
Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 31.12.2014

Žadatel Název projektu Popis projektu

Schválená 

částka (v Kč)

Český svaz ochránců 

přírody

Podpora aktivit Českého 

svazu ochránců přírody 

v roce 2014

Praktická ochrana přírody, 

podpora biodiverzity, péče o 

handicapované živočichy a 

EVVO

2 000 000 

Český olympijský výbor
Podpora projektu Olympic 

park Sochi - Letná

Sportovní a kulturní program 

pro školy a veřejnost v rámci 

projektu olympic park Sochi - 

Letná

3 000 000 

HC VCES Hradec 

Králové o.s.
Pracovití Lvi

Rozvíjení talentu u hráčů 

ledního hokeje - účasti na 

turnajích, vyhodnocení 

nejlepších kolektivů i jednotlivců

200 000 

Nadační fond 

Autoklubu ČR na 

podporu talentované 

mládeže

Podpora talentované 

mládeže v motoristickém 

sportu

Všestranná podpora a pomoc 

talentované mládeži v 

jednotlivých motoristických 

disciplínách pro děti a mládež 

ve věku 4-21 let

500 000 

Sportovní klub 

Volejbalové školy Praha

Projekt nespecifické 

primární prevence dětské 

kriminality a protidrogové 

prevence v každodenní 

práci s dětmi a mládeží

Vyhledávání, intergrování a 

výchova do dospělosti nekde 

nezapojených dětí a mladých - 

materiál a tréninkové vybavení

50 000 

Českomoravská 

myslivecká jednota, z.s.

Výchova dětí,mládeže a 

dospělých k ochraně 

přířody a myslivosti, 

propagace, výstavnictví, 

kynologie, sokolnictví atp.

Pořádání akcí za účelem 

osvěty, v oblasti ekologie a 

myslivosti

2 000 000

Česká triatlonová 

asociace, o.s.
Triatlon dětí 2014

Podpora sportu mládeže 

(materiální zabezpečení a 

pořádání soutěží)

300 000

Obecně prospěšná 

společnost pro zubní 

péči

Vybavení učeben pro 

vzdělávání zubních lékařů 

a zubních techniků

Vybavení laboratoře, fantomové 

jednotky
300 000

Nadační fond rovná 

šance
Podpora sportujících dětí

Sportovní soustředění pro děti a 

mládež
200 000

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.



Biosférická rezervace 

Dolní Morava o.p.s.

Ochrana druhové 

rozmanitosti, management 

kulturní krajiny, 

environmentální osvěta a 

informování 

Ochrana rozmanitosti kulturní 

krajiny a s tím spojené osvěta a 

informování

200 000

Zákl. org. Naděje, Svaz 

postižených 

civilizačními chorobami 

v ČR, z.s.

Rekondiční pobyt pro 

onkologicky nemocné

rekondiční pobyt pro 

onkologicky nemocné dospělé 

pacienty

50 000

Černí koně, o.s. Tour 4 change

Cyklistický peloton  

handicapovaných a doprovodný 

program, se zaměřením 

především  na děti a mládež a 

se zapojením též zdravých 

jedinců

50 000

Sbor dobrovolných 

hasičů Lochenice

Obnova vybavení pro 

záchranné práce ve vodě

Příspěvky dobrovolným útvarům 

protipožární ochrany
50 000

Tělocvičná jednota 

Sokol Hradec Králové

Podpora činnosti sportovní 

základny oddílu atletiky

Výcvikový tábor a vybavení pro 

oddíly dětí a mládeže
50 000

Centrum pro integraci 

osob se zdravotním 

postižením 

Královéhradeckého kraje, 

o.p.s.

Festival sociálních služeb 

"Poznejme se navzájem"

Seznámení s činností a 

nabízenými sociálními službami 

a seminář o problematice soc. 

služeb

30 000

Svaz postižených 

civilizačními chorobami 

v ČR, o.s., Klub 

mladých diabetiků

Letní  diatábor pro děti Letní tábor dětí s diabetem 21 380

Víkenďáci o.s. Bruntál Kdo si hraje nezlobí

Letní pobyt pro děti s ukázkami 

různých možností trávení 

volného času

20 000

Collaborative 

Collective, o.s.

Environmental Summer 

Pavilion

Návrh a zhotovení prototypu 

dřevěného pavilonu v rámci 

studentského ateliérového 

kurzu

50 000

Domov důchodců 

Čáslav

Obměna pečovatelských 

lůžek

Zlepšení úrovně péče v domově 

důchodců nákupem nových 

polohovacích lůžek

50 000

Nadační fond 

Prolomené ticho

Příspěvek na řečový 

procesor ke kochleárnímu 

implantátu

Podpora sociálně slabých rodin 

sluchově postižených dětí, 

příspěvek na řečový procesor

50 000

Tělocvičná jednota 

Sokol Křivoklát

42. ročník lesního běhu 

Malá křivoklátská

Podpora sportu v přírodě, 

tradiční běžecký závod
7 600

Základní škola Jakuba 

Jana Ryby Rožmitál 

pod Třemšínem

Praktická ekologická 

výchova s využitím školní 

zahrady a okolní krajiny

Vybudování naučné školní 

stezky, vybavení učeben, 

zakoupení výukových programů 

pro žáky

50 000



Společnost přátel 

Českých 

přírodovědných 

biblioték

Využití databáze Českých 

přírodovědných biblioték 

pro EVVO v 

Kutnohorském a 

Rakovnickém regionu

Vytvoření vhodného 

informačního zázemí pro 

podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty na 

ZŠ v Kutnohorském a 

Rakovnickém regionu. Náklady 

na webhosting, vkládání dat do 

databáze, seminář včetně 

cestovného a režijních nákladů.

20 000

Sdružení "Piafa" ve 

Vyškově

Sociálně terapeutická 

dílna

Zvyšování pracovních 

dovedností osob obtížně 

umístitelných na trhu práce - 

vybavení dílny, spotřební 

materiál

50 000

Okrašlovací spolek v 

Bučovicích, o.s.

Tisk a vazby knihy 

"Bučovice město plné lidí"

Seznámení občanů s 

hospodářským vývojem města, 

školstvím, spolkovým životem 

od počátků po současnost

33 000

Základní škola a 

mateřská škola, 

Blížkovice, okres 

Znojmo

Školní zahrada s přírodní 

učebnou v ZŠ Blížkovice

Vybudování a vybavení přírodní 

učebny s miniarboretem 

jehličnatých a listnatých dřevin

50 000

Základní škola a 

Mateřská škola, 

Višňové, okres Znojmo, 

příspěvková organizace

Interaktivní výuka 

přírodopisu

Pořízení interaktivní tabule k 

výuce přírodovědných předmětů
33 000

Základní škola Náměšť 

nad Oslavou, 

Komenského 53

STROM - MŮJ KAMARÁD

Vybavení přírodní učebny a 

přírodní zahrady  dřevěnou 

didaktickou pomůckou "Váha 

dřeva", skládá se z 8 panelů 

opracovaných různých druhů 

dřeva k výuce o dřevě a 

poznávání dřevin

33 000

Základní škola Náměšť 

nad Oslavou, Husova 

579

Digitalizace učebny

Rozvoj, zdokonalování a 

upevňování znalostí a 

vědomostí žáků v práci s 

moderní technikou 

50 000

Nadace Partnerství
Zdravé stromy pro zítřek - 

ročník 2014/2015

Zvýšení povědomí o odborném 

ošetřování stromů u odborné i 

laické veřejnosti a tím zvýšit 

kvalitu ošetřování vzrostlých 

stromů v ČR

35 000

Městys Lomnice
Rekonstrukce požárního 

vozu Tatra 148 CAS 32

Kompletní rekonstrukce 

požárního vozidla - hasičské 

cisterny

50 000

Tělocvičná jednota 

Sokol Strážnice

Podpora akcí - využití 

volného času dětí a 

mládeže

Pořízení kvalitního vybavení 

všech florbalových dětských 

družstev, zajištění letního 

soustředění a ukázkového 

tréninku 

35 000

Základní škola M. 

