
Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 31.12.2015

Žadatel Název projektu Popis projektu

Schválená 

částka (v Kč)

MŠ Siřejovice Učební pomůcky do MŠ Pracovní sešity pro předškoláky 8 541 

Klub přátel dětí 

Dětského domova 

Nechanice

I my máme notebooky
Nákup 5 ks notebooků pro 

kroužek práce s IT
50 000 

Háta, o.p.s.
Centrum denních služeb 

Barborka

Provozní náklady centra 

sociálních služeb
250 000 

SDH Moravany Nákup požárních hadic Nákup požárních hadic 20 000 

SDH Němčovice
Modernizace dýchací 

techniky
4 dýchací přístroje 133 000 

SDH Senec Podpora mladých hasičů nákup vybavení 40 000 

Biosférická rezervace 

Dolní Morava, o. p.s.

4 programy týkající se 

ochrany životního 

prostředí

ochrana druhové rozmanitosti, 

environmentální osvěta, 

management kulturní krajiny, 

informování veřejnosti

400 000 

Smetanova Litomyšl, 

o.p.s.

57. ročník Mez. festivalu 

Smetanova Litomyšl

podpora významného kulturního 

projektu s podporou MK
400 000 

EKOLANDIA o.p.s.

Podpora činnosti lesních 

školek v Brandýse a 

Čelákovicích

Vybudování komunitních 

zahrad v lesních školkách v 

Brandýse a Čelákovicích

50 000

Domov důchodců Čáslav
Venkovní fitness hřiště 

pro seniory

Zlepšení úrovně péče v 

domově důchodců 

zkvalitněním pohybové aktivity

50 000

Základní škola a 

Mateřská škola Kácov, 

okres Kutná Hora

2. etapa modernizace 

školní výuky v rámci ŠVP 

na 2. stupni ZŠ

Modernizace zařízení školy pro 

prohlubování a podporu 

environmentální výchovy

50 000

Včelí stráž při ČSV
RAKOvčelaříci - kroužek 

mladých včelařů Rakovník

Vybudování nového včelího 

stanoviště v centru Rakovníka 

pro kroužek mladých včelařů

50 000

Nadační fond Prolomené 

ticho

Nadační příspěvek na 

řečový procesor ke 

kochleárnímu implantátu

Nákup řečového procesoru 50 000

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.



Collaborative Collective, 

o.s.

Dřevo jako primární 

médium k architektonické 

performanci

Zhotovení prototypu funkční 

zdi Ray3 a příprava publikace 
50 000

DOTYK II., o.p.s. Učíme se hrou II
nákup pomůcek pro autistické 

děti
20 000

Nové operetní Studio, 

z.s.

E. Kunneke-Bratránek z 

Batávie

kostýmy a scéna operetního 

představení
50 000

Město Bučovice Komunitní knihovna
nákup vybavení knihovny v 

oddělení pro děti a mládež
31 069

Spolek Víkenďáci Kdo si hraje, nezlobí

tábor pro 190 dětí včetně 

znevýhodněných s tématikou 

environmentální osvěty a 

vzdělání (náklady na tábor a 

navazující víkendový pobyt)

40 000

TJ Jiskra Strážnice
Podpora talentované 

mládeže
3 stoly se síťkou na stolní tenis 43 000

TJ Sokol Letovice
Reprezentace v síťových 

sportech
podpora sportující mládeže 35 000

ČMMJ, z.s., OMS 

Hodonín
Příroda a její obyvatelé

ubytování a dopravné na akce 

kroužků sdružujících 

mysliveckou mládež

10 500

Hnutí Brontosaurus
Akce příroda aneb Zasaď 

si svůj strom

sazenice, pracovní pomůcky, 

pletiva, kůly a další mat.
7 000

Nadační fond vyšší a 

střední lesnické školy 

Písek

Mimoškolní zájmová 

činnost na Lesnických 

školách v Písku

Vybavení střeleckého a 

trubačského kroužku 

pomůckami

35 000

Asociace pomáhající 

lidem s autismem Jižní 

Čechy, o.s.

Rodičům a dětem 

pomůžeme s létem

Letní tábory pro děti s 

autismem
25 000

Rosa, společnost pro 

ekologické informace a 

aktivity, o.p.s.

Dřevěné hračky - hračky z 

lesa bezpečné k dětem a 

šetrné k přírodě

Osvěta a propagace zdravého 

hraní a vzdělávání dětí - 

prezentace certifikovaných 

dřevěných hraček a lesní 

pedagogiky - výstava, besedy, 

exkurze

10 000

Libín-S Prachatice, z.s.

Šumavský folklorní 

festival Setkání s tradicí 

na Schwarzenberském 

plavebním kanálu

Vrácení lidové písničky a tance i 

starých povolání k plávebnímu 

kanálu

20 000

Hospic sv. Jana N. 

Neumanna, o.p.s.

Podpora nevyléčitelně 

nemocných a jejich 

blízkých

Obnova vybavení lůžkového 

hospice
30 000

Centrum BAZALKA, 

o.p.s.

Vybavení denního 

stacionáře pro dospělé 

klienty se zdravotním 

postižením

Vybavení denního stacionáře 

nábytkem -židlemi
15 000



Svazek obcí Blatenska
Zvířátka, jak bydlíte v 

přírodě?

Rozšíření nabídky vzdělávacích 

programů a soutěží v oblasti 

EVVO

15 000

Krasec, o.s. Enviroskop

Propagace nového produktu s 

názvem Enviroskop, kterým 

jsou interaktivní webové 

stránky a mobilní aplikace s 

nabídkou environmentálních a 

přírodních cílů

15 000

Nazaret, DM CČSH, 

Borovany
Využitá energie

Zlepšení pracovního prostředí a 

využití odtahu tepla nad 

elektrickou keramickou pecí k 

vyhřívání místnosti

10 000

Jihočeští trubači o.s.

Výuka hry na lovecké 

rohy, veřejné koncerty a 

šíření starých 

mysliveckých tradic

Práce s mládeží v oblasti výuky 

hry na lovecké rohy a šíření 

mysliveckých tradic - nákup 

loveckých rohů

10 000

Město Strakonice
Putování malovanou 

krajinou 2015

Realizace pamětních zastavení 

v krajině výsadbou původních 

odrůd ovocných dřevin - 

pořízení sazenic stromků

10 000

Občanské sdružení 

Borůvka, Borovany

Terénní pečovatelská 

služba

Udržení a zlepšení služeb pro 

stávající i nové klienty z řad 

seniorů a zdravotně a tělesně 

postižených

10 000

Český nadační fond pro 

vydru
Pojďme spolu do lesa!

Vytvoření průvodce ve formě 

brožury pro rodiny s dětmi s 

náměty na pohybové aktivity a 

hry, informace o fauně a flóře z 

lesního prostředí

7 000

Spolek Třeboňská 

nocturna
Třeboňská nocturna 2015

představení toho nejlepšího z 

vážné hudby prostřednictvím 

našich i zahraničních interpretů 

i obyvatelům Jihočeského kraje

15 000

Občané Jankova a 

Holašovic sobě a všem 

o.p.s.

