Příloha
usnesení vlády
ze dne 10. července 2017 č. 504

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím
pro rok 2018
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10)
11)
12)
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14)
15)
16)
17)
18)

Tělesná výchova a sport
Kultura
Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Sociální služby
Zahraniční aktivity
Národnostní menšiny
Romská menšina
Péče o zdraví a zdravotní prevence
Rizikové chování
Boj s korupcí
Protidrogová politika
Ochrana spotřebitele
Bydlení
Vzdělávání a lidské zdroje
Děti a mládež
Rodinná politika
Rovné příležitosti žen a mužů
Ostatní (nezařazené)

Seznam použitých zkratek
CPO
ČR
ČRA
EP
EU
FO
IZS
MD
MK
MMR
MO
MPO
MPSV
MSP
MŠMT
MV
MZD
MZE
MZV
MŽP
NaNF
NNO
OPS
PO
Rozpočtová pravidla
SP
ÚS
ÚSC
ÚV
VŠ
Zásady

ZSPO

Církevní právnické osoby
Česká republika
Česká rozvojová agentura
Evropský parlament
Evropská unie
Fyzické osoby
Integrovaný záchranný systém
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo životního prostředí
Nadace a nadační fondy
Nestátní neziskové organizace
Obecně prospěšné společnosti
Právnické osoby
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů.
Zapsané spolky, včetně pobočných spolků
Zapsané ústavy
Územní samosprávné celky
Úřad vlády České republiky
Vysoké školy
Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy, schválené usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze
dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657.
Zájmová sdružení právnických osob
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1) Tělesná výchova a sport
Poskytovatel
dotace

MD

MO

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Zajištění vybraných
regulačních činností,
zejména přenesený
výkon státní správy ve
specifikovaných
kategoriích sportovních
létajících zařízení,
vyrobených a určených
k létání ve vzduchu
výhradně za účelem
vzdělávání, sportu
nebo rekreace jeho
1
uživatele

Podpora provozování sportovního
a rekreačního létání.

SP

Podpora branněsportovních a
technických aktivit
obyvatelstva

Napomáhání k získávání
speciálních a technických
dovedností a návyků
obyvatelstva, podpora rozvoje
fyzické kondice, sebeovládání,
mentálního zdraví, procvičování
a ověřování připravenosti
obyvatel k řešení krizových
situací. Organizace praktických
branně-sportovních a technických

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF.

1

2

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Program je vyhlašován v souladu
se zákonem č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Koncepce přípravy občanů
k obraně státu schválená
usnesením vlády ze dne 16. ledna
2013 č. 38.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, přenesený výkon státní správy vykonávají PO na základě pověření MD, a to ve věci ověřování
letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, vydávání poznávacích značek a technických průkazů sportovních létajících zařízení, vedení evidence
sportovních létajících zařízení, výcviku pilotů včetně vydávání průkazů jejich způsobilosti, stanovení podmínek pro výběr ploch pro provoz sportovních
létajících zařízení a jejich schvalování a dohledu nad činností uživatelů těchto zařízení v rámci jejich provozu.
2
PO, které jsou rozhodnutím MD, v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, pověřeny výkonem státní správy ve věci sportovních létajících
zařízení.
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

MŠMT

Program I – Sportovní
reprezentace ČR

MŠMT

Program II – Sportovně
talentovaná mládež

MŠMT

Program III – Činnost
sportovních organizací

MŠMT

Program IV – Údržba
a provoz sportovních
zařízení

MŠMT

Program V – Činnost
sportovních svazů

MŠMT

Program VI –
Významné sportovní
akce

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
cvičení, outdoorových aktivit
s branně-sportovním
a technickým zaměřením
využitelných při zvládání
krizových situací vojenského
i nevojenského charakteru.
Podpora reprezentantů
v kategoriích seniorů a juniorů
a jejich účasti na vrcholných
mezinárodních soutěžích.
Podpora sportovní přípravy
talentů věkové kategorie 6 – 15
let a 15 – 19 až 23 let,
prostřednictvím sportovních
svazů.
Podpora sportovní, tělovýchovné,
organizační a obsahové činnosti
SP, včetně ústředí.
Podpora související přímo
s udržováním a provozováním
sportovních zařízení ve vlastnictví
nebo dlouhodobém nájmu SP.
Podpora sportovní, organizační
a obsahové činnosti SP, včetně
podpory ústředí, podpora činnosti
zajišťující postupové sportovní
soutěže.
Podpora významných sportovních
akcí pořádaných v ČR.

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

SP s celostátní
působností ve
sportu.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
3
pod čarou.

SP s celostátní
působností ve
sportu.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
pod čarou č. 3.

SP s celostátní
působností ve
sportu, servisní
střešní organizace.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
pod čarou č. 3.

SP s celostátní
působností ve
sportu.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
pod čarou č. 3.

SP s celostátní
působností ve
sportu.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
pod čarou č. 3.