Kudeříkové Strážnice, 

Příční 1365, okres 

Hodonín

Zkvalitnění výuky 

přírodovědných předmětů

Zvýšení kvalitní výuky žáků 

pořízením moderních pomůcek 

přírodovědných předmětů, 

zejména  fyziky a chemie

17 887



Atletický klub Hodonín

Sportovní soustředění 

talentované mládeže a 

přípravek

Pomoc při financování 

sportovních soustředění 

talentované mládeže a 

přípravek

30 000

Hospic sv. Jana N. 

Neumanna

Obnova vybavení jediného 

jihočeského hospice

Obnova opotřebeného vybavení 

hospice
50 000

Občané Jankov a 

Holašovic sobě a všem 

o.p.s

Selské slavnosti 

Holašovice 2014

Staročeský jarmark s ukázkou 

tradičních lidových řemesel a 

pestrým doprovodným 

kulturním programem

15 000

Občanské sdružení 

Třeboňská nocturna
Třeboňská nocturna 2014

Představení toho nejlepšího z 

vážné hudby prostřednictvím 

našich i zahraničních interpretů 

návštěvníkům i obyvatelům 

Jihočeského kraje

15 000

Krasec o.s. Jihočeská ratolest 2014

Uspořádání 4. 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, 

věcné odměny.

15 000

Nadační fond Festival 

komorní hudby Český 

Krumlov

Festival komorní hudby - 

27.ročník

Podpora realizace festivalu 

komorní hudby.
15 000

Blues 61 Nadační fond
Jihočeské Bluesové léto 

2014

Seznámení jihočeského publika 

s tuzemskými i zahraničními 

interprety menšinových žánrů

15 000

Centrum BAZALKA, 

o.p.s.

Židle pro Centrum 

BAZALKA

Vybavení denního a týdenního 

stacionáře nábytkem -  židlemi
10 000

Jindřichohradecká 

kulturní společnost

"Lesy a rybníky 

Jindřichohradecka 

(Historie a současnost)"

Dokumentární film jako 

vzdělávací forma pro širší 

veřejnost

10 000

Sancta Spinea Corona - 

společnost přátel Zlaté 

Koruny, o.s.

Za kulturou do Zlaté 

Koruny

Zprostředkování kulturních akcí 

místním občanům a podpora 

občanského soužití

10 000

Semenec, o.p.s.
Interaktivní expozice 

"Borovice celého světa" 

Dokončení informačního 

systému expozice borovic a tím 

rozšíření nabídky 

Přírodovědného muzea 

Semenec, seznámení 

návštěvníků s druhovou 

pestrostí rodu Pinus a 

významem druhové 

rozmanitosti pro udržitelný 

rozvoj

10 000



TVOR o.s.

Rozšíření a zkvalitnění 

mimoškolních aktivit dětí a 

mládeže s TVOREM o.s.

Smysluplné využití volného 

času dětí a mládeže tvůrčím 

způsobem formou vytváření 

kladného vztahu k umění, 

rozvoj aktivit v oblasti 

výtvarného umění

10 000

Hrát2Objevovat, o.p.s. Objevárium: Mraveniště

Podpořit zvídavost a zájem o 

vědu a přírodu u dětí v rozmezí 

3 - 12 let

10 000

Hamerský potok o.s.
Ptačí stezka v Jindřišském 

údolí

Vytvoření ptačí stezky, která by 

plnila ochranářskou a 

vzdělávací funkci - osazení 

stezky info tabulemi a ptačími 

budkami

10 000

Sportovní klub Spastic 

Tricykl

Účast handicapovaných 

tricyklistů na závodech EP

Podpoření sportovců s těžkým 

pohybovým postižením 

spojeným zejména s diagnózou 

dětská mozková obrna, 

roztroušená skleróza či 

diagnózami vyžadujícími 

amputaci končetin - úhrada 

ubytování.

10 000

Klub ekologické 

výchovy, z.s.

2. krajská žákovská 

konference "Formování 

krajiny jižních Čech od 

geologické minulosti po 

současnost"

Podpora environmentální 

výchovy a vzdělávání žáků ZŠ a 

SŠ Jihočeského kraje, motivace 

k badatelské činnosti v rámci 

regionu

10 000

Základní škola Chýnov, 

okres Tábor
Moderní učebna fyziky

Modernizace učebny fyziky - 

pořízení počítačového vybavení
10 000

Asociace pomáhající 

lidem s autismem Jižní 

Čechy, z.s.

Rodičům a dětem 

pomůžeme s létem

Projekt je zaměřen na realizaci 

týdenního letního tábora pro 

děti ve věku od 6 do 18 let s 

poruchou autistického spektra z 

jihočeského kraje.

10 000

Hroznějovická 

Dobromysl o.s.

" S LESY a Domromysli 

rok plný dobré mysli 2014"

Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže v sociálně 

znevýhodněné oblasti 

Hroznějovicka. Hudební a 

tvořivý kroužek - nákup 

materiálu a pomůcek, drobných 

odměn.

10 000

Občanské sdružení 

OKNA

Sportovně plavecký tábor 

Sportovního klubu Kapři.

Sportovní tábor pro 26 

handicapovaných dětí. 

Částečný krok k 

osamostatňování se těchto dětí 

a mládeže a hledání jejich 

možností ve světě sportu.

10 000

LIBÍN-S PRACHATICE

Šumavský folklorní festival 

Setkání s tradicí na 

Schwarzenberském 

plavebním kanálu 2014

Vrátit k plavebnímu kanálu 

lidové písničky a tance i stará 

povolání.

10 000

Arpida, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením, 

o.s.

Pomůcky pro zajištění 

provozu v denním 

stacionáři v centru Arpida, 

o.s.

Zajištění realizace sociální 

služby denní stacionář v centru 

Arpida, o.s. - pořízení pračky

10 000



Proutek, občanské 

sdružení
Chráněné bydlení Proutek

Posláním chráněného bydlení je 

umožnit dospělým lidem s 

mentálním postižením žít co 

nejběžnější, samostatný a vést 

spokojený způsob života.

10 000

Jihočeská růže, o.s.
Tvoříme a žijeme s LESY 

2014

Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže v Krizovém 

centru, doplnění inventáře 

zařízení, pro příjemnější pobyt 

dětí v zařízení - kroužek vaření.

10 000

Borůvka, Borovany 

Terénní pečovatelská 

služba pro zdravotně 

postižené a seniory

Udržení stávajících služeb pro 

zdravotně postižené a seniory
10 000

Nazaret, středisko DM 

CČSH Borovany

Zlepšení kvality služeb - 

přeprava 

handicapovaných klientů

Vybavení mikrobusu  pro 

přepravu těžce 

handicapovaných klientů sadou 

letních a zimních pneumatik.

10 000

Základní článek hnutí 

Brontosaurus - centrum 

ekologické a globální 

výchovy Cassiopeia

Živá zahrada uprostřed 

panelu otevřené dveře 

Cassiopeii

Podpora u veřejnosti kladného 

postoje k přírodě utvářeným 

prostranstvím ve městě - 

přírodní zahrada

10 000

O.s. Vespolek Hra o soví pírko
Vytvoření vzdělávací hry o lese 

a zvířatech pro děti.
10 000

Český nadační fond pro 

vydru
Zvíře v pasti?