Selské slavnosti 

Holašovice 2015 - 18. 

ročník

Staročeský jarmark s ukázkou 

tradičních lidových řemesel a 

pestrým doprovodným 

kulturním programem

10 000



Základní článek hnutí 

Brontosaurus - Forest - 

CEGV Cassiopea

Tři cesty k přírodě

Zpřístupnění žákům ZŠ a SŠ v 

Jihočeském kraji výchovně-

vzdělávací programy na 

významných přírodních 

lokalitách, posílení kompetencí 

pedagogů

10 000

Otevřená OKNA, z.ú.
Sportovní plavecký tábor 

Sportovního klubu Kapři

Uspořádání plaveckého tábora 

pro handicapované děti a 

mládež

5 000

Doma v lese, spolek
Lesní školka pro 

předškolní děti

Vzdělávání předškolních dětí 

zaměřené na životní prostředí 

,ochranu přírody. Příspěvek na 

pořízení hygienického zázemí.

5 000

Tichý svět, o.p.s.

Bezbariérové jižní Čechy 

pro osoby se sluchovým 

postižením

Zajištění bezbariérového 

prostředí pro neslyšící a osoby 

se sluchovým postižením - 

tlumočnické služby on-line.

15 000

Spolek Tábornický 

Táborák

Letní dětský tábor 

Dražičky

Zajištění uspořádání letního 

dětského tábora v Dražičkách - 

pořízení elektorcentrály.

5 000

Mateřská škola Chlum u 

Třeboně
Povídej si se mnou

Pořízení knih a didaktických 

pomůcek pro rozvoj jazyka
10 000

RADAMBUK - Rada dětí 

a mládeže Jihočeského 

kraje

Půjčovna a Knihovna 

RADAMBUK

Zajištění pořízení nového 

materiálu, nových her a knih 

pro zapůjčení sdruženým 

spolkům.

5 000

Proutek, občanské 

sdružení
Chráněná dílna PROUTEK

Začlenění dospělých lidí s 

mentálním postižením do 

společnosti, pořízení materiálu 

do chráněné dílny

20 000

Jihočeská RŮŽE

Krizové centrum pro 

matku a dítě v Kostelci - 

Tvoříme a žijeme s Lesy 

2015 

Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže v Krizovém 

centru - výtvarné potřeby a 

materiál pro tvořivé dílny

5 000

Základní škola a základní 

umělecká škola, 

Bezdrevská 3, České 

Budějovice

Význam lesa a lesnictví 

pro ochranu před 

povodněmi - TMK, se 

zřetelem k JčK - Lesy 

rezervoáry vody

Setrvalá realizace workshopů 

EVVO v oblasti popularizace 

oborů lesnictví a 

vodohospodářství

5 000



Sportovní klub Spastic 

Tricykl

Účast handicapovaných 

cyklistů na závodech EP

Příspěvek na účast 

handicapovaných tricyklistů na 

vybraných závodech EP v 

paracyklistice - zajištění 

ubytování.

15 000

Občanské sdružení 

PREVENT, z.s.
Železný Adiktolog

Zajištění sportovní akce nejen 

pro klienty sdružení - zajištění 

materiálových nákladů a 

služeb.

10 000

Semenec, o.p.s. Ke kořenům

Cílem projektu je vytvořit v 

areálu Přírodovědného muzea 

Semenec takové podmínky, 

které umožní hluboký 

emocionální prožitek vyvolaný 

poznáním a pochopením 

přírodních procesů - pořízení 

materiálu na výrobu pomůcek.

15 000

Nadační fond Festival 

komorní hudby Český 

Krumlov

29.ročník Festival 

komorní hudby

realizace 29.ročníku Festivalu 

komorní hudby
15 000

Komunitní škola 

Borovany o.s.

Lesní pedagogika - 

hrajeme si  a 

seznamujeme se s lesem

Zvýšení zájmu u dětí o dění v 

lese, o ochranu přírody, 

ekologii a myslivost - provoz 

kroužku, materíál.

10 000

ICOS Český Krumlov, 

o.p.s.
Rodinné centrum Krumlík

Realizace kroužků s výlety do 

přírody a příměstských táborů 

při rodinném centru

5 000

ARPIDA, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením, 

z.ú.

Bázénový pískový filtr do 

rehabilitačního bazénu v 

centru Arpida

Vnitřní vybavení centra Arpida 

pro zajištění provozu 

rehabilitačního bazénu - 

výměna filtru.

15 000

Ve škole i mimo ni, z.s.

Zajištění realizace 

terénních exkurzí z 

biologie

Vybavení laboratoří - nákup 

mikroskopické techniky
5 000

Biskupské gymnázium 

J.N. Neumanna a 

Církevní základní škola

Bezbariérový přístup do 

tělocvičny školy 

Vybudování bezbariérového 

přístupu do prostoru tělocvičny
20 000

Tělocvičná jednota Sokol 

v Táboře

Zdravý rozvoj táborské 

mládeže

Pořízení vybavení pro starší 

žáky a dorostence - oblečení, 

posilovací stroje odpovídající 

věkové kategorii.

5 000



TVOR o.s.

Rozšíření a zkvalitnění 

mimoškolních aktivit dětí 

a mládeže s Tvorem v 

roce 2015

Smysluplné využití volného 

času dětí a mládeže tvůrčím 

způsobem, vytváření kladného 

vztahu k umění - pořízení 

sochařských stojanů a nálup 

materiálu pro výtvarný ateliér.

13 000

Klub ekologické výchovy, 

z.s.

3.krajská žákovská 

konference na téma 

"Zahradní architektura v 

jihočeském regionu v 

minulosti a v současnosti"

Motivace žáků k badatelské 

činnosti v rámci regionu
15 000

KONÍČEK, o.p.s.
Podpora vstupu na trh 

práce II

Prostřednictvím individuální 

podpory zpřístupnit otevřený 

trh práce osobám se 

zdravotním znevýhodněním

5 000

Sancta Spinea Corona - 

společnost přátel Zlaté 

Koruny, o.s.

Za poklady Zlaté Koruny

zprostředkování kulturních akcí 

místním občanům a podpora 

občanského soužití

20 000

FOKUS Tábor

Chráněné bydlení pro 

osoby s duševním 

onemocněním

Zajištění potřebného 

materiálového vybavení pro 

realizaci služby chráněného 

bydlení 

5 000

Centrum pro pomoc 

dětem a mládeži, o.p.s.
Kam co patří?

vzdělávací projekt pro děti 

předškolního a školního věku 

zaměřený zejména na ekologii - 

třídění odpadů

5 000

Sportovní klub Dobrá 

Voda u Č.Budějovic

"Pojďte sportovat - hřiště 

na vás čekají"

nákup sportovního materiálu 

pro dovybavení sportoviště
15 000

Sportovní klub vozíčkářů 

Ostrava

Nákup sportovního 

vybavení pro členy SKV 

Ostrava

Vytvoření dobrých podmínek 

členům SKV nákupem 

sportovních 

potřeb(tepl.soupravy, trička, 

dřeva na stolní tenis, potahy, 

míče, sportovní obuv, aj.)

20 000

Charita Frýdek-Místek

Zdravotnické pomůcky 

pro Dům pokojného stáří 

u Panny Marie Frýdecké

Zkvalitnění péče zakoupením 2 

hydraulických chodítek Taurus 

a 2 chirurgických odsávaček

50 000



Moravskoslezská 

společnost pro ochranu 

přírody a myslivost 

o.p.s.