SP s celostátní
působností ve
sportu.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
pod čarou č. 3.

3

Programy státní podpory sportu v ČR, a to v oblasti neinvestiční a investiční, byly Rozhodnutím Evropské komise ze dne 11. června 2014 (SA.33575)
prohlášeny na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU (SFEU) za slučitelné s vnitřním trhem a argumentaci Evropské komise o slučitelnosti
potvrdil i Soudní dvůr EU svým rozsudkem ze dne 12. května 2016 (T-693/14).
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

MŠMT

Program VII –
Zdravotně postižení
sportovci

Podpora sportovní, organizační
a obsahové činnosti SP v oblasti
zdravotně handicapovaných
sportovců.

SP s celostátní
působností ve
sportu působící pro
specifický druh
zdravotního
postižení
sportovců.

MŠMT

Program VIII –
Organizace sportu ve
sportovních klubech

Přímá podpora sportovních klubů,
tělovýchovných jednot,
zabezpečení sportovní,
pohybové, tělovýchovné činnosti
dětí a mládeže.

SP, jejichž hlavním
předmětem činnosti
dle stanov je
sportovní činnost.

Program IX –
Organizace školního
a univerzitního sportu

Podpora organizace školního
a univerzitního sportu včetně
účasti na mezinárodních akcích
v zahraničí.

MŠMT

Program X – Projekty
pro sportování
veřejnosti

Podpora tělovýchovných,
sportovních a turistických akcí,
kampaní, testování výkonnostní
úrovně a ověřování fyzické
zdatnosti s orientací na širokou
veřejnost.

MŠMT

Program 133 520
Hlavní směry rozvoje
sportovní infrastruktury

Investiční podpora činnosti státní
reprezentace na úrovni
organizační složky státu,

MŠMT

SP s celostátní
působností, jejichž
hlavním předmětem
činnosti dle stanov
je působení
v oblasti školního
a univerzitního
sportu.
SP s celostátní
působností, jejichž
hlavním předmětem
činnosti dle stanov
je realizace
tělovýchovné,
sportovní nebo
turistické činnosti.
SP.

4

4

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
pod čarou č. 3.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
pod čarou č. 3.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
pod čarou č. 3.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
pod čarou č. 3.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů, Rozpočtová pravidla.

Viz poznámka
5
pod čarou.

Dále: ÚSC, organizační složky státu.
Příjemce dotace podáním žádosti o dotaci zároveň čestně prohlašuje poskytovateli dotace, že poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu nebudou
vynakládány v rozporu s pravidly pro veřejnou podporu, která je uvedena v článku čl. 107 a 108 SFEU – Smlouvy o fungování EU.
5

5

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu
ČR 2017 – 2024

MŠMT

MV

MV

Program 133 530
Podpora materiálně
technické základny
sportu 2017 až 2024
Soutěže v požárním
sportu podle pravidel
požárního sportu
v kategoriích
dobrovolných
a profesionálních
hasičů
Programy v tělesné
přípravě pro zvýšení
fyzické zdatnosti nebo
soutěže pro získání
specifických
dovedností pro výkon
služby příslušníků,
zaměstnanců a členů
jednotek požární

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
sportovních svazů, střešních
organizací a sportovních klubů
včetně mezinárodních akcí.
Obnova národních sportovních
center.

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
Koncepce podpory sportu na
období 2016 – 2025 přijatá
usnesením vlády ze dne 27. června
2016 č. 591.

Režim veřejné
podpory

Investiční podpora všeobecné
sportovní činnosti na úrovni ÚSC,
sportovních klubů, tělocvičných
jednot a tělovýchovných jednot.

SP, vyvíjející
činnost v oblasti
sportu jako svou
6
hlavní činnost.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů, Rozpočtová pravidla.
Koncepce podpory sportu na
období 2016 – 2025 přijatá
usnesením vlády ze dne 27. června
2016 č. 591.

Zvyšování fyzické zdatnosti,
získávání specifických
dovedností, soutěže v požárním
sportu.

SP, OPS, CPO,
ÚS, působící na
úseku požární
ochrany, IZS,
ochrany
obyvatelstva
a krizového řízení.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Zvyšování fyzické zdatnosti,
získávání specifických
dovedností, sportovní soutěže.

SP, OPS, CPO,
ÚS, působící na
úseku požární
ochrany, IZS,
ochrany
obyvatelstva
a krizového řízení.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb.,
o IZS a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

6

Viz poznámka
7
pod čarou.