Účelem projektu je zvýšení 

povědomí dětí ve školách i 

veřejnosti o nebezpečích, která 

číhají na živočichy v důsledku 

lidské činnosti. Zvýšení zájmu o 

ochranu zvířat a zodpovědnější 

chování k nim.

10 000

Rosa - společnost pro 

ekologické informace a 

aktivity, o.p.s.

Pro děti bezpečné, pro 

přírodu šetrné - LES, 

DŘEVO A HRAČKY

Propagace smysluplných, 

bezpečných, zdravotně 

nezávadných a k přírodě 

šetrných hraček.

10 000

Nadační fond vyšší a 

střední lesnické školy 

Písek

Klub lesnické pedagogiky

Založení centra lesní 

pedagogiky na VOŠL a SLŠ v 

Písku - příprava - vytvoření 

pracovních listů a pomůcek pro 

lesního pedagoga

10 000

Biskupské gymnázium 

J.N.Neumanna a 

Církevní základní škola

Vytvoření prostoru pro 

volnočasové aktivity - 

dovybavení kabinetu

Pořízení nových pomůcek a 

učebnic do učebny chemie
10 000

Město Strakonice
Putování básnickou 

krajinou 2014

Realizace pamětních zastavení 

v krajině s výsadbou původních 

odrůd ovocných dřevin

10 000

Sbor dobrovolných 

hasičů Jehnědno

Provoz sboru 

dobrovolných hasičů

Příspěvek na provoz 

dobrovolného útvaru 

protipožární ochrany - nákup 

sady hadic

10 000



Sbor dobrovolných 

hasičů Nové Dvory

Vybavení společenské 

místnosti

Podpora protipožární ochrany - 

vybavení místnosti pro 

používání členy sboru, ale i 

dětmi a mládeží, kteří jsou členy 

a nástupci sboru

10 000

Sladovna Písek o.p.s.
Vzdělávací modul Pojďte s 

námi do lesa

Příprava modulu návštěvy lesa 

s průvodcem - lesníkem - 

workshopy, dílny, vzdělávací 

akce

10 000

Vodní záchranná služba 

Českého červeného 

kříže, místní skupina 

České Budějovice

Inovace výstroje VZS MS 

ČČK ČB

Pořízení vybavení pro potřeby 

zásahů během živelných 

pohrom nebo bezpečnostního 

dohledu nad vodními plochami

10 000

Občanské sdružení ve 

škole i mimo ni

Nákup mikroskopické 

techniky pro vybavení 

laboratoře

Pořízení dalšího vybavení 

mikroskopické laboratoře pro 

realizaci turnusových praktik z 

biologie

9 000

RADAMBUK - Rada dětí 

a mládeže Jihočeského 

kraje

My se přírody nebojíme - 

poznáváme a pomáháme

Seznámení formou her s tím, 

jak je voda důležitá pro člověka 

a přírodu, jak koluje v přírodě. 

Pomoc přírodě - úklid prostorů v 

přírodě a zlepšení životního 

prostředí okolo nás. Pořízení 

materiálu na hry pro děti.

8 000

Sdružení rodičů a přátel 

Domu dětí a mládeže ve 

Strakonicích

Věda nás baví

Popularizace vědy zábavnou a 

hravou formou a praktickým 

pozorováním přírodního 

prostředí. Nákup materiálu - 

mikroskopy, laboratorní potřeby.

8 000

Sbor dobrovolných 

hasičů Olešnice

Pořízení raftu pro 

zachranné práce na vodě
Nákup raftu 50 000

Spolek přátel pod 

Jánským vrchem

Rozvoj kulturních a 

sportovních aktivit dětí z 

regionu Jestřebích hor

Herní prvky na hřiště a odměny 

pro děti
50 000

Sbor doborovlných 

hasičů Holovousy

Podpora činnosti mladých 

hasičů

Podpora činnosti především 

mladých hasičů
10 000

Nadační fond Střední 

lesnické školy a VOŠL v  

Trutnově

Obnova preparátů 

živočichů

Obnova stávajících preparátů a 

zhotovení nových
50 000

Domácí hospic Duha, 

o.p.s.

Centrum domácí 

hospicové péče

Poskytování  hospicové péče 

pacientům v terminálním stadiu 

nádorového onemocnění v 

domácím prostředí

50 000

Stacionář pro zdravotně 

oslabené a tělesně 

postižené

Obnova průlezky s 

domečkem

Obnova zahradního domku 

sprůlezkou, využívaný ke 

zvyšování pohybových 

dovedností

50 000

Základní škola a 

mateřská škola Slatina 

nad Zdobnicí

Přírodovědná stezka

Poznávání rostlin
Akce environmenátální výchovy 25 000

Základní škola  a 

Mateřská škola Deštné 

v O. h.

Ve skutečnosti neexistuje 

špatné počasí, jsou jen 

různé druhy dobrého 

počasí

Meteostanice, teploměry, 

barometry a další pomůcky pro 

pozorování počasí

25 000



TJ  Lokomotiva 

Trutnov, o.s.
Volejbal mládeže 2014

Soutěže žákyň a dorostenek ve 

volejbale+ soustředění
50 000

AMÁTKA DĚTEM o.p.s.
Znalosti a radost dětem i 

rodičům

Akce na podporu  četby, 

literárních dovedností, 

výtvarných dovedností a další 

znalostí či dovedností

50 000

Charita Frýdek -Mistek

Zakoupení sušičky pro 

pokoje pro psychicky 

nemocné

Zakoupení sušičky 50 000

Sportovní klub JUDO 

Frýdek - Místek

Materiálově technické 

zabezpečení kroužku

Smysluplné využití volného 

času předškolních dětí se 

zaměřením na základy 

gymnastiky a juda

50 000

ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-

Místek

Vybavení pomůckami pro 

rozvoj komunikace u 

handicapovaných žáků

Nákup pomůcek pro zdravotně 

handicapované žáky
50 000

Základní škola J. z 

Poděbrad, Frýdek-

Místek

Zdravé stravování a rozvoj 

pracovních kompetencí 

žáků

Vybavení cvičné kuchyňky 50 000

Klub rodičů a přátel 

foklorního souboru 

Ondrášek

Hledání hudebních a 

tanečních kořenů reginu 

horského Lašska

Nákup hudebních nástrojů 50 000

Podané ruce, o.s.
Naší canisterapií blíže 

člověku

Náklady na koordinátora 

projektu
25 000

Základní škola, Dobrá Nebojme se hmyzu

Zakoupení hmyzího hotelu, 

motýlích domků, knižních 

publikací a  materiálu pro 

bylinkovou zahradu

50 000

Občanské sdružení 

Želvička
Pohybem ku zdraví

Pohybový léčebný přístroj (bude 

půjčován handicapovaným)
25 000

Český rybářský svaz, 

místní organizace 

Přelouč

Handicap Fish cup 2014

Sportovní rybolov pro 

handicapované - posilování 

psychické odolnosti a zvyšování 

motorických schopností 

10 000

Městský obvod 

Pardubice IV
Hasiči pro les a povodí

Nákup ochranných pomůcek 

pro JSDH-zásahová obuv
20 000

Základní škola a 

Mateřská škola, 

Úprkova 1, Hradec 

Králové

Chystáme se do školy
Pořízení prvků k výuce abecedy 

a environmentální výuce
35 993

Perníček, o.s.
Příroda dětem-děti  v 

přírodě

Vybavení lesní mateřské školy, 

které napomůže k upevňování 

vztahu dětí s přírodou a 

vzdělání se zaměřením na 

životní prostředí

50 000

Základní škola a 

Mateřská škola 

Opatovec

Chceme vědět více
Nákup pomůcek pro 

přírodovědu a publikací
24 000

ČSOP -  záchranná 

stanice a ekocentrum 

"Pasíčka"