Zlatá srnčí trofej a Žijeme 

s přírodou

Finanční zabezpečení pořádané 

akce (Zlatá srnčí trofej) 

spočívající v nákupu cen do 

soutěže a v úhradě částky za 

ubytování a stravování dětí. 

Nákup sady puzzlí a dalších 

materiálů pro děti.

20 000

Základní škola, Dobrá, 

okres Frýdek-Místek
Čteme rádi - čteme spolu

Aktualizace zastaralého 

knižního fondu školní knihovny 

a nákup moderních pomůcek 

pro výuku čtení

30 000

Sportovní klub stolní 

tenis Pstruží (SKST 

Pstruží)

Nákup sportovního 

vybavení pro členy SKST 

Pstruží pro sportovní 

činnost dětí

Nákup sportovních potřeb - 

stůl na stolní tenis, síťka, trička, 

potahy, míče, aj.)

20 000

Ostravská organizace 

vozíčkářů o.s.
Bez bariér - poradenství

Poradenství bez bariér je 

bezplatná služba určená těžce 

tělesně postiženým občanům z 

Ostravy a okolí. Finanční 

prostředky budou využity na 

nákup ručního digit.dálkoměru 

se sklonoměrem.

8000

Cyklo Bendl Club 98

Hledá se vítěz - dětské 

cyklistické závody pro ZŠ 

Pardubického kraje

Podpora cyklistických závodů 

mládeže (na 10 místech)
50 000

ZO ČSOP Zelené Vendolí

Výstavba nového 

zimoviště pro zvířata v 

záchranné stanici

zateplení podlah a stěn 

zimoviště
50 000

PROSTO PRO, o.p.s.

Revitalizace a úprava 

zahrady nízkoprahového 

centra

úprava zahrady (materiál + 

práce) u nízkoprahového 

centra pro děti v  obtížné 

životní situaci

50 000

Centrum pro integraci 

osob se zdravotním 

postižením KH kraje, 

o.p.s.

Festival sociálních služeb
prezentace klientů sociálních 

služeb, speciálních škol apod.
35 000

ZŠ Týniště nad Orlicí

Zakoupení pomůcek 

Logiko a multimediálních 

učebnic

nákup moderních učebních 

pomůcek
30 000

ZŠ Krucemburk Hrajeme si s fyzikou
nákup moderních učebních 

pomůcek pro výuku fyziky
30 000

ZŠ Rokytnice v O.h. Toulky přírodou
nákup moderních učebních 

pomůcek pro přírodovědu
8 000

Dětský tenisový klub 

Skuteč, z.s.

Podpora dětského 

tenisového klubu

pronájem a údržba sportovišť, 

vybavení, soustředění
15 000



Diakonie ČCE-středisko v 

Mylibořicích, účelové 

zařízení církve

Noční osvětlení na pokoji 

klientů

úpravy elektroinstalace, 

výmalba, osvětlení v domově 

pro postižené

50 000

SOUTĚŽE PODKOVY 

o.p.s.

50. ročník závodů Zlaté 

podkovy

ceny vítězům a náklady na 

přípravu trati a překážek pro 

soutěž mladých jezdů do 18 let

30 000

Domáci hospic Vysočina, 

o.p.s.
Zdravotnická služba

zajištění zdravotnické složky 

péče o nemocné v terminálním 

stádiu nemoci

50 000

Správa kulturních 

zařízení města Kamenice 

nad Lipou

X. ročník hračkobraní
festival hraček z přírodního 

materiálu 
30 000

Stanice Pavlov, o.p.s.

Provoz záchranné stanice 

pro handicapované 

živočichy

nákup krmiva pro zvířata v 

záchranné stanici
50 000

ZŠ O. Březiny, 

Jaroměřice
Interaktivní výuka ve škole

nákup dataprojektoru, snímače 

a pojezd. tabule
50 000

TK LOKOMOTIVA 

KARLOVY VARY o.s.

Rozvíjení talentů - mladé 

tenisové naděje 2015 - 

Kat. Babytenis

Rozvoj sportovních a 

mentálních návyků u dětí, 

(nákup vybavení, ceny do 

soutěží, další náklady na 

výchovu mladých tenistů v 

kategorii babytenis)

50 000 Kč

Mateřská škola Nejdek, 

Závodu Míru, 

příspěvková organizace

Modernizace výuky v 

mateřské škole

vybavení pomůckami a 

audiovizuální technikou pro 

ekoatelier

50 000 Kč

Triatlet Karlovy Vary
Podpora talentovaných 

atletů 3-15 let

Zajištění tréninkových prostor, 

pomůcek a soustředění pro 

mládež

50 000 Kč

SK BULDOCI Karlovy 

Vary-Dvory

Výchova mladých 

fotbalistů

vybavení, údržba sportovišť pro 

mládež 4-18 let
40 000 Kč

Karate klub Tygr Karlovy 

Vary o.s.

Karate - zdravé sportovní 

vyžití pro děti a mláděž

Sportovní činnost mláděže a 

dětí od 3 let se zaměření na 

sportovní karate (náklady na 

provoz klubu, ochranné 

pomůcky)

50 000 Kč

FK Baník Sokolov o.s.
Výchova slušného člověka 

a aktivního sportovce

Dlouhodobá kvalitní výchova 

mladých fotbalistů s důrazem 

nejen na sportovní i osobnostní 

rozvoj (nákup balančních a 

tréninkových pomůcek)

50 000 Kč

23/02 ZO ČSOP BERKUT, 

zaspaný jako pobočný 

spolek ve spolkovém 

rejstříku

BEČOVSKÁ BOTANICKÁ 

ZAHRADA

Podpora aktivit v oblasti 

ochrany přírody a ekologické 

výchovy

50 000 Kč



Hipocentrum Pája "Hrátky se zvířatky"

informační tabule a další prvky 

pro osvětu v oblasti ochrany 

přírody, zejména zvířat

50 000 Kč

Základní škola a 

mateřská škola Horní 

Blatná

Učení je hra

Rozvoj a zkvalitňování 

počátečního vzdělávání dětí s 

důrazem na zlepšení klíčových 

kompetencí a zvýšení motivace 

ke vzdělávání

50 000 Kč

Amelie, o.s.

Psychosociální podpora 

onkologicky nemocných a 

jejich příbuzných

Náklady na provoz Centra 

Amelie v Liberci (psychologická 

a sociální podpora nemocných 

a jejich rodin)

30 000

Cesta za snem,o.s. Opel handy cykomaraton

Náklady na realizaci 

cyklomaratonu smíšených 

týmů (handicapovaní + zdraví 

jedinci)

40 000

Domácí hospic Duha, 

o.p.s.

Centrum domácí 

hospicové péče

Náklady na zdravotní sestry 

pracující pro hospic
50 000

Jizersko-ještědský 

horský spolek z.s.