Dále: ÚSC.
Poskytnutím dotace MŠMT je realizována veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a 108 SFEU, která je však slučitelná s vnitřním trhem EU, a to z důvodu, že
financovaná sportovní infrastruktura je využívaná amatérskými sportovními kluby působícími pouze na lokální úrovni nebo dochází k podpoře činnost dětí
a mládeže v oblasti sportu. Dále je sportovní infrastruktura využívává širokou veřejností. Programy státní podpory sportu v ČR, a to v oblasti neinvestiční
a investiční byly Rozhodnutím Evropské komise ze dne 11. června 2014 (SA.33575) prohlášeny na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU za slučitelné
s vnitřním trhem a argumentaci Evropské komise o slučitelnosti potvrdil i Soudní dvůr EU svým rozsudkem ze dne 12. května 2016 (T-693/14).
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Podporované aktivity

Okruh možných
příjemců

Zvyšování tělesné zdatnosti
u profesních skupin, kde je
zdatnost nutným předpokladem
k výkonu povolání, vytváření
sportovních podmínek pro
tělesnou, střeleckou přípravu
a rekreačně pohybové aktivity
příslušníků a zaměstnanců MV,
Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, které
ve svých stanovách
deklarují
tělovýchovnou
a sportovní činnost
jako hlavní náplň,
podporují ve své
činnosti
tělovýchovné
a sportovní aktivity
příslušníků,
zaměstnanců
a veteránů, které
mají dostatečně
početnou členskou
základnu
s výrazným
zastoupením
příslušníků,
zaměstnanců
a veteránů,
odpovídající
organizačně úrovni
sportovního svazu
(SP) či střešního
sdružení
s celorepublikovou
a nejlépe
i mezinárodní
působností.

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

ochrany nebo soutěže
pro získání
specifických
dovedností členů NNO.

MV

Veřejně prospěšný
program v oblasti
tělesné a střelecké
přípravy příslušníků
Policie ČR a jejich
dalších sportovních
aktivit včetně rekreačně
pohybových aktivit
zaměstnanců MV,
Policie ČR a Veteránů
Policie ČR

7

Rozpočtová pravidla, Zásady,
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších
předpisů.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

2) Kultura
Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF,
založené
k poskytování
veřejných
8
kulturních služeb.

Usnesení vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025).

Podporované aktivity

Kulturní aktivity

Kulturní aktivity vysílané do
zahraničí.

Kulturní aktivity

Dotační program MK ke
komunitárním programům Kultura
(2007 – 2013) a Kreativní Evropa
(2014 – 2020); Pracovní skupiny
OMC Rady EU.

SP.

MK

Kulturní aktivity

Program na podporu zahraničních
kontaktů v oblasti
neprofesionálních uměleckých
aktivit.

SP, ÚS, OPS,
11
CPO, NaNF.

MK

Kulturní aktivity

Podpora kulturních aktivit

SP, ÚS, OPS,

MK

MK

8

10

Nařízení EP a Rady EU ze dne
11. prosince 2013 č. 1295/2013,
kterým se zavádí program Kreativní
Evropa (2014 – 2020) a zrušují
rozhodnutí č. 1718/2006/ES,
č. 1855/2006/ES
a č. 1041/2009/ES.
Koncepce podpory umění na léta
2015 – 2020 (usnesení vlády ze
dne 7. prosince 2015 č. 1009);
Usnesení vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025).
Usnesení vlády ze dne 15. dubna

Režim veřejné
podpory

Bloková
9
výjimka.

Bloková výjimka.

Bloková výjimka.

Bloková výjimka.

Dále: PO založené k poskytování veřejných kulturních služeb a FO, které takové služby poskytují, příspěvkové organizace ÚSC poskytující veřejné kulturní
služby.
9
MK při poskytování dotací důsledně aplikuje tzv. GBER, nařízení komise EU č. 651/2014. Vychází tedy z toho, že poskytování dotací na projekty v oblasti
kultury lze plně podřadit pod režim tzv. obecné blokové výjimky, kterou toto nařízení zavádí. Dotace poskytované MK na kulturní projekty jsou sice veřejnou
podporou, avšak jde o veřejnou podporu, která je z hlediska komunitárního práva přípustná. Podpora poskytovaná na jednotlivé kulturní projekty svým cílem
odpovídá čl. 53 uvedeného nařízení č. 651/2014, s tím, že výše poskytované podpory v jednotlivých případech ani zdaleka nedosahuje tzv. prahové hodnoty
podle čl. 4 odst. 1 písm. z) uvedeného nařízení. MK tedy nepodporuje kulturní projekty v režimu de minimis, neboť právně i věcně je jednodušší využít cestu
blokové výjimky dle uvedeného nařízení.
10
Dále: PO a FO.
11
Dále: PO a FO.

8

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

v oblasti divadla, tance, hudby
a výtvarného umění.

MK

MK

Kulturní aktivity

Kulturní aktivity

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

CPO, NaNF.

12

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025); zákon
č. 203/2006 Sb., o některých
druzích podpory kultury a o změně
některých souvisejících zákonů,
v platném znění; Rozpočtová
pravidla.

Režim veřejné
podpory

Podpora projektů v oblasti
literatury (vydávání české
a překladové literatury + původní
ilustrované literatury pro děti
a mládež, literárních periodik
a sborníků, další literární aktivity
jako přednášky, semináře,
soutěže, festivaly).