Zachranářský Land Rover
Rekonstrukce záchranářského 

vozidla
17 000

Základní škola 

Parubice, ul. Bratranců 

Veverků

Modernizace výuky Dataprojektory 25 000



Mateřská škola 

Cerekvice nad Loučnou

Za lepším startem do 

školy

Zvyšování předgramotnosti a 

jiných důležitých schopností
16 550

Junák - svaz skautů a 

skautek ČR, středisko 

A. Bartoše, Sezemice

Ochrana přírody - zvláště 

chraněných území

Environmentální výchova 

především dětí 10-15 let (nákup 

pomůcek a cestovné)

24 200

Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů 

Proseč

Vybavení výjezdové 

jednotky
Ventilátor a polohovací pás 25 000

Základní škola a 

Mateřské škola Lichkov
Multimediální učebna Projekční tabule s držákem 10 000

Obec Těchonín

Příspěvek Sboru 

dobrovolných hasičů 

Těchonín

Podpora činnost SDH 15 000

Obec Nekoř
Dovybavení zásahové 

jednotky SDH Nekoř
Podvěsné bedny 15 000

Základní škola 

Krucemburk
Vyrobím si sám

Nákup pomůcek pro pracovní 

výchovu
10 000

Základní škola, Chrast Les v naší škole
Nákup pomůcek pro výuku 

přírodních věd
10 000

Základní škola, 

Nasavrky

Poznáváme naše stromy a 

zvířata

Nákup pomůcek pro výuku 

přírodních věd
10 000

Sdružení pro život 

Quercus

Přírodovědný kroužek s 

letním táborem pro děti
Materiál pro činnost kroužku 15 257

Sportovně střelecký 

klub Černovice

Činnost sportovně 

střeleckého klubu 

Černovice

Podpora střeleckých soutěží 

juniorů - náklady na startovné, 

cestovní náklady, střelivo, 

soustředění, rehabilitace

30 000

Domácí hospic 

Vysočina, o. p.s.

Zdavotnické služby jako 

nedílná součást domáci 

hospicové péče

Zajištění domácí hospicové 

péče a její zdravotnické složky
50 000

ZŠ O. Březiny, 

Jaroměřice
Keramická dílna

Rozšíření mimoškolní činnosti  

žáků
50 000

Správa kulturních 

zařízení města 

Kamenice nad Lipou, p. 

o.

IX. ročník Hračkobraní - 

festival hraček z 

přírodního materiálu

Festival je zaměřen na tradiční 

hračky z přírodních materiálů
30 000

Stanice Pavlov, o.p.s.

Provoz záchranné stanice 

pro handicapované 

živočichy

Provoz záchranné stanice pro 

handicapované živočichy - 

nákup krmiva.

50 000

Junák - svaz skautů a 

skautek ČR, stř. 

"Moravská Orlice"

Střediskový rok 2014

Akce zaměřené na smysluplné 

využití volného času dětí 

(cestovné, ubytování a materiál)

30 000

Občanské sdružení 

KADET - centrum 

volného času Hrubínka

Hrubínka

Podpora akcí, které mají za cíl 

dětem a mládeži ukázat 

možnosti aktivního trávení 

volného času

20 000

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

závodů Zlaté podkovy

Závody Zlaté podkovy - 

vyvrcholení celoreplublikového 

seriálu koňských závodů ve 

všestrannosti. 

30 000

Horolezecký klub 

Vysočina, o.s.

Zpřístupnění lezeckého 

centra pro školní mládež

Zlepšení bezpečnosti lezení v 

lezeckém centru pro děti a 

mládež

15 000



Tělovýchovná jednota 

Řásná, o.s.
Léto s míčem

Podpora sportovních aktivit 

mládeže (míčové sporty 

zejména o prázdninách)

30 000

Základní škola a 

mateřská škola Plesná

Plesenská zahrada - 

revitalizace 3. etapa

Úpravou školní zahrady vznikne 

prostor, který bude využíván pro 

mimoškolní aktivity , zejména 

na projekty environmentálního 

vzdělávání - pořízení dřevěných 

pódiových dílců a sedáků.

50 000

Mateřská škola Merklín, 

okres Karlovy Vary

Modernizace výchovně 

vzdělávacího procesu v 

mateřské škole

Zkvalitnění výuky hravou 

formou prostřednictvím ICT - 

pořízení mobilního 

interaktivního zařízení

50 000

Městský dům dětí a 

mládeže Ostrov, Školní 

231, okres Karlovy Vary

Environmentální 

vzdělávání dětí, mládeže a 

veřejnosti

Oslovení a angažování dětí, 

rodičů a škol přimět je k zájmu 

o stav a ochranu životního 

prostředí - naučné panely s 

interaktivními prvky, dopravné, 

odměny

30 000

Tenisový klub 

Lokomotiva Karlovy 

Vary, o.s.

Rozvíjení talentů - mladé 

tenisové naděje 2014 

kategorie Babytenis

Rozvíjení sportovních talentů 

mládeže - výuka kvalifikovanými 

trenéry, vybavení tenisovým 

náčiním, míče, pomůcky, 

odměny na soutěže.

50 000

Mateřská škola Nejdek, 

Závodu míru, 

příspěvková organizace

Modernizace výuky v 

mateřské škole

Vybavení ekoateliéru 

víceúčelovým výtvarným 

materiálema pomůckami

50 000

Triatlet Karlovy Vary
Rozvíjení talentu mladých 

atletů 3-15 let

Rozvíjení talentů mladých 

sportovců, zajištění 

tréninkových prostor, pomůcek, 

realizace soutěží, soustředění

50 000

Společnost pro Jizerské 

hory, o.p.s.

Uklieďme Jizerky 

jaro/podzim 2014

Dvoufázový úklid Jizerek 

dobrovolníky a návštěvníky
20 000

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 

2014 v Libereckém kraji 

Podpora činnosti skautských 

oddílů a jejich akcí v 

Libereckém kraji v roce 2013.

20 000

Projizerky o.s.
Ukliďme Jizerské hory 

2014

Úklidová akce pro děti, rodiče, 

oddíly v oblasti Jizerských hor s 

přesahem do Krkonoš.

5 000

Hospicová péče sv. 

Zdislavy o.p.s.
Lůžka pro hospic

Zdravotní a sociální péče o 

umírající a pomoc jejich blízkým
50 000

Sdružení TULIPAN
Zaměstnání není 

samozřejmost II

Podpora provozu chráněné 

dílny TULIPAN a aktivit za 

účelem podpory činnosti

40 000

Jizersko-ještědský 

horský spolek

Údržba návštěvnické 

infrastruktury v CHKO 

Jizerské hory

Údržba a oprava prvků na 

naučné stezce a u PR Na 

Čihadle

50 000

D.R.A.K., o.s.
Terénní úpravy pozemku 

zahrady

Vytvoření rovné plochy zrhady 

pro následné využití 

handicapovanými osobami

30 000



Základní škola, základní 

umělecká škola a MŠ, 

Frýdlant

Naučná stezka "Než 

půjdeš do lesa"

Vybudování stezky s 

informačními a herními 

zastaveními zaměřenými na 

život v lese v areálu školy

25 000

SKI POLEVSKO, o.s.