Vydání Matouschkovy 

mapy Ještědských a 

Jizerských hor

Tisk map 40 000

Nadace EURONISA Podpora činnosti nadace

nákup řečového procesoru, 

invalidního vozíku a speciálního 

notebooku pro zrakově 

postiženého

50 000

Nadace pro záchranu a 

obnovu Jizerských hor

Obnova návštěvnické 

infrastruktury

Obnova a zlepšení zázemí pro 

návštěvníky
30 000

PROJIZERKY z.s. Ukliďme Jizerské hory
Akce pro školní děti - úklid 

přírody, osvěta
5 000

Sdružení TULIPAN Bez práce nejsou koláče
nákup materiálu a náklady 

chráněné dílny
50 000

Společnost pro Jizerské 

hory, o.p.s.
Ekovýchovné akce 2015

Akce pro dobrovolníky pod 

odborným vedením žadatele: 

Žabí stezka, Jarní a podzimní 

úklid, Tajemná rašeliniště a 

Péče o aleje

40 000

Společnost přátel 

českých přírodovědných 

biblioték

Využití databáze pro 

EVVO v regionech 

Libereckého kraje

Zpracování publikací, pronájem 

serveru, seminář
15 000

ZO ČSOP Armillaria Ekosemináře Hubertka
Ekologická výchova dětí a 

mládeže
20 000

DHC Plzeň, z.s. Memoriál Karla Šulce
náklady na turnaj nejmladších 

házenkářek
20 000

HC Meteor Třemošná, 

z.s.
Podpora hokeje mládeže

doprava mládeže na tréninky a 

soutěže
15 000



TJ Sokol Šťáhlavy, z.s.
Nájem haly pro žákovská 

družstva házené
nájem sportovní haly 20 000

Statutární město Plzeň, 

MO Plzeň 2
Letní příměstský tábor

Kulturní programy v rámci 

tábora na rozvoj talentů dětí
20 000

Asociace pro pomoc 

handicapovaným dětem

Pořízení speciálního 

polohovacího zařízení
Nákup vertikalizátoru 30 000

DDM Talent, o.p.s.
Zájmové vzdělávání v 

době prázdnin

nákup materiálu, matrací a 

provozní náklady
10 000

Šerák, z.s.

Plzeňská padesátka - 

cyklistické závody 

horských kol

ceny a zajištění dětské 

kategorie závodu
20 000

Obec Jarov Jarovská naučná stezka

podpora realizace interaktivní 

stezky zahrnující také zastavení 

věnovaná stromům, zvěři, 

včelařství či životu ve vodě

30 000

TyfloCentrum Plzeň, 

o.p.s.
Dobrovolnický program nájem a další služby 15 000

TJ Přeštice, z.s.
Přeštický turnaj minižáků 

2015
zajištění turnaje dětí 15 000

ZŠ a MŠ Švihov Měření moderně
vybavení učebny fyziky a 

chemie pomůckami
20 000

Masarykova ZŠ Kdyně Přírodovědný kroužek
nákup atlasů a pomůcek pro 

kroužek
15 000

Jezdecký klub GRANDE 

POSLUCHOV z.s.

LES-LOUKA-PASTVINA-

KONĚ - poznání a 

objevování pro děti 

dětských domovů 

Olomouckého kraje

programy pro 7 děts. domovů, 

vždy pátek a sobota, po celý 

rok 2015

25 000

Občanské sdružení 

Ryzáček
Kreativně s koněm

hippoterapie, kontakt s koňmi, 

zájmové kroužky pro děti, 

příměstské tábory, 2 veřejné 

akce

50 000

Společnost přátel Muzea 

Malá Morava

Muzeum lesnictví, 

zemědělství, myslivosti a 

ochrany přírody

Rozšíření stávající expozioce 

muzea o letecké  snímky 

dokumentující vývoj lesa a 

vývoj NPR Kálický Sněžník za 25 

let existence

30 000

Sdružení Lacerta
Jesenické kamenolomy, 

vodní plochy a mokřady

Osvětová a výzkumná činnost, 

praktická opatření pro ochranu 

přírody. Karty k významným 

chráněným lokalitám 

Přednášky, vyvěšení budek.

20 000



Progressum IN ACTION/ Do akce !

3 dílčí projekty  zaměřené na 

ochranu ŽP, aktivity dětí v 

přírodě a environmentální 

osvětu Green Way, Kraličák 

clean up, Zpátky na stromy

15 000

Spolek jesenických 

strážců přírody

Podpora dobrovolných 

strážců v CHKO Jeseníky 

při jejich činnosti

Strážní služby - ochrana příroda 

a osvěta, 4 jarní brigády na 

úklid odpadků v NPR, kolem  

pěších tras

50 000

TJ Šumperk, oddíl 

plavání

Příprava závodního 

družstva na Zimní 

mistrovství ČR 2015

Týdenní soustředění  mládých 

plavců v Luhačovicích, 

zaměřené na všestraný rozvoj 

fyzické i psychycké kondice.

25 000

Expeditio Germanica, 

o.s.

Mimoškolní volnočasové 

kroužky Marcomania

Podporá zájmu o historii, 

experimentální archeologie, 

aktivity rodičů s dětmi v 

přírodě.

25 000

O.S. Sdruženírodičů a 

veřejnosti při SOŠ Šumperk

Vyučování v přírodě III. - 

naučná stezka

Vybudování venkovního areálu 

pro environmentální aktivity 

studentů i veřejnosti Naučná 

stezka - úprava a revitalizace 

zeleně, popis dřevin.

50 000

Středisko volného času 

DUHA Jeseník

Rostliny na doplnění NS 

rostlin do skleníků, lavičky 

k ohništi

Dokončení úprav zahrady DDM- 

NS rostlin, ohniště, lavice
20 000

Nadační fond při SLŠ v 

Hranicích
Trubačský kroužek

podpora činnosti zájmového 

kroužku při SLŠ -nákup 2 lesnic, 

úhrada nákladů na účast v 

soutěžích

50 000

Občanské sdružení 

šermířský spolek Jeseník
Vánoční jarmark 2015

7. ročník  regionální akce, 

prezentuji se na ní tradiční 

řemesla, , historická hudba, 

divadlo.

25 000

Obec Bílá Voda
Brossmanův festival 

duchovní hudby 2015

4 koncerty duchovní hudby v 

Bílé Vodě
15 000

Sdružení Karla Ditterse z 

Dittersdorfu

XXIII, ročník 

mezinárodního 

hudebního festivalu

2 měsíční cyklus koncertů 

vážné hudby v regionu 

Javornicko a Jesenicko, záštitu 

převzal hejtman Olomouckého 

kraje

35 000

Sportovní klub FBK 

Wings Most, z.s.
Florbal- sport pro všechny

Podpora florbalového sportu u 

mládeže -7-19 let (pronájem 

hal, turnaje, letní soustředění

50 000



Basket Akademy Louny, 

o.s.

Podpora pohybových 

schopností mládeže 

Podpora basketbalových 

družstev dětí a mládeže (nájem 

haly, doprava na sportovní 

akce)

50 000

Basketbalový klub 

Teplice, o.s.
Basketcamp

Zajištění soustředění 

basketbalové mládeže (13-17 

let)

31 000

Městské divadlo Zlín, 

p.o.

Inscenační projekt 

Prodaná nevěsta

Česká národní komická opera 

B. Smetany. Režie opery na 

úvod 70. sezony Městského 

divadla.

50 000

Obec Modrá Lesy Moravy pro děti

Prohloubení informovanosti a 

doplnění školní výuky v oblasti 

ekologie a ochrany životního 

prostředí. Zhotovení naučných 

tabulí k rostlinným druhům i v 

Brailově písmu.