SP, OPS, NaNF,
činné v oblasti
13
kultury.

Usnesení vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025).

Bloková výjimka.

Knihovna 21. století – podpora
nadstandardních projektů
v oblasti knihoven (podpora práce
s národnostními menšinami
a integrace cizinců, podpora
všeobecné dostupnosti
knihovnických služeb pro občany
se zdravotním postižením,
kulturní, výchovná a vzdělávací
činnost).

Knihovny
evidované podle
zákona
č. 257/2001 Sb.
o knihovnách
a podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických
a informačních
služeb (knihovní
zákon), v platném
14
znění , SP, jejichž
hlavním účelem je
knihovnická

Zákon č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných
knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon), v platném
znění; nařízení vlády č. 288/2002
Sb., kterým se stanoví pravidla
poskytování dotací na podporu
knihoven, v platném znění.

Bloková výjimka.

12

Dále: PO a FO.
Dále: FO a PO činné v oblasti kultury, obce a města, příspěvkové organizace s výjimkou příspěvkových organizací MK.
14
Provozovatelé knihoven mohou mít různou právní formu.
13

9

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Usnesení vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025).

Bloková výjimka.

SP.

Usnesení vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025).

Bloková výjimka.

SP, ÚS, OPS,
17
CPO, NaNF.

Národní akční plán podporující
pozitivní stárnutí pro období let
2013 až 2017 (aktualizovaná verze
ke dni 31. prosince 2014) (usnesení
vlády ze dne 30. března 2015
č. 218); Národní plán podpory
rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období
2015 – 2020 (usnesení vlády ze
dne 25. května 2015 č. 385),
Strategie sociálního začleňování
2014 – 2020) (usnesení vlády ze
dne 8. ledna 2014 č. 24), Úmluva
OSN o právech osob se zdravotním

Bloková výjimka.

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

a informační
činnost či jejich
15
podpora.

MK

MK

MK

Kulturní aktivity

Kulturní aktivity

Kulturní aktivity

Kulturní aktivity církví
a náboženských společností
registrovaných v ČR
s nadregionální a celostátní
působností (např. ekumenická
setkání, výstavy, oslavy
významných výročí, koncerty
duchovní a současné křesťanské
hudby, celonárodní poutě apod.).
Aktivity SP, které zvyšují
informovanost a zájem
o náboženskou oblast vymezenou
činností církví a náboženských
společností registrovaných v ČR.

Podpora kulturních aktivit
zdravotně postižených občanů
a seniorů.

CPO.

15

Dále: ZSPO.
Dále: Církve a náboženské společnosti.
17
Dále: PO a FO.
16

10

16

Název dotačního
programu

Poskytovatel
dotace

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

MK

Kulturní aktivity

Podpora tradiční lidové kultury.

SP, ÚS, OPS,
18
CPO, NaNF.

MK

Kulturní aktivity

Podpora rozvoje zájmových
kulturních – mimouměleckých
aktivit.

SP, ÚS, OPS,
19
CPO, NaNF.

MK

Kulturní aktivity

Podpora neprofesionálních
uměleckých aktivit.

SP, ÚS, OPS,
20
CPO, NaNF.

18
19

Dále: PO a FO.
Dále: PO a FO.

11

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
postižením, uveřejněná ve Sbírce
mezinárodních smluv pod číslem
10/1010 Sb.m.s.; usnesení vlády ze
dne 15. dubna 2015 č. 266
k návrhu Státní kulturní politiky na
léta 2015 – 2020 (s výhledem do
roku 2025).
Koncepce účinnější péče o tradiční
lidovou kulturu v ČR na období
2016 – 2020 (usnesení vlády ze
dne 13. ledna 2016 č. 10);
usnesení vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025); Úmluva
o zachování nemateriálního
kulturního dědictví.
Usnesení vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025);
usnesení vlády ze dne 10. května
2010 č. 340 o Národní strategii
protidrogové politiky na období let
2010 – 2018; usnesení vlády ze
dne 9. listopadu 2015 č. 915
k Akčnímu plánu realizace Národní
strategie protidrogové politiky na
období let 2015 až 2018 pro oblast
hazardního hraní.
Usnesení vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní

Režim veřejné
podpory

Bloková výjimka.

Bloková výjimka.

Bloková výjimka.

Poskytovatel
dotace

MK

Název dotačního
programu

Kulturní aktivity

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Podpora regionálních kulturních
tradic – kulturní aktivity spojené
s významným výročím měst
a obcí, s významným výročím
kulturně-historických událostí
a s významným výročím
význačných osobností českého
původu působících v oblasti
kultury, jejichž význam (působení)
překračuje rámec regionu.

SP, ÚS, OPS,
21
CPO, NaNF.

