské sdružení 

Čisté klimkovice

Pohybový areál pro 

handicapované

Vybudování pohybového areálu 

s dřevěnými cvičícími prvky pro 

zdravé i handicapované v 

Sanatoriu Klimkovice

           900 000    

Český tenisový svaz 

o.s.

Tenis mládež baví Zabezpečení rozvoje tenisu 

mládeže, financování tenisu 

nejmladších - soutěže v 

minitenisu a babytenisu, 

soutěže mladšího a staršího 

žactva a dorostu, zabezpečení 

tréninkového procesu 

           950 000    

Klub přátel Hotelové 

školy Jeseník

Multimediální centrum a 

knihovna

Zkvalitnění výuky cizích jazyků 

a rozšíření kvality vzdělávání i 

pro veřejnost

           200 000    



YACHT CLUB JESENÍK 

o.s.

Plachty pod horami Pořádání letních dětských 

jachtařských výcvikových táborů 

na Slezké Hartě

             50 000    

Národní zemědělské 

muzeum Praha

Expozice Sallačova sbírka 

jelenovitých

Představení sbírky, která je 

unikátním souborem světového 

významu, široké veřejnosti. 

Expozice bude umístěna v NZM 

Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

           100 000    

Tenisový klub MILTEN Tenisový turnaj TE U 12 Mezinárodní turnaj TE - 

tenisový turnaj mládeže do 14 

let - zajištění pronájmu haly, 

rozhodčích, ubytování a ceny 

vítězům

           100 000    

SLAVIA JUNIOR 

Karlovy Vary

Rozvoj mladých sportovců Rozvíjení sportovních talentů 

mladých sportovců - nákup 

tréninkových pomůcek a 

vybavení, zajištění tréninkových 

prostor, realizace soutěží

             50 000    

Šermířský spolek 

Jeseník

Vánoční jarmark 5. ročník Vánočního jarmarku, 

tradiční regionální akce, 

finanční prostředky budou 

využity na úhradu nákladů 

technického rázu

             30 000    

Mateřská škola 

Moravskoslezský 

Kočov, příspěvková 

organizace

Přírodní zahrada a 

vybavení herny nově 

vznikající MŠ v 

Moravskoslezském 

Kočově

Vytvoření přírodní zahrady - 

učebny (zahrada zraku, 

hmatová zahrada, zahrada 

chuti), nová zákoutí s herními 

prvky - stavba pergoly.

           100 000    

Nadace Křižovatka Syndrom náhlého úmrtí - 

doškolování lékařů

Pravidelné školení lékařů a 

sester pro obsluhu a údržbu 

monitoru dechu BABYSENSE II 

tak, aby bylo jeho použití 

efektivní, jednoduché a 

pohodlné pro personál dětských 

a novorozeneckých oddělení 

nemocnic.

             50 000    

MATURUS, o.p.s. Materiálové zabezpečení 

tréninkového centra

Poskytnutí lidem s handicapem 

pracovní zaměření, kterému se 

lze věnovat i se zdravotním 

postižením. Nákup materiálu a 

produktů, které zdokonalí práci 

absolventů.

             30 000    

Základní škola a 

Mateřská škola 

Fryčovická

Vyhodnocení olympiád s 

školních soutěží

Pořízení odměn pro 

nejúspěšnější účastníky 
školních soutěží a olympiád

             40 000    

QUO obecně prospěšná 

společnost

Zřízení dílny pro přípravu 

surovin a finalizaci 

výrobků v Šumperku

Zaměstnání osob se sníženou 

pracovní schopností v 

technologiích drcení, výseku a 

kompletace výrobků - vybavení 

chráněné dílny

             50 000    

Rodinné centrum 

Vilémov, o.s.

Dobudování zázemí, 

rozvoj a provoz Dětského 

lesního centra Dvoreček

Celoroční envonmentální 

vzdělávací program pro děti 

předškolního věku - dobudování 

zázemí - domku

             50 000    



Nadace dřevo pro život Jak to chodí v lese - seriál 

lesnických videí

Výroba videí, která budou 

součástí environmentální 

výchovy Školního informačního 

kanálu (ŠIK)

           200 000    

Dětský ranč Hlučín Dětská rehabilitační ZOO - 

rekonstrukce

Celková rekonstrukce Dětské 

rehabilitační ZOO - nákup 

řeziva

             50 000    