50 000

Základní škola a 

mateřská škola Vsetín, 

Turkmenská

Dar pro žáky speciální 

školy

Vybavení nově zřízené MŠ a 

jednoleté Praktické 

školyvýukovými programi a 

učebními pomůckami

50 000

Spolek přátel hradu 

Lukova
Monografie "Hrad Lukov"

Podpora vydání knihy o hradě 

Lukov a snahy o jeho záchranu 

a využití

50 000

"Dětem", o.p.s. Zlínský vorvaň 2015

XVI.ročník mezinárodní soutěže 

žáků základních škol v 

netradičních sportovních 

disciplínách

50 000

Světlovánek, o.s. Světlovský bál 11.ročník

Mezinárodní dětský folklorní 

festival vznikl s myšlenkou šířit 

folklorní tradice i zvyklosti s 

aktivním zapojením dětí a 

mládeže. Příspěvek na 

ubytování a občerstvení 

účastníků.

50 000

Dům dětí a mládeže, 

Uherské Hradiště, 

Purkyňova 494, 

příspěvková organizace

Tajemný svět včel

Podpora včelařství na 

uherskohradišťsku - zřízení 

nového zájmového kroužku 

mladých včelařů. Pořízení 

pomůcek pro provoz kroužku.

50 000

Dům dětí a mládeže 

Bojkovice, příspěvková 

organizace

Zdravě a moderně ve 

volném čase

Realizace tradičních akcí při 

DDM, vybavení učeben 

zájmových kroužků keramiky a 

výtvarné výchovy.

50 000



Honební společenstvo 

Lovecká obec Stříbrnice

Pozorovací a přikrmovací 

zařízení pro myslivecký 

kroužek

Podpora zájmového 

mysliveckého kroužku - 

pořízení pozorovacího a 

přikrmovacího zařízení

30 000

Posázaví o.p.s. Čistá řeka Sázava 2015

Akce vyčištění řeky Sázavy a 

jejích přítoků od odpadků, 

likvidace černých skládek, 

zapojení dětí, mládeže a jejich 

rodin do péče o životní 

prostředí - pořízení pracovních 

pomůcek, občerstvení 

dobrovolníků

50 000

Senohraby (nejen) sobě, 

z.s.

Vytvoření přírodní 

zahrady pro dětský lesní 

klub

Venkovní zázemí pro 

environmentální výchovu dětí
10 000

Diecézní charita Brno
Chráněné bydlení pro 

osoby trpící demencí

Terapeutická a estetická 

rekultivace bezprostředního 

okolí budovy chráněného 

bydlení

50 000

Mateřská škola 

Židlochovice, okres Brno - 

venkov

MAGIC BOX - interaktivní 

učební pomůcka

Pořízení interaktivní učební 

pomůcky pro výuku nejmenších 

dětí - Magic box S2

30 000

Táborníci Hrušovany u 

Brna z.s.
Příspěvek na provoz 

tábora

Zajištění a doprava stavebního 

a palivového dříví pro rovoz 

letního stanového tábora v 

Újezdě (okr. Znojmo)

10 000

Sdružení rodičů a přátel 

diabetických dětí
Rekondiční výukový pobyt 

pro diabetické děti

Pobyt dětí s diabetem léčených 

inzulínem spojený s výukou 

diabetologie, učení žít s 

diabetem, zapojení do 

sportovních aktivit bez účasti 

(trvalého dohledu) rodičů

14 000

Ski klub Šumava, o.s.
Podpora sportovní 

přípravy mladých lyžařů

Zajištění celoroční přípravy 

mladých nadějných lyžařů - 

příspěvek na výcvikové tábory 

mládeže

25 000

A Kluby ČR, o.p.s.

Podpora rodin, ve kterých 

je narušen nebo ohrožen 

zdravý vývoj dětí

vytvoření služby, která bude 

zmírňovat dopady chování lidí 

závislých na alkoholu či hráčů 

na členy rodiny, především děti

300 000 

Naděje, spolek Naděje bez bariér

zlepšení možnosti 

samostatného pohybu 

postižených - schodišťová 

sedačka pro Dům Naděje

150 000 

Nadace Jedličkova 

ústavu
Společně do přírody

vybavení pro lyžování 

handicapovaných klientů 

Jedličkova ústavu

140 000 

KONTAKT bB o.s. XXIII. Plavecké léto
plavecká rehabilitace pro 

handicapované
100 000 



Neslyšící s nadějí, o.s.

ČR před Výborem OSN 

pro práva osob se 

zdravotním postižením

příspěvek na konferenci na 

téma práv osob se zdravotním 

postižením na půdě 

informačního centra OSN v 

Praze

20 000 

Linka bezpečí, z.s. Linka bezpečí ve vaší třídě

bloky ve školách na témata "Já 

a virtuální svět", "Depka", 

"Odlišnosti a handicapy", 

"Sebepoškozování", "Vztahy v 

rodině", "Syndrom CAN", 

"Láska a dospívání"

130 000 

Diakonie ČCE - středisko 

Západní Čechy
Jak zahradu vidí Pepíček

vybudování zahrady  

obyvatelům chráněného 

bydlení (14 osob)

50 000 

Občanské sdružení 

rodičů a přátel dětí s 

handicapem ORION

Děti Orionu 2015
rekondiční víkendové pobyty 

dětí s handicapem
50 000 

Národní zemědělské 

muzeum Praha

Prezentační akce se 

zaměřením na lesnictví a 

myslivost

Národní myslivecké slavnosti 

Ohradské dřevosochání

Pradědečkův traktor

Letní trhy - léto se dřevem

 Myslivecké slavnosti

300 000 

Soubor lidových písní a 

tanců Čtyřlístek, spolek

22. Středočeský folklórní 

festival Tuchlovická pouť
pořádání folklórního festivalu 20 000 

OS Umění je radost
Frymburkfest - Lipno 

2015

festival s charitativním 

akcentem 
100 000 

Hrady Českého 

středohoří, z.s.

Výstava husitského 

fortifikačního umění

putovní výstava související s 

oslavami výročí 600 let od 

upálení J. Husa

100 000 

ARBOR - spolek pro 

duchovní kulturu

Mezinárodní hudební 

festival Lípa Musica 2015

hudební festival v 

severočeském regionu 
100 000 

ŠŠPM Lipky HK, spolek
Mistrovství ČR mladších 

žáků v šachu

pořádání šachového 

mistrovství pro žáky
20 000 

Pionýr, z.s. Ekologický tábor Jumanji

přádání tábora zaměřeného na 

poznávání přírody a její 

ochranu (nákup materiálu)

10 000 

Petrov, o. s. pro práci s 

dětmi a mládeží 

brněnské diecéze

Animátorské kurzy

víkendové kurzy pro děti do 14 

let, smysluplné využití volného 

času

18 000 

Nadační fond SLŠ a VOŠL 

v Trutnově

Rekonstrukce učebny 

chemie

vybavení učebny moderními 

učebními pomůckami
400 000 

Českomoravská 

myslivecká jednota, z.s.

Výchova dětí a mládeže k 

myslivosti

Zlatá srnčí trofej, výstavy, 

myslivecké slavnosti, 

propagační materiály

1 000 000 



Československý Červený 

kříž
Žijeme Červeným křížem

Podpora Kroužku Mladých 

zdravotníků a (výukové 

materiály, dataprojektor a ceny 

pro soutěž Mladý zdravotník)

45 000 

Lesnický park 

Křivoklátsko

Lesnický park Křivoklátsko 

- činnost

informační materiály a 

osvětové akce pro veřejnost
290 000 

ČSOP

Ochrana biodiverzity, 

ekologická osvěta  a 

pomoc handicapovaným 

živočichům

programy: ochrana 

Biodiverzity, Soutěže pro 

mládež, Podpora činnosti 

Mladých ochránců přírody, 

Národní síť záchranných stanic, 

Dřevo, Infocentrum ČSOP a 

související služby

2 000 000 

Řád sv. Huberta

Environmentální výchova 

zaměřená na ochranu 

přírody v rámci 22. 