Kulturní aktivity

Podpora kulturních aktivit
napomáhajících integraci cizinců
žijících v ČR.

SP, ÚS, OPS,
22
CPO, NaNF.

MK

Kulturní aktivity

Činnost podporující kulturní
aktivity v oblasti památkové péče
(veřejně prospěšné projekty, které
napomáhají k ochraně
památkového fondu v ČR
a popularizaci péče o něj).

SP, OPS.

MK

Kulturní aktivity

Činnost SP (včetně zvláštních

SP.

MK

20

Dále: PO a FO.
Dále: PO a FO, obce a města.
22
Dále: PO a FO.
21

12

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025).

Usnesení vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020
(s výhledem do roku 2025).

Usnesení vlády ze dne 18. ledna
2016, č. 11 ze dne 9. ledna 2017,
k postupu při realizaci
aktualizované Koncepce integrace
cizinců ve vzájemném respektu
v roce 2017; usnesení vlády ze dne
15. dubna 2015 č. 266 k návrhu
Státní kulturní politiky na léta 2015
– 2020 (s výhledem do roku 2025).
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči; usnesení vlády ze
dne 15. dubna 2015 č. 266
k návrhu Státní kulturní politiky na
léta 2015 – 2020 (s výhledem do
roku 2025); zákon č. 203/2006 Sb.,
o některých druzích podpory kultury
a o změně některých souvisejících
zákonů.
Usnesení vlády ze dne 20. srpna

Režim veřejné
podpory

Bloková výjimka.

Bloková výjimka.

Bloková výjimka.

Bloková výjimka.

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
organizací pro zastoupení zájmů
ČR v mezinárodních nevládních
organizacích) podporující kulturní
aktivity v oblasti movitého
kulturního dědictví, muzeí a
galerií.

MK

MK

23

Program státní podpory
stálých profesionálních
divadel
a profesionálních
symfonických orchestrů
a pěveckých sborů

Podpora profesionální divadelní
a koncertní tvorby, která má
význam z hlediska celého státu,
zejména podpora nové tvorby,
mladých umělců, podpora
programů pro děti a mládež.

Všechny subjekty
profesionálního
divadla,
profesionálního
symfonického
orchestru a
pěveckého sboru, s
výjimkou
příspěvkových
organizací
zřizovaných státem
nebo hlavním
městem Prahou.

Výběrové dotační
řízení Odboru médií
a audiovize pro oblast
kinematografie a médií

Podpora filmových festivalů,
přehlídek zaměřených na
prezentaci filmové a audiovizuální
tvorby; popularizace mediální
tvorby a profesionalizace médií;
profesní vzdělávání
v kinematografii a audiovizi;
odborné konference a semináře
v kinematografii a audiovizi;
odborné publikace – odborná
periodika, neperiodické publikace
a informace z oblasti
kinematografie a médií on-line;
filmová, audiovizuální a mediální

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF,
poskytující služby v
23
oblasti kultury.

Dále: PO a FO, poskytující služby v oblasti kultury.

13

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
2015 č. 655 ke Koncepci rozvoje
muzejnictví v ČR v letech 2015 až
2020.

Režim veřejné
podpory

Usnesení vlády ze dne 10. září
2003 č. 902 o Programu státní
podpory profesionálních divadel
a profesionálních symfonických
orchestrů a pěveckých sborů;
zákon č. 203/2006 Sb., o některých
druzích podpory kultury a o změně
některých souvisejících zákonů,
v platném znění; Rozpočtová
pravidla.

Bloková výjimka.

Zásady; usnesení vlády o Hlavních
oblastech státní dotační politiky
vůči NNO pro rok 2018.

Bloková výjimka.

Poskytovatel
dotace

MO

MO

Název dotačního
programu

Rozvoj vojenských
tradic

Slavnostní a pietní akty

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
výchova – výchova k mediální
gramotnosti a filmová výchova;
propagace kinematografie
a audiovize; diverzifikace
programu kin a práce s publikem.
Prezentace přínosu ozbrojených
sil pro vznik a rozvoj ČR;
organizace besed, přednášek,
seminářů, výstav, tematických
dnů, pietních aktů k uctění
památky padlých vojáků, soutěží
a ukázek spojených s vojenskými
tradicemi.
Veřejné pietní akty v rámci
připomenutí obětí 1. světové
války; slavností akty spjaté
s významnými státotvornými
událostmi roku 1918, oslavy
spjaté se 100. výročím ukončení
1. světové války a 100. výročím
vzniku samostatného
Československa.

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF.

Aktualizace Koncepce připomenutí
výročí 1. světové války schválená
usnesením vlády ze dne
12. listopadu 2014 č. 935.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF.