Činnost žákovského 

lyžařské oddílu SKI 

POLEVSKO

Vybavení žákovského oddílu + 

náklady spojené s tréninky a 

závody

10 000

ZO ČSOP Meles

Založení klonového 

archivu - semenného sadu 

tisu čeveného

Oplocení klonového archivu- 

semenného sadu
50 000

ZO ČSOP Bukovina v 

Turnově

Zastřešení posezení v 

CHKO Český ráj

Dva objekty zastřešených 

posezení
50 000

Společnost přátel 

Českých 

přírodovědných 

biblioték

Využití databáze ČPB 

bilioték pro EVVO ve 

vybraných regionech 

Libereckého kraje

Zpracování publikací se 

zaměřením na EVVO a vedlejší 

náklady spojené se seminářem 

a provozem serveru

10 000

DHC Plzeň
Sportovní oblečení pro 

dívčí házenkářský tým

Pořízení sportovních spouprav 

pro dívčí tým
15 000

Tělovýchovná jednota 

Přeštice

Přeštický turnaj minižáků 

2014 - 11. ročník

Podpora mládežnického fotbalu 

v Plzeňském kraji
15 000

Tachovský dětský sbor 

ZUŠ

INTERNATIONAL 

CHORAL KATHAUMIX 

CANADA

Pořízení letenek na festival 50 000

TyfloCentrum Plzeň, 

o.p.s.

Dobrovolnický program a 

fungování TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s.

Podpora dobrovolníků a úhrada 

části provozních nákladů 

TyfloCentra Plzeň

15 000

Město Plasy

Edice Tilia Plassensis - 

Rok lesa a památných 

stromů 2014

Vydání publikace o lese a 

lesnictví
45 000

Statutární město Plzeň - 

MO Plzeň 2 - Slovany
Letní příměstský tábor

Prázdninový denní pobyt dětí, 

smysluplné využití volného času
20 000

Občanské sdružení 

Soužití 2001
Mezigenerační domov

Pořádání akcí pro sbližování 

generací 
50 000

Asociace pro pomoc 

handicapovaným dětem 

o.s.

Centrum Hájek
příspěvek na autosedačky pro 

handicapované
35 000

Tělovýchovná jednota 

Tatran Železná Ruda

Ve stopách Martina Jakše 

a Marcela Maxy III.

Podpora žákovského 

lyžařského týmu
35 000

ZŠ a MŠ Spálené Poříčí Moderní třída

Vybavení učebny 

kombinovanou tabulí a 

prezentační technikou

20 000

Základní škola Josefa 

Hlávky Přeštice

Zapojení inf. technologií 

do výuky
Nákup data projektoru 15 000

Základní škola Kladruby Čteme spolu Dovybavení školní knihovny 15 000

Základní škola Stříbro, 

Mánesova 485

Učební pomůcky a ceny 

do soutěží

Pořízení učebních pomůcek a 

cen do školních soutěží
20 000

Základní škola Vrčeň
Pomáháme a učíme se v 

lese

Pořízení učebních pomůcek a 

cen do školních soutěží
35 000

Masarykova základní 

škola Kdyně,

příspěvková organizace

Přírodovědný kroužek se 

zaměřením na myslivost a 

lesnictví

Podpora přírodovědné 

gramotnosti a trvale 

udržitelného rozvoje - nákup 

odborné literatury, vybavení a 

drob. materiál

10 000



Základní škola a 

mateřská škola Blížejov
Hurá do zahrady

rekonstrukce dvora na školní 

zahradu s učebnou
15 000

TJ Sokol Šťáhlavy
Podpora mládežnické 

házené

nájem prostor pro mládežnický 

sport
15 000

HC Meteor Třemošná

Příspěvek na dopravu dětí 

a mládeže na tréninky a 

soutěže

Příspěvek na dopravu dětí a 

mládeže na tréninky a soutěže.
15 000

Sdružení Lacerta 

Jesenické kamenolomy, 

vodní plochy a mokřady 

2014

Mapování rozšíření vodních 

živočichů v zájmové oblasti, 

besedy, přednášky.

15 000

Společnost přátel 

muzea Malá Morava

Muzeum lesnictví, 

zemědělství, myslivosti a 

ochrany přírody

Dovybavení expozic muzea, 

výstava a přehlídka trofejí 

jelen.zvěře z minulých let - 

pořízení environmentálních 

naučných panelů

30 000

Progressum Clean Up Králičák

Úklid Kraličáku - uskutečnění 2 

akcí pro veřejnost, při kterých 

dojde ke kompletnímu úklidu 

kolem vrcholu Králického 

Sněžníku. Cílem je probuzení 

odpovědnosti návštěvníků za 

své chování v přírodě. Pořízení 

nářadí a pomůcek.

5 000

Český svaz ochránců 

přírody Šumperk 

Rozletová voliéra 

Záchranné stanice Ruda 

nad Moravou

Stavba rozletové voliéry v 

areálu záchranné stanice pro 

rozlétání uzdravených dravců 

před jejich navrácením zpět do 

přírody

40 000

Junák - svaz skautů a 

skautek ČR, Středisko 

Rudy Knotka Šumperk

Zážitkový kurz - Mezi 

řádky

Zážitkový kurz v přírodě pro 

vedoucí skautských oddílů, kteří 

své poznatky budou dále 

předávat svým členům. Kurz 

bude zaměřen na návrat k 

přírodě, souvislosti mezi 

přírodou a životem, ekologické  

myšlenky.

20 000

SDRUŽENÍ KARLA 

DITTERSE Z 

DITTERSDORFU

XXII. Ročník 

Mezinárodního hudebního 

festivalu Karla Ditterse z 

Dittersdorfu

propagace života a díla 

hudebního skladatele Karla 

Ditterse z Dittersdorfu

30 000

Občanské sdružení 

Šermířský spolek 

Jeseník

Vánoční jarmark 2014

6.ročník Vánočního jarmarku - 

prezentace středověkých 

řemesel, kapel hrajících 

středověkou hudbu a divadelní 

představení pro děti

30 000

Občanské sdružení 

Ryzáček
Aktivity a hry pro každého

Aktivní využití volného času 

znevýhodněných, 

handicapovaných a 

neorganizovaných dětí a 

mládeže prostřednictvím 

hipoterapie.

30 000



Charita Šternberk
Venkovní zázemí pro 

terapie

Vybudování zahradního 

dřevěného altánu. Klienti zde 

budou vyrábět a rozvíjet 

pracovní návyky, odpočívat a 

hrát hry. Využito bude pro 

klienty s mentálním a 

kombinovaným postižením, 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením, děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 

40 000

BMX Team Šumperk, 

o.s.
Kolem proti drogám

Podpora klubu v jeho činnosti s 

dětmi a mládeží - materiální 

vybavení sportovců, pronájem 

tělocvičny, soustředění

25 000

Klub vytrvalostních 

sportů Šumperk

Šumperský divočák 2014 - 

závody žebříčku Morava v 

orientačním běhu

Zajištění volnočasového 

sportovního vyžití formou 

závodů národního žebříčku 

Morava v orientačním běhu na 

klasické a krátké trati pro děti a 

mládež - příprava a zajištění 

map

20 000

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

1003"

Pohybová a společenská 

aktivita dětí, mládeže a 

veřejnosti - pořízení cen pro 

děti, letáky, inzerce akce

10 000

1. FC Viktorie Přerov 

o.s.

Mezinárodní turnaj 

přípravek

Umožnění talentované mládeži 

další rozvoj a porovnání 

dosažených dovedností v 

mezinárodním měřítku - 

náklady na stravné a nocležné 

účastníků

45 000

Rychlebské stezky

Rychlebskou stezkou k 

posílení vztahu k mládeže 

k přírodě

Posílení rozvíjejícího se 

fenoménu dobrovolnických 

brigád a zapojením mládeže do 

prací na údržbě stezek v nich 

posilovat vztah k přírodě

45 000

Hnutí Brontosaurus 

Jeseníky

Environmentální výchova 

praktickou péčí o sady v 

zaniklé osadě Zastávka

Rozvoj úsporných technologií 

přírodního stavitelství a 

environmentální osvěty a 

tréninku tradičníích řemesel v 

osadě Zastávka

15 000

Středisko volného času 

DUHA Jeseník

Vybavení odchovny plazů - 

terária, podstavné skříňky 

pod terária

Vybudování vhodného prostoru 

k pravidelným aktivitám, 

výukovým programům pro třídní 

kolektivy MŠ, ZŠ a vzdělávacím 

akcím.