Svatohubertských 

slavností

program ekologické výchovy v 

rámci tradiční akce 

Svatohubertská slavnost

50 000 

Harvest film, z.s. Life Sciences Film Festival

festival dokumentů s 

přírodovědnou a 

environmentální tématikou na 

ČZU Praha

400 000 

Svatý Florián, z.s.
Podpora jednotek sboru 

dobrovolných hasičů

podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí na 

základě konkrétních kritérií

500 000 

Střední lesnická škola a 

střední lesnické učiliště 

Křivoklát

Soutěž: Dřevorubec 

Junior

pořádání soutěže v 

dřevorubeckých dovednostech
50 000 

Městys Křivoklát

Venkovní třída pro 

environmentální výuku v 

ZŠ Křivoklát a zóna 

aktivního odpočinku pro 

žákky školy

Vybudování venkovních 

zařízení pro vyučování a 

odpočinek žáků ve venkovním 

prostředí - zpevněná plocha s 

přístřeškem, naučné tabule

50 000

Sdružení "Piafa" ve 

Vyškově
Koně léčí

Nákup spotřebního materiálu - 

krmení, podestýlka pro koně, 

kovářské služby, materiální 

pomůcky - vybavení (helmy, 

deky apod.)

50 000

Město Valtice
Obnova technického 

vybavení učebny

Nákup vybavení učebny 

vinařství - nový notebook, 

počítač

33 000



Základní umělecká škola, 

Velká Bíteš, Hrnčířská 

117, příspěvková 

organizace

Multimediální učebna ZUŠ Pořízení interaktivní tabule 50 000

Základní škola Vémyslice 

čp. 213, příspěvková 

organizace

Zkvalitnění výuky 

přírodovědných 

předmětů

Pořízení interaktivní tabule se 

softvarem
33 000

Základní škola Lubnice, 

okres Znojmo

Venkovní amfiteátr s 

vlhkomilnými, 

stínomilnými rostlinami a 

jehličnany

Pořízení stavebního materiálu, 

rostlin a zemní práce 
50 000

Folklorní soubor Písečan, 

spolek

XXI. Mezinárodní folklorní 

festival Písek 2015

realizace folklorního festivalu - 

technické zabezpečení, 

ubytování účastníků

20 000

VK Raškovice z.s.

Pořízení trenažéru pro 

nácvik volejbalových 

úderů

Pořízení trenažéru Acu Spike 

pro nácvik volejbalových úderů
43 000

Základní škola a 

mateřská škola Naděje, 

Frýdek-Místek, 

Škarabelova 562

Modernizace učebny IT 

pro žáky s handicapem

materiální podpora zdravotně 

handicapovanách žáků - 

modernizace učebny - nákup 

počítačů

50 000

Základní škola a 

mateřská škola 

Jindřichov, okres Bruntál

Naše škola = ekologická 

škola

Nákup vybavení k pozorování 

živočichů, monitoring výskytu 

chráněných druhů, mapování 

černých skládek, apod.- nákup 

tabletů, kamery, dalekohledů a 

vzdělávacích programů

50 000

Plavecký klub Slavoj 

Bruntál, z.s.

Příprava členů klubu na 

závodní sezónu 

2015/2016, podzimní a 

zimní mistrovské soutěže

Příspěvek na týdenní letní 

soustředění mladých plavců od 

7 do 14 let ve Štúrovu - 

ubytování a stravné

20 000

Městský fotbalový klub 

Frýdek-Místek z.s.

Podpora mládežnické 

kopané - přípravky

Zajištění materiálního a 

technického vybavení 

přípravkových a 

předpřípravkových družstev - 

nákup pomůcek a vybavení

30 000

Základní škola Nasavrky, 

okres Chrudim

Modernizace odborné 

učebny

zkvalitnění zázemí pro výuku 

technických činností - výměna 

dřevěných desek ponků, nářadí

31 000



Klub rodičů při VOŠ a 

SPŠ Rychnov nad 

Kněžnou

Aktivitou ke zdravému 

životnímu stylu

Příspěvek na volnočasové 

aktivity spojené s pobytem v 

přírodě  a se zdravým životním 

stylem - návštěva lanového 

parku

4 000

AMÁTKA DĚTEM o.p.s.
Zábava  a vzdělání pro 

rodiny a jejich kamarády

Podpora aktivního trávení 

volného času, podpora četby, 

přiblížení přírodě - výlet na 

Šumavu, apod.

50 000

Masarykova jubilejní 

základní škola a 

mateřská škola, Černilov

Příroda interaktivně

Zajištění kvalitní a inovované 

výuky přírodovědných 

předmětů - nákup interaktivní 

tabule

26 000

Perníček, z.s.
Učíme se od pohádkových 

kamarádů

Výchova a vzdělávání dětí 

předškolního věku s důrazem 

na environmentální výchovu - 

nákup materiálních potřeb pro 

aktivity

30 000

Spolek archaických 

nadšenců

Metodika záchrany a 

prezentace lidového 

kulturního dědictví 

Českomoravského pomezí

Tvorba metodických materiálů, 

organizování seminářů a 

praktických workshopů

48 000

Základní škola a 

Mateřská škola Slatina 

nad Zdobnicí

Přírodovědná stezka, 

Poznávání rostlin

Prohloubení znalostí žáků o 

přírodě a chování k a v přírodě - 

nákup materiálů  - karty k 

poznávání, atlasy rostlin

5 000

SKI Skuhrov nad Bělou, 

o.s.
Bereme to sportovně

Zajištění sportovní činnosti 

mládeže, zakoupení 

sportovního vybavení mladých 

lyžařů běžců

19 000

Základní škola Hlinsko, 

Ležáků 1449, okres 

Chrudim

Příroda nás baví

Zkvalitnění knižního fondu 

školy - nákup studijní literatury - 

Prvouka

15 000

Základní škola a 

mateřská škola 

Damníkov

Třída broučků a berušek

Vzdělávání dětí v nové přírodní 

učebně - nákup tabule a 

didaktických pomůcek

20 000

Základní škola Chrast, 

okres Chrudim

Příroda v naší škole pod 

drobnohledem

Rozvoj vzdělávání žáků - nákup 

mikroskopů pro zkvalitnění 

výuky

10 000

Český rybářský svaz, z.s., 

místní organizace 

Přelouč

Handicap Fish Cap 2015

Sportovně relaxační činnost 

handicapovaných občanů z 

Domovů sociální péče 

Pardubického kraje

10 000



Základní škola Česká 

Třebová, Habrmanova 

ulice

Bylinková zahrádka

Vytvoření záhonů pro 

obnovenou výuku pěstitelských 

prací - nákup potřebných 

pomůcek

18 000

Školní sportovní klub 

Demlova Jihlava, o.s.