Koncepce připomenutí výročí
1. světové války schválená
usnesením vlády ze dne 16. dubna
2014 č. 253; aktualizace Koncepce
připomenutí výročí 1. světové války
schválená usnesením vlády ze dne
12. listopadu 2014 č. 935.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

14

3) Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

MMR

Udržitelný rozvoj
cestovního ruchu na
celostátní úrovni

MMR

Udržitelný rozvoj
regionů, měst a obcí

24
25

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
V rámci podpory udržitelného
rozvoje cestovního ruchu budou
podporovány následující aktivity:
Podpora aktivit posilujících
udržitelný rozvoj zaměřený na
šetrné formy cestovního ruchu na
celostátní úrovni. Podpora
projektů na rozvoj kvality služeb
cestovního ruchu na národní
úrovni (podpora a rozvoj
klasifikačních a certifikačních
systémů profesních nebo
oborových organizací / subjektů).
Projekty zaměřené na rozvoj
klasifikačních a certifikačních
systémů mohou podávat pouze
zastřešující profesní asociace.
(V souvislosti se snahou
o jednotnost a provázanost
certifikačních systémů nebudou
podporovány certifikační systémy
jednotlivých NNO.). Podporovány
budou projekty s konkrétními
výstupy.
Podporovány budou systémové či
jednorázové aktivity s přidanou
hodnotou regionálního
a nadregionálního charakteru,
kde bude prokazatelný pozitivní

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

SP, OPS, NaNF.

24

Zásady. Koncepce státní politiky
cestovního ruchu v ČR na období
2014 – 2020.

SP, OPS, NaNF.

25

Zásady. Strategie regionálního
rozvoje ČR 2014 – 2020 (usnesení
vlády ze dne 15. května 2013
č. 344).

Dále: ZSPO.
Dále: ZSPO.

15

Režim veřejné
podpory

Poskytovatel
dotace

MPO

MZE

Název dotačního
programu

Státní program na
podporu úspor energie
na období 2017 – 2021

Ochrana životního
prostředí, udržitelný
rozvoj

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
dopad na široký (měřitelný) okruh
aktérů regionálního rozvoje
a aktivity zaměřené na zavádění
udržitelného rozvoje
a strategického řízení do praxe.
Podporovány budou projekty
s konkrétními výstupy
regionálního a nadregionálního
významu a kvantifikovanými
cílovými skupinami.
Energetické poradenství,
rozšiřování informací
a vzdělávání v oblasti úspor
energie, vydávání publikací,
příruček a informačních materiálů
v oblasti energetiky.
Podpora péče o přírodu, krajinu
a udržitelný rozvoj. Podpora
ekologického zemědělství
a šetrného způsobu
zemědělského hospodaření.
Podpora využívání biomasy jako

SP, OPS.

26

SP, ÚS, OPS,
27
CPO, NaNF.

26

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů (§5).

Dotace v režimu
de minimis.

Zásady. Rozpočtová pravidla.
Strategie MZE ČR s výhledem do
roku 2030. Akční plán pro biomasu
v ČR na období 2012 – 2020,
schválený usnesením vlády ze dne
12. září 2012 č. 659. Akční plán ČR

Viz poznámka
28
pod čarou.

Dále: PO.
Dále: PO a FO.
28
Ministerstvo zemědělství řeší naplnění znaků veřejné podpory jednotlivě pro každou předloženou žádost (projekt) NNO. Projekt, který je veřejnou podporou,
může být podpořen pouze za podmínek stanovených následujícími právními předpisy EU: nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech
za slučitelné s vnitřním trhem, nařízení Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie
podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU, nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU
na podporu de minimis, nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de
minimis v odvětví zemědělství, nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.
27

16

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
obnovitelného zdroje energie.
Podpora udržitelného rozvoje
obcí a měst, regionálního
a nadregionálního rozvoje.

MŽP

Program na podporu
projektů NNO –
podprogram na
podporu projektů NNO
působících v oblasti
ochrany životního
prostředí a udržitelného
rozvoje pro rok 2018

Ochrana přírody a biologické
rozmanitosti. Životní prostředí
a vlivy na lidské zdraví. Adaptace
na klimatickou změnu. Inovativní
prvky environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF.
Podmínkou je
prokazatelná
působnost žadatelů
v oblasti ochrany
životního prostředí
nebo udržitelného
rozvoje.

17

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
pro rozvoj ekologického
zemědělství v letech 2016 – 2020.
Národní akční plán na snížení
používání pesticidů v ČR,
schválený vládou v roce 2012
s platností do roku 2020.
Státní politika životního prostředí
ČR 2012 – 2020 aktualizace 2016
(usnesení vlády ze dne
23. listopadu 2016 č. 1026).
Aktualizovaný státní program
ochrany přírody a krajiny ČR
(usnesení vlády ze dne
30. listopadu 2009 č. 1497).
Strategický rámec udržitelného
rozvoje ČR (usnesení vlády ze dne
11. ledna 2010 č. 37). Strategie
ochrany biologické rozmanitosti ČR
2016 – 2025 (usnesení vlády ze
dne 9. března 2016 č. 193). Státní
program ochrany přírody a krajiny
ČR (usnesení vlády ze dne
30. listopadu 2009 č. 1497).
Směrnice EP a Rady (ES)
č. 98/2008 ze dne 19. listopadu
2008, o odpadech a zrušení
některých směrnic. Akční plán pro
biomasu na období 2012 – 2020
(usnesení vlády ze dne 12. září
2012 č. 659). Státní program
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty a
environmentálního poradenství na
léta 2016 – 2025 (usnesení vlády
ze dne 20. července 2016 č. 652).