15 000

Soubor loveckých 

trubačů LČR, LS 

Jeseník, o.s.

Setkávání dětí a mládeže 

s loveckou hudbou

Seznámit děti a mládež s 

loveckou hudbou a s jejím 

historickým vývojem, včetně 

mysliveckých tradic

25 000



O. S. Sdružení rodičů a 

veřejnosti, při SOŠ 

Šumperk

Vyučování v přírodě II.

Rozšíření učebny v přírodě, 

výstavba úlů pro včely, činnost 

včelařského kroužku, 

uspořádání projektových dnů a 

seznámení ostatních žáků a 

žáků ZŠ s chovem včel. 

15 000

Základní škola, Most, 

Jakuba Arbesa 2454, 

příspěvková organizace

Interaktvně i s nejmenšími

Vybavení učeben pojízdnými 

pylony k interaktivním tabulím 

tak, aby byla možná práce jak 

žáků 1.tříd, tak i starším.

45 000

Krušnohorský spolek 

o.s.
Lesnický tábor 2.ročník

Vybavení aktivit letního 

dětského tábora
35 000

BK Teplice, o.s. BASKET CAMP MEZÁK

Zajištění basketbalového 

soustředění BK Teplice U15-

U13

20 000

Basket Academy Louny Basket Academy Louny

Výchova a rozvoj pohybových 

schopností a dovedností 

mládeže - nákup tréninkových 

pomůcek, úhrady startovného a 

cestovného

50 000

Základní škola, 

Mateřská škola a 

Praktická škola, Vejprty

Lesní pedagogika

Vybudování naučné stezky na 

pozemcích školy - pořízení 

naučných panelů a stojanů na 

panely

50 000

Sportovní klub 

Roudnice nad Labem
Mezinárodní turnaj žáků

Uspořádání mezinárodního 

turnaje pro žáky pod názvem 

"Fotbal ano - drogy ne"- 

motivace mladých sportovců, 

zvýšení zájmu o sport

50 000

Mateřská škola 

Hostomice, Husova 308, 

příspěvková organizace

Interaktivní tabule 

Zahrnovat moderní technologie 

do předškolní výchovy a tím 

přispívat k rozvoji výchovných a 

výukových metod 

50 000

Hrady Českého 

středohoří, o.s.

Výstava "České středohoří 

- země hradů" (Lovosice 

2014)

Posílení cestovního ruchu v 

Ústeckém kraji, představení na 

jednom místě veškerých 

dostupných informací o hradech 

Českého středohoří

50 000

Dům dětí a mládeže 

Bojkovice, příspěvková 

organizace

Modernizace vybavení pro 

mimoškolní a zámovou 

činnost

Realizace akcí pro děti a 

zakoupení vybavení 

víceúčelové učebny pro 

zájmové kroužky. 

50 000

Městské divadlo Zlín, 

příspěvková organizace

Inscenační projekt Evžen 

Oněgin

Umělecká tvorba sloužící 

kulturnímu a společenskému 

vyžití občanů 

50 000

"Dětem", obecně 

prospěšná společnost
Zlínský vorvaň 2014

XV. Ročník mezinárodní 

soutěže žáků škol v 

netradičních sportovních 

disciplínách

50 000

Dětský folklorní soubor 

Světlovánek
Světlovský bál 10. ročník

Mezinárodní dětský folklorní 

festival Světlovský bál - 

příspěvek na stravu a dopravu 

dětských účastníků

50 000



Spolek přátel hradu 

Lukova

Naučná stezka kolem 

hradu Lukova

Materiál na dobudování stezky 

+ tisk materiálů zaměřených na 

environmentální askpekty okolí 

hradu 

50 000

Dům dětí a mládeže, 

Uherské Hradiště, 

Purkyňova 494, 

příspěvková organizace

Hrací dětská zahrada
Dobudování dětského hřiště pro 

volnočasové aktivity
50 000

Obec Modrá Živá voda dětem

Nákup  likvidátoru řas pro 

kvalitnější prohlídky expozice 

představující život pod vodní 

hladinou

50 000

Město Benešov

Dětská střelnice při 

připomenutí zavraždění 

lovce Ferdinanda d´Este

Zajištění doprovodného 

programu pro děti při oslavách 

výročí zavraždění Ferdinanda - 

zvýšení zájmu dětí o sportovní 

střelbu - střelecký kroužek při 

DDM

50 000

Základní škola Velké 

Němčice, okres Břeclav
Projdi se a poznávej

Vybudování naučné stezky v 

prostoru školní zahrady, která 

bude sloužit i jako přírodní 

učebna pro výuku školy

50 000

Sportovní klub 

Vojkovice

Podpora a rozvoj dětí a 

mládeže

Modernizace materiálního 

zabezpečení sportovního klubu - 

nákup sportovního vybavení

30 000

LMK Drnholec

Podpora činnosti letecko 

modelářského sportu a 

práce s mládeží

Podpora činnosti letecko 

modelářského sportu - údržba 

modelářského letiště

5 000

Masarykova základní 

škola Lanžhot, okres 

Břeclav

Poznáváme přírodu

Zlepšení podmínek vzdělávání 

na ZŠ - vybavení laboratoře a 

kabinetu přírodních věd 

moderními učebními 

pomůckami

50 000

Základní škola a 

Mateřská škola 

Unkovice, příspěvková 

organizace, okres Brno-

venkov

Školní zahrada "Jsme 

součástí přírody"

Přírodní zahrada pro děti ZŠ a 

MŠ, dovybavení přírodní 

učebny - výsadba záhonů, 

instalace několika druhů ptačích 

budek, čmelákovníků, hmyzího 

domečku k prohloubení znalostí 

o místní fauně a flóře

22 000

Židlochovický dětský 

sbor Skřivánek

Účast na Evropském 

hudebním festivalu Belfort 

Francie 

Částečná úhrada nákladů na 

autobusovou dopravu sboru na 

festival do Francie

30 000

Základní škola Dolní 

Věstonice, okres 

Břeclav

Učebna regionální historie

Vytvoření specializované 

učebny nejen pro výuku 

dějepisu a regionální historie - 

pořízení sestavy s interaktivní 

tabulí

50 000



Základní škola Jana 

Noháče, Břeclav, Školní 

16

Ptačí budky a krmítka

Příspěvek na pořízení materiálu 

na výrobu ptačích budek v 

kroužku mladých ochránců 

přírody, které budou poté 

vyvěšeny do přírody

15 000

Základní škola a 

Mateřská škola Ladná, 

příspěvková organizace

"AKCE - TŘI KRMELCE"

materiální podpora pro 

mimoškolní činnost dětí - 

výroba krmelce v rámci kroužku 

mladých myslivců

45 000

Městský ústav 

sociálních služeb 

Strakonice, p.o.

Nákup kompenzačních, 

rehabilitačních a 

reedukačních pomůcek 

usnadňující život uživatelů 

domova pro seniory

Usnadnění života uživatelům se 

zhoršenou koordinací a chůzí, 

tak aby měli možnost stát se 

samostatnější a soběstačnější

15 017

Nadační fond Štíbrovka
S malou pomocí 

dokážeme velké věci

Zvýšení kvality vzdělávání a 

celkového rozvoje osobnosti 

předškolních dětí se zdravotním 

postižením

50 000

Slovácký běžecký klub 

Kyjov o.s.