Sportovní průprava 

mládeže

Příprava pro volejbalové 

soutěže mládeže - nákup 

sportovního vybavení a 

pomůcek, doprava a stravné

50 000

Občanské sdružení 

KADET - centrum 

volného času Hrubínka

Hrubínka 2015

Alternativní možnosti trávení 

volného času s důrazem na 

pobyt v přírodě - materiálové 

náklady, odměny, pronájmy, 

propagace

20 000

Sportovně střelecký klub 

Černovice

Činnost sportovně 

střeleckého klubu 

Černovice

Aktivní a smysluplné využití 

volného času mládeže - 

startovné, cestovné, náklady 

na soustředění, rehebilitační 

plavání

30 000

Biblio Karlovy Vary, z.s.

Environmentální aktivity 

pro veřejnost 

Karlovarského kraje

Rozvoj sportovních a 

mentálních návyků u dětí, 

(nákup vybavení, ceny do 

soutěží, další náklady na 

výchovu mladých tenistů v 

kategorii babytenis)

50 000

Základní škola a 

mateřská škola Plesná

Plesenská zahrada - 

revitalizace - 4.etapa

Úpravou školní zahrady vznikne 

prostor, který bude využíván 

pro mimoškolní aktivity , 

zejména na projekty 

environmentálního vzdělávání - 

vybudování cest a rozcestníků

50 000

Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Karlovy 

Vary

První pomoc - šance pro 

život

Ovlivnění široké veřejnosti  (MŠ 

a ZŠ) systematickou výukou 

"první pomoci" prostřednictvím 

předání teoretických znalostí a 

praktických dovedností 

nutných pro záchranu života, 

vč. prevence

49 000

Snílek, o.p.s. Dům na půl cesty
Vybavení bytů a společenské 

místnosti pro klienty
30 000

občanské sdružení 

D.R.A.K.

Vybudování 

bezbariérového sociálního 

zařízení a stavební úprava 

klubu a tělocvičny

Zlepšení podmínek pro 

vozíčkáře a zvýšení kapacity 

rehabilitační tělocvičny a klubu

40 000



Město Plasy
Edice Tilia Plassensis - 

Knihovnictví v Plasích

Vydání publikace v rámci 

projektu Od baroka k 

Metternichovi

40 000

Českomoravská 

myslivecká jednota,o.s., 

okresní myslivecký 

spolek Klatovy

Výroba vzorníků pro 

určení věku ulovené 

spárkaté zvěře

Výroba vzorníků pro 

pedagogické a studijní účely
20 000

Základní škola speciální 

Diakonie ČCE Merklín
Relaxační zahrada

Zabezpečení výchovy a 

vzdělávání žáků s těžkým 

postižením jinou formou - 

pořízení odpočinkové houpačky

20 000

ZO ČSOP SPÁLENÉ 

POŘÍČÍ

Ekologická olympiáda 

studentů SŠ - krajské kolo

Uspořádání krajského kola 

Ekologické olympiády pro 

Plzeňský kraj

20 000

YACHT CLUB Jeseník Plachty pod horami

Příspěvek na pořádání 2 letních 

sportovních táborů pro mládež, 

nákup materiálu, pronájem 

přívěsu, strava a ubytování

25 000

SK HANÁ orienteering
Dny orientace v přírodě - 

závody ZŠ

náborové závody pro žáky I. a 

II. stupně, tisk a aktualizace 

map

20 000

Občanské sdružení 

PINOKIO

Integrační pobyt pro 

handicapované děti ve 

Strážném v Krkonoších

Integrace postižených dětí do 

zdravého kolektivu, zlepšení 

jejich sociální a fyzické kondice, 

hipoterapie - příspěvek na 

ubytování dětí a hipoterapii

30 000

Obec Nový Malín
Vybudování venkovní 

učebny - laboratoře

Vybudování zastřešené učebny 

pro činnost přírodovědných 

kroužků a pro školy v přírodě

25 000

Český svaz ochránců 

přírody Šumperk

Rozšíření vybavení 

záchranné stanice o 

voliery, odchytové 

pomůcky a další nutná k 

provozu ZS Ruda n.M.

Stavba rehabilitačních voliér, 

pomůcky k odchytu
40 000

Obec Loučná nad 

Desnou

Obnova zeleně na starém 

hřbitově

Podpora projektů zaměřených 

na prevenci a vzdělávání v 

oblasti ochrany přírody, 

rekonstrukce historické aleje - 

výsadba stromů, informační 

tabule

20 000

Krušnohorský spolek, 

o.s.
Lesnický tábor 3. ročník

Vybavení aktivit letního 

dětského tábora - nákup 

pomůcek

50 000



Základní škola Ústí nad 

Labem, Karla IV. 

1024/19 p.o.

Poznáváme přírodu 

zblízka

Vybavení školy moderními 

učebními pomůckami pro 

poznávání přírody - mikroskop, 

kamera, preparáty

50 000

Základní škola Bílá 

cesta, Verdunská 2958, 

Teplice

Přírodu prozkoumáme

Nákup odborné literatury, 

fotoaparátů, zařízení pro 

pozorování, 3D přírodovědné 

modely pro rozvoj 

přírodovědné gramotnosti u 

žáků

49 000

Diakonie ČCE - středisko 

Betlém

Dovybavení Chráněného 

bydlení Mirandie

Dovybavení chráněného 

bydlení - nákup drobného 

vybavení k bydlení

20 000

Obec Tvrdonice

Vybavení učebny 

mateřské školy magic 

boxem

Pořízení interaktivní učební 

pomůcky pro výuku nejmenších 

dětí

50 000

Junák - český skaut, z.s.
Podpora prioritních 

projektů Junáka

oprava a vybavení Skautského 

domu, podpora časopisu 

Roverský kmen (pro mládež) a 

dalších tiskovin, metodika 

práce s dětmi.

850 000

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově 

postižené, Valašské 

Meziříčí

Dřímárna
Vybavení relaxační místnosti 

pro handicapované studenty
50 000

Česká zemědělská 

univerzita v Praze

Pomůcky pro výuku - AV 

technika
projektor + rám a box 240 239

Hašle, z.s. Michálek

nákup kočárku Stingray s 

doplňky, polohovací židle a 

autosedačky pro dítě s 

kombinovaným těžkým 

postižením

120 000

ČSOP - Záchranná 

stanice a ekocentrum 

Pasíčka

Návštěvnické centrum 

Národního geoparku 

Železné hory, činnost 

záchranné stanice

terénní úpravy, veterinární 

služby, doprava zvířat
200 000

SKP-Centrum o.p.s. Místnost na 3 klíče

vybavení víceúčelové místnosti 

(knihovna, křesla, poličky, 

stolky, skříně, svítidla, 

paravány)

100 000

Duha Zámeček o.s.