Režim veřejné
podpory

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Poskytovatel
dotace

MŽP

Název dotačního
programu

Program na podporu
projektů NNO –
podprogram
koordinační projekty
v ochraně přírody
a krajiny

Podporované aktivity

Okruh možných
příjemců

Koordinace projektů na podporu
biodiverzity: zahrnuje odborné
posouzení a podporu lokálních
projektů NNO zaměřených na
mapování a monitoring druhů
a biotopů, na drobné
managementové zásahy
směřující k ochraně ohrožených
druhů a biotopů, respektive
potlačení invazivních druhů a na
propagaci těchto aktivit, dále
odborná školení, semináře
a metodickou pomoc realizátorům
i dalším zájemcům
o problematiku, zpracování
výsledků jednotlivých dílčích
projektů a propagaci ochrany
biodiverzity na celostátní úrovni.
Koordinace programů
pozemkových spolků: zahrnuje
odborné posouzení a podporu
lokálních projektů pozemkových
spolků zaměřených na ochranu
a rozvoj přírody a krajiny.

SP, OPS.
Podmínkou je
prokazatelná
působnost žadatelů
v oblasti ochrany
životního prostředí
nebo udržitelného
rozvoje.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
Program předcházení vzniku
odpadů (usnesení vlády ze dne
27. října 2014 č. 869). Strategie
přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR (usnesení vlády
ze dne 26. října 2015 č. 861).

Strategie ochrany biologické
rozmanitosti (usnesení vlády ze
dne 25. května 2005 č. 620). Státní
politika životního prostředí ČR 2012
– 2020 (usnesení vlády ze dne
9. ledna 2013 č. 6). Aktualizovaný
státní program ochrany přírody
a krajiny ČR (usnesení vlády ze
dne 30. listopadu 2009 č. 1497).

Režim veřejné
podpory

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

4) Sociální služby
Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

MO

Péče o válečné
veterány

MPSV

Podpora veřejně
účelných aktivit
seniorských
a proseniorských
organizací s celostátní
působností

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
Zprostředkování pomoci
válečným veteránům ohroženým
sociálním vyloučením a
zabezpečení osobního a
telefonického styku s nimi;
zprostředkování jejich
informovanosti o činnosti MO,
Armády ČR a NNO a jejich
zapojení do činnosti NNO;
poskytování poradenství
a zprostředkování služeb sociální
prevence válečným veteránům.
Cílem dotačního programu je
podpora veřejně účelných aktivit
seniorských a proseniorských
organizací s celostátní
působností, které spočívají
zejména v hájení práv a zájmů
seniorů. Z dotačního programu
lze podpořit čtyři tematické okruhy
činností: organizační,
administrativní a technická
podpora veřejně účelných aktivit;
mezinárodní spolupráce
a zapojení do činnosti
v mezinárodních organizacích
hájících zájmy seniorů; informační
a osvětová činnost na podporu
plnohodnotného života seniorů;
poradenství a právní pomoc
v oblasti ochrany práv seniorů.

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF.

Koncepce péče o válečné veterány
v letech 2017 – 2021.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF.

Každoročně aktualizovaný příkaz
ministryně práce a sociálních věcí
„Pravidla použití finančních
prostředků dotačního programu
Podpora veřejně účelných aktivit
seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností“

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.
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Poskytovatel
dotace

MPSV

Název dotačního
programu

Dotační řízení MPSV
pro rok 2018 v oblasti
poskytování sociálních
služeb s nadregionální
a celostátní
působností.

Podporované aktivity

Okruh možných
příjemců

Úhrada nákladů na poskytování
základních druhů a forem
sociálních služeb v rozsahu
stanoveném základními činnostmi
při poskytování sociálních služeb
pro příslušný druh sociální služby,
jejichž výčet a charakteristiky jsou
uvedeny v části III, hlavě I, díle 2
až 4 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

Neinvestiční dotace
na poskytování
sociálních služeb
jsou poskytovány
všem
registrovaným
poskytovatelům bez
ohledu na jejich
právní formu
a mimo působnost
usnesení vlády
k Zásadám. MPSV,
Odbor sociálních
služeb bude pro rok
2018 vyhlašovat
v rámci dotačního
řízení v oblasti
poskytování
sociálních služeb
program pro služby
s nadregionální či
celostátní
působností.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších
předpisů.