Pohyb nás spojuje (na 

běžkách v Bílých 

Karpatech Mikroregionu 

Horňácko)

Konání sportovních tréninků pro 

děti a mládež zaměřených na 

výuku běžeckého lyžování

33 000

Spolek přátel naivního 

umění, z.s.

Mezinárodní setkání 

naivních umělců

Mezinárodní pracovní setkání s 

výměnou zkušeností a přiblížení 

insitního umění veřejnosti

50 000

Hluboká 

Baseball&Softball Club 

o.s.

Aktivní trávení volného 

času na hlubocku

Zajištění soutěží a sportovních 

her pro děti a mládež
45 000

Občanské sdružení 

PREVENT

Podpora matek s dětmi v 

Doléčovacím centru 

PREVENT v Českých 

Budějovicích

Poskytování sociálně-

terapeutických služeb klientům, 

kteří přicházejí bezprostředně 

po ukončení léčby ze závislosti 

a chtějí se začlenit zpět do 

společnosti.

15 000

Základní škola a 

Mateřská škola, Nový 

Hradec Králové, 

Pešinova 146

Hravé učení pro naše 

školáky

Pořízení pomůcek pro 

Biologickou, Psychologickou, 

Interpersonální a Sociálně-

kulturní a environmentální 

oblast

40 000

Základní škola Rychnov 

na Kněžnou, 

Masarykova 563

Mobilní učebna 

přírodovědných předmětů

Vybavení mobilní učebny 

přírodovědných předmětů 

moderními pomůckami

50 000

Základní škola Malá 

Morávka
Rosteme s e-knihou

Vybavení školního areálu prvky 

pro pohybový rozvoj dětí
50 000

Rodinné centrum 

Valašské Klobouky, o.s.

Snoezelen - místnost pro 

děti v agendě SPOD a pro 

děti se speciálními 

potřebami

Poskytování služeb rodinám v 

oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí. Místnost poskytuje širokou 

škálu smyslových podnětů k 

rozvoji dovedností.

50 000



Tělovýchovná jednota 

Ostrava

Rehabilitační posilovna 

pro handicapované

Vytvoření podmínek zdravotně 

znevýhodněným osobám pro 

jejich aktivní sportovní vyžití s 

předpokladem jejich zapojení 

do kolektivu

50 000

Mateřská škola Karle, 

okres Svitavy

Dílenské kouty pro malé 

kutily

Modernizace výuky, podpora 

vzdělávání didaktickými 

pomůckami pro rozvoj motoriky 

dětí

23 000

Základní škola a 

mateřská škola Křenov, 

okr. Svitavy

Vybavení školy moderními 

pomůckami

Zlepšení kvality výuky dětí v 

informačních technologiích - 

dovybavení počítačové učebny

26 000

Mateřská škola 

Slatiňany, okr. Chrudim

Pomůcky pro 

psychomotorické hry dětí

Výchova ke zdraví - cvičební 

pomůcky 
18 000

Mateřská škola 

Pardubice-Hostovice 30

Poznávání světa 

prostřednictvím smyslů za 

pomoci didaktických 

pomůcek

Pořízení didaktických pomůcek 

pro rozvoj hmatového, 

sluchového i čichového vnímání

20 000

Mateřská škola 

Albrechtice 131

Rozvoj motorických a 

smyslových dovedností u 

předškolních dětí

Upevňování znalostí z oblasti 

dopravní a hudební výchovy, 

rozvíjení motoriky a prostorové 

orientace, povědomí o lidském 

těle a logické uvažování

10 000

Základní škola Hlinsko, 

Ležáků 1449, okres 

Chrudim

Učíme se v přírodě

Pořízení nových didaktických 

pomůcek - učebnic a učebních 

textů v oblasti Člověk a jeho 

svět

10 000

Základní škola, Trhová 

Kamenice, okres 

Chrudim

Příroda a svět kolem nás

Zakoupení moderních 

didaktických pomůcek pro 

výuku na 1. a 2. stupni

10 000

Základní škola Dolní 

Újezd, okres Svitavy

Učíme moderně 

přírodovědné obory

Zakoupení technických 

vyučovacích zařízení - Bohrův 

demonstrační model atomu a 

Vizualizér

10 000

Mateřská škola, 

Nasavrky, okres 

Chrudim

Polytechnické vzdělávání 

v MŠ

Modernizace výuky - rozvoj 

tvořivosti, jemné motoriky, 

smyslového vnímání

10 000

Občanské sdružení při 

Gymnáziu v Jihlavě

Les - jeho fauna - 

zaměřeno na ekologii 

ptáků

Teoretický i praktický sběr 

poznatků o způsobu života 

ptačích společenstev - 

zakoupení pomůcek pro 

sledování - ornitologický 

dalekohled, tablet, fotoaparát

35 000

Chaloupky o.p.s., 

školská zařízení pro 

zájmové a další 

vzdělávání

Tee-Pee pro programy na 

Chaloupkách

Nákup TeePee pro realizaci 

environmentálních vzdělávacích 

programů zaměřených na lesní 

moudrost, pobyt v přírodě a 

vnímání přírody

30 000

Rodinné centrum 

Vilémov, o.s.