Talent Haklberyho Fina 

pro sirotky z DD a 

hornických rodin

čtyřdenní pobyt na horách pro 

cca 60osob (dětí z dětských 

domovů, sirotci s doprovodem)

70 000

Nadační fond 

ANASTASIA

web na pomoc obětem 

zločinu 

(www.bylajsemznasilnena

.cz)

vytvoření adekvátní anonymní 

pomoci obětem sexuálního 

násilí (informační web, 

mediální kampaň, osvěta ve 

školách)

100 000



CEDR Pardubice o.p.s.
Zahradní technika pro 

CEDR

nákup zahradní techniky pro 

mobilní dílnu, ve které pracují 

osoby se zdravotním 

omezením

100 000

Nadace dřevo pro život 4 projekty nadace

Dřevěná stavba roku - soutěž 

dřevěných staveb, Stavby s 

vůní dřeva - soutěž pro 

studenty VŠ na téma chápání 

dřeva jako obnovitelné 

suroviny a stavebního 

materiálu

400 000

Erudio CZ o.s.
Mezinárodní soutěž učňů 

Řemeslo 2015

Soutěž zahrnuje i obor truhlář, 

příspěvek na nákup cen 

vítězům

20 000

Nadační fond Evy 

Garajové
Eva Garajová a hosté

Festival hudby v termínu 1.-

7.9.2015 v Horských lázních 

Karlova Studánka

50 000

Silvini Ski Trab team, z.s.

Prezentace běžeckého 

lyžování dětem a 

juniorům, vytvoření 

dětského týmu a pořádání 

závodů

vytvoření mini týmu v rámci 

100 členného spolku a 

zabezpečení jeho akcí

80 000

Praha, klasika.. O.p.s.
Mezinárodní hudební 

festival Praha, klasika
Hudební festival 100 000

Stopy paměti o.s.
vydání knihy Stopy 

paměti

vydání knihy s příběhy 

zahraničních vojáků a odbojářů 

za 2.světové války a politických 

vězňů 50.let

200 000

Respondeo, o.s.
Pomoc rodinám s dětmi v 

okrese Nymburk

Podpora nejméně 15 

ohrožených rodin s nejméně 35 

dětmi, kterým hrozí odebrání 

dětí do ústavní péče

30 000

Základní škola, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres 

Brno - venkov, p.o.

365 dní v dílně tvořivosti 

základní školy - náskok v 

životě

Vybudování Dílny tvořivosti, 

kde budou žáci rozvíjet vztah k 

technickým oborům - vybavení

50 000

Házenkářský klub 

Hodonín, z.s.

Projekt volnočasových 

sportovních aktivit děvčat 

v Hodoníně, podpora 

působení HK Hodonín v 

soutěžích ČSH

Pořízení sportovního vybavení 

a materiálu a pronájem 

sportovních ploch

40 000

Nadace Partnerství
Zdravé stromy pro zítřek - 

ročník 2015/2016

Zajištění - soutěž o získání 

bezplatného hodnocení 

zdravotního stavu vzrostlých 

stromů a jejich případné 

ošetření

11 000



Spolek "Za zdravé 

Šardice, z.s."

Pojďte s námi do zahrady 

i za špatného počasí

Pořízení stanu pro pořádání 

akcí i v nepříznivém počasí
46 000

Volejbal Tábor
Volejbalový klub - 

přípravka dívky a chlapci

Pořízení sportovního materiálu 

a vybavení sportoviště a 

doprava

10 000

Základní škola a 

Mateřská škola 

Osoblaha, příspěvková 

organizace

Vybavení školy mobilní IT 

učebnou a propojení na 

podporu výuky  vč. 

handicapovaného žáka se 

zrakovým postižením

Pořízení IT zařízení a softwaru 

pro výuku
50 000

Základní škola a 

mateřská škola Frýdek-

Místek, El. Krásnohorské 

2254, p.o.

Vybavení učebny 

přírodopisu pozorovací 

technikou

Pořízení laboratorní a 

zobrazovací techniky pro výuku 

přírodopisu a činnost 

přírodovědného kroužku - 

nákup mikroskopů

50 000

Mateřská škola Bílá, 

okres Frýdek-Místek, 

p.o.

Objevujeme místo, ve 

kterém žijeme

Pořízení didaktických pomůcek, 

moderních přístrojů pro 

přiblížení života v lese dětem 

MŠ

50 000

ČSOP SALAMANDR
Monitoring rysa ostrovida 

v Beskydech

Pokračování v monitoringu rysa 

ostrovida pomocí fotopastí v 

oblasti Lysé hory - fotopasti, 

příslušenství, cestovné

49 000

Klub Radosti Fit klub

Podpora zdravého životního 

stylu dětí a mládeže (sportovní 

aktivity v lese) - nákup 

sportovního materiálu

50 000

Charita Ostrava
Chirurgická odsávačka pro 

Hospic v. Lukáše

Pořízení chirurgické odsávačky 

pro odbornou zdravotnickou 

péči v Hospici sv. Lukáše

10 000

ZŠ a MŠ Deštné v 

Orlických horách
Poznej své tělo

Nákup modelu kostry člověka s 

pohyblivou páteří + 

resuscitační figurína

21 000

ČSOP-Záchranná stanice 

a ekocentrum Pasíčka
nábytek pro Pasíčka Dovybavení areálu ZS 5 130

Hospicová péče sv. 

Zdislavy o.p.s.
Lůžkový hospic

Provozní vybavení lůžkového 

hospice - drobné interierové 

vybavení

50 000



Oblastní charita Červený 

Kostelec

Nová ČOV 220 EO včetně 

kanalizace v Žirči u Dvora 

Králové n.L.

Rozšíření kapacity Domova sv. 

Josefa o 44 lůžek - nová ČOV s 

dostatečnou kapacitou k 

zachování úrovně 

poskytovaných služeb

50 000

Vzdělávací a kulturní 

centrum Broumov o.p.s.

Broumovsko je učebnice - 

pobytové programy

Propagace a realizace 

pobytových programů EVVO a 

zajištění jejich dlouhodobé 

udržitelnosti - Grafické a 

tiskařské práce, pronájem 

prostor, lektor

50 000

Hospic sv. Jiří, o.p.s.

Vybavení pobočky 

Hospice kompenzačními a 

zdravotními pomůckami

Nákup pomůcek pro vybavení 

Hospice - oxygenátor, 

mechanický vozík, chodítko, 

matrace, atd.

20 000

Dům dětí a mládeže 

Stříbro, příspěvková 

organizace

S domečkem za přírodou

Uspořádání 4 denního pobytu 

na Šumavě pro děti z kroužků, 

výlet do ZOO, a dovybavení 

přírodovědných kroužků

20 000

Základní škola 

Bystřany, okres Teplice, 

p.o.

Interaktivně ve výuce 

přírodopisu

Pořízení interaktivní tabule s 

příslušenstvím, která bude 

sloužit k výuce přírodopisu a 

environmentální  výchovy

50 000

Azylový dům pro ženy a 

matky s dětmi o.p.s.
Žít jinak

Pořízení nového vybavení 

azylového domu
50 000

Život bez bariér, z.ú.
Denní stacionář pro osoby 

s postižením a seniory
Osobní náklady zaměstnanců 34 000

Základní škola Čeperka Les ve škole, škola v lese Interaktivní tabule 80 000

Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Hradec 

Králové

Osobní asistence pro 

osoby se zdravotním 

postižením

podpora asistenční služby 

poskytované ČČK
403 000

Birki Racing Team o.s.
Podpora alpského 

lyžování mládeže

ubytování mládeže na 

závodech v alpském lyžování
45 000

DFS Perníček o.s.
Prezentace na světové 

akci
Pořízení letenek na festival 50 000

Dětské krizové centrum 

z.ú.

Poznané zlo je poloviční 

zlo

Příspěvek na aktivity v oblasti 

pomoci zneužíváných, týraných 

a zanedbávaných dětí

150 000

Poznámka: V případě změny bude seznam aktualizován.