Dětské lesní centrum 

Dvoreček

Rozvoj a provoz Dětského 

lesního centra Dvoreček - 

vybudování altánu pro programy 

v nepříznivém počasí

50 000



BIBLIO KARLOVY 

VARY

Ochrana přírody a zvířat - 

odborné vzdělávací 

aktivity v karlovarském 

kraji

Vzdělávání na téma ochrana 

přírody a zvířat - odborné 

vzdělávací aktivity

50 000

2. mateřská škola 

Karlovy Vary, 

Krušnohorská 16, 

příspěvková organizace

Rozvoj IT schopností dětí 

a environmentálních 

znalostí

Rozšíření povědomí o přírodě a 

vzájemných souvislostech - 

vybavení počítačové učebny

45 000

Základní škola a 

Mateřská škola Toužim, 

příspěvková organizace

Audiovizuální technika pro 

kvalitnější vzdělávání v 

MŠ

Zkvalitnění výchovně 

vzdělávacího procesu v MŠ
50 000

Tělovýchovná jednota 

Sokol Lázně Kynžvart
Vybavení sportoviště

Vybavení nově vzniklého oddílu 

házené - mini žačky a mladší 

žačky - pořízení branek, sítí, 

míčů a dresů

50 000

Nadace pro záchranu a 

obnovu Jizerských hor

Obnova návštěvnické 

infrastruktury v Jizerských 

horách

Obnova a vylepšení zázemí pro 

turisty, které je nezbytné pro 

jejich spokojenost a bezpečnost 

a zároveň přispěje i potřebám 

ochrany přírody Jizerských hor

50 000

Nadace EURONISA
Finanční podpora činnosti 

nadace EURONISA

Pomoc zdravotně postiženým 

občanům - podpora činnosti 
50 000

Občanské sdružení 

PINOKIO

Integrační pobyt pro 

handicapované děti v 

Krkonoších

Integrace postižených dětí do 

zdravého kolektivu - pobyt 

včetně zajištění hipoterapie

25 000

TJ Šumperk

Příprava závodního 

družstva na Zimní 

mistrovství ČR 2014

Letní soustředění závodního 

družstva dětského plaveckého 

oddílu TJ Šumperk

20 000

Základní škola s 

rozšířeným vyučováním 

cizích jazyků, Teplice, 

Metelkovo nám. 968

Modernizace výuky
Nákup progresivních 

didaktických pomůcek
50 000

Základní škola 

Rumburk, Tyršova ulice 

1066/2, okres Děčín

Moderní výuka na I. stupni

Zvýšení úrovně výuky na 

1.stupni - pořízení interaktivní 

tabule vč. softwaru

50 000

Sbor dobrovolných 

hasičů Sulimov

Dokoupení osobních 

ochranných prostředků 

pro členy JSDHO Sulimov

Dokoupení ochranných 

pomůcek v rámci programu 

zlepšování výstroje a výzbroje 

JSDHO Sulimov

11 000

Občanské sdružení NA 

CESTĚ

MOSTY pro bezpečný 

přechod od závislosti k 

abstinenci

Dovybavení klientské místnosti 

pro služby následné péče 

MOSTY - ambulantní léčba 

závislostí

40 000

Základní škola a 

mateřská škola Dolní 

Bečva, okres Vsetín

Modernizace vybavení 

Vybavení altánu  výukovou 

tabulí, počítadly, vybavení školy 

novými učebními pomůckami

49 000

Devětsil - prožitek a 

výchova v přírodě

Podpora EVVO v lesní 

mateřské škole Devětsil

Dovybavení školy odbornou 

literaturou a výukovými 

pomůckami

10 750



Základní škola Zbýšov, 

Město Zbýšov, p.o.

Zkvalitnění podmínek 

výuky v ZŠ Zbýšov

Pořízení audiovizuální 

počítačové techniky
20 000

Sdružení rodičů a přátel 

diabetických dětí v ČR, 

o.s.

Rekondiční výukový pobyt 

pro diabetické děti

Pobyt dětí s diabetem léčených 

inzulínem spojený s výukou 

diabetologie, učení žít s 

diabetem, zapojení do 

sportovních aktivitbez trvalého 

dohledu rodičů

14 000

Diakonie ČCE - 

středisko BETLÉM

Rekonstrukce koupelny v 

Domově Narnie

Rekonstrukce koupelny v 

Domově Narnie pro děti s 

těžkým stupněm mentálního a 

kombinovaného postižení

50 000

Biosférická rezervace 

Dolní Morava, o.p.s.

Návrh systému pro 

usměrnění 

návštěvnického tlaku v 

oboře Soutok

Systémový návrh pro 

usměrnění pohybu turistů v 

oblasti Soutoku, včetně návrhu 

využití dopravní infrastruktury a 

doprovodného mobiliáře

50 000

Svaz chovatelů koní 

Západní Čechy

Podpora pro práci s 

mládeží

Vzdělávání mládeže v oblasti 

chovu koní - věcné ceny a 

odměny pro účastníky soutěží

50 000

Českomoravská 

myslivecká jednota, z.s.

Výchova dětí,mládeže a 

dospělých k ochraně 

přířody a myslivosti, 

propagace, výstavnictví, 

kynologie, sokolnictví atp.

Pořádání akcí za účelem 

osvěty, v oblasti ekologie a 

myslivosti

2 000 000

Česká triatlonová 

asociace, o.s.
Triatlon dětí 2014

Podpora sportu mládeže 

(materiální zabezpečení a 

pořádání soutěží)

300 000

Obecně prospěšná 

společnost pro zubní 

péči

Vybavení učeben pro 

vzdělávání zubních lékařů 

a zubních techniků

Vybavení laboratoře, fantomové 

jednotky
300 000

Nadační fond rovná 

šance
Podpora sportujících dětí

Sportovní soustředění pro děti a 

mládež
200 000

Biosférická rezervace 

Dolní Morava o.p.s.

Ochrana druhové 

rozmanitosti, management 

kulturní krajiny, 

environmentální osvěta a 

informování 

Ochrana rozmanitosti kulturní 

krajiny a s tím spojené osvěta a 

informování

200 000

Silviny  Ski Trab team
Podpora běžeckého 

lyžování dětem a juniorům

Pořízení sportovního vybavení 

pro děti a juniory, týmové 

závodní oblečení , pořádání 

dětských a juniorských závodů

150 000

Nadační fond vyšší a 

střední lesnické školy 

Písek

Moderní učební 

technologie na Lesnických 

školách v Písku

Zvýšení kvality vzdělávání 

zavedením nových technologií 

do výuky

100 000

Černí koně, o.s. Tour 4 change

Cyklistický peloton  

handicapovaných a doprovodný 

program, se zaměřením 

především  na děti a mládež a 

se zapojením též zdravých 

jedinců

50 000



Sbor dobrovolných 

hasičů Lochenice

Obnova vybavení pro 

záchranné práce ve vodě

Příspěvky dobrovolným útvarům 

protipožární ochrany
50 000

Tělocvičná jednota 

Sokol Hradec Králové

Podpora činnosti sportovní 

základny oddílu atletiky

Výcvikový tábor a vybavení pro 

oddíly dětí a mládeže
50 000

Zákl. org. Naděje, Svaz 

postižených 

civilizačními chorobami 

v ČR, z.s.

Rekondiční pobyt pro 

onkologicky nemocné

rekondiční pobyt pro 

onkologicky nemocné dospělé 

pacienty

50 000

Centrum pro integraci 

osob se zdravotním 

postižením 

Královéhradeckého 

kraje, o.p.s.

Festival sociálních služeb 

"Poznejme se navzájem"

Seznámení s činností a 

nabízenými sociálními službami 

a seminář o problematice soc. 

služeb

30 000

Svaz postižených 

civilizačními chorobami 

v ČR, o.s., Klub 

mladých diabetiků

Letní  diatábor pro děti Letní tábor dětí s diabetem 21 380

Občanské sdružení 

Zvon

Kostel sv. Apolonie - 

statické zajištění 2014

Statické zajištění kulturní 

památky
20 000

Víkenďáci o.s. Bruntál Kdo si hraje nezlobí

Letní pobyt pro děti s ukázkami 

různých možností trávení 

volného času

20 000

Harvest Films, z.s.
Life Sciences Film Festival 

2014

pořádání LSFF 2014 - 

mezinárodní soutěžní filmový 

festival s tématikou přírodních, 

zemědělských a lesnických věd

200 000

KONTAKT bB, o.s. Plavecké léto
aktivizační program pro 

zdravotně postižené
100 000

Řád svatého Huberta se 

sídlem na Kuksu

Environmentální výchova 

v rámci 21. 

Svatohubertské slavnosti

ekologická osvěta se 

zaměřením na prevenci před 

poškozováním přírody

50 000

Život bez bariér, o.s.

Denní stacionář pro osoby 

se zdravotním postižením 

a seniory

zajištění provozu denního 

stacionáře
60 000

Amalthea o.s. Dobrovolnictví je příběh
zapojení dobrovolníků do 

podpory náhradních rodin
50 000

HC VCES Hradec 

Králové

Podpora hráčů Krajského 

centra mládeže

nákup hokejek, stravné a 

ubytování hokejistů - dětí a 

mládeže

200 000

SKP-Centrum,o. p.s.
Kvalitní spaní v azylovém 

domě

vybavení azylového domu 

nábytkem
113 500

Obec Zbytiny
Rekonstrukce dřevěného 

mostu

na pomoc v souvislosti s 

živelnými pohromami
65 631

Maturus o.p.s.
Podpora handicapovaných 

grafiků

nákup notebooků, grafických 

licencí, externích úložišť
129 000

Římskokatolická 

farnost Hradec Králové

Rekonsrukce vstupního 

schodiště s nájezdovou 

rampou u kostela sv. 

Antonína

stavební úpravy k zlepšení 

vstupu kostela sv. Antonína - 

Nový Hradec Králové

300 000

Poznámka: V případě změny bude tento seznam aktualizován.