Dotace ve formě
vyrovnávací
platby v rámci
služeb obecného
hospodářského
zájmu.

5) Zahraniční aktivity
Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

ČRA

Bilaterální projekty
zahraniční rozvojové
spolupráce

ČRA

Vysílání českých
učitelů do rozvojových
zemí

ČRA

Globální rozvojové
vzdělávání

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
Projekty rozvojové spolupráce
v prioritních zemích a sektorech
zahraniční rozvojové spolupráce
ČR stanovených v Koncepci
zahraniční rozvojové spolupráce
ČR na období 2010 – 2017
a v připravované Strategii
zahraniční rozvojové spolupráce
na období od r. 2018. Projektové
aktivity a výstupy, které směřují
k naplňování priorit zahraniční
rozvojové spolupráce.
Podpora vysílání českých
vysokoškolských pedagogů na
vysoké školy v rozvojových
zemích s cílem budování lidských
kapacit a rozvoje potřebných
oborů, v návaznosti na Strategii
poskytování vládních stipendií pro
studenty z rozvojových zemí na
období 2013 – 2018. Projektové
aktivity a výstupy, které směřují
k naplňování priorit zahraniční
rozvojové spolupráce.
Školní i mimoškolní (neformální)
vzdělávání s cílem posílit výuku
témat souvisejících s rozvojovou
problematikou. Projektové aktivity

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

SP, ÚS, OPS,
29
CPO, NaNF.

Usnesení vlády k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na r. 2018
(materiál ve fázi přípravy, bude
předložen vládě do konce května
2017). Plán činnosti ČRA na rok
2018 (bude zpracován v závěru
roku 2017).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
30
CPO, NaNF.

Usnesení vlády k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na r. 2018
(materiál ve fázi přípravy, bude
předložen vládě do konce května
2017).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
31
CPO, NaNF.

Usnesení vlády k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na r. 2018
(materiál ve fázi přípravy, bude
předložen vládě do konce května

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

29

Dále: další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci.
Dále: VŠ a další oprávnění příjemci činní v oblasti vzdělávání a rozvojové spolupráce
31
Dále: další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci nebo vzdělávání a osvětě o globálních souvislostech.
30
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

ČRA

Osvěta veřejnosti a
komunikace výsledků
zahraniční rozvojové
spolupráce

ČRA

Posilování kapacit
a partnerství NNO
činných v rozvojové
spolupráci

ČRA

ČRA

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
a výstupy, které směřují
k naplňování priorit zahraniční
rozvojové spolupráce.
Zvyšování povědomí veřejnosti
o rozvojové problematice.
Projektové aktivity a výstupy,
které směřují k naplňování priorit
zahraniční rozvojové spolupráce.
Podpora odborných kapacit
a navazování partnerství
nestátních subjektů působících
v rozvojové spolupráci,
vzdělávání a osvětě o globálních
souvislostech. Projektové aktivity
a výstupy, které směřují
k naplňování priorit zahraniční
rozvojové spolupráce.

Posilování kapacit
platforem nestátních
subjektů pro
rozvojovou spolupráci

Podpora kapacit zastřešujících
sdružení / organizací nestátních
subjektů působících v rozvojové
spolupráci, vzdělávání a osvětě.
Projektové aktivity a výstupy,
které směřují k naplňování priorit
zahraniční rozvojové spolupráce.

Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů

Projekty v oblasti rozvojové
spolupráce a globálního
rozvojového vzdělávání / osvěty
českých subjektů se zajištěným
spolufinancováním od dalšího
donora (především EU, případně

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
2017).

Režim veřejné
podpory

SP, ÚS, OPS,
32
CPO, NaNF.

Usnesení vlády k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na r. 2018
(materiál ve fázi přípravy, bude
předložen vládě do konce května
2017).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
33
CPO, NaNF.

Usnesení vlády k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na r. 2018
(materiál ve fázi přípravy, bude
předložen vládě do konce května
2017).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Zastřešující
organizace
nestátních subjektů
činných v rozvojové
spolupráci,
vzdělávání a osvětě
o globálních
souvislostech.

Usnesení vlády k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na r. 2018
(materiál ve fázi přípravy, bude
předložen vládě do konce května
2017).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
34
CPO, NaNF.

Usnesení vlády k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na r. 2018
(materiál ve fázi přípravy, bude
předložen vládě do konce května
2017).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

32

Dále: další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci nebo vzdělávání a osvětě o globálních souvislostech.
Dále: další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci, vzdělávání a osvětě.
34
Dále: další oprávnění příjemci činní v rozvojové spolupráci.
33
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Poskytovatel
dotace

MZE

Název dotačního
programu

Zapojení do
zahraničních programů
a aktivit

MZV

Program transformační
spolupráce

MZV

Projekty v oblasti priorit
zahraniční politiky ČR
a mezinárodních
vztahů

MZV

Česko-polské fórum

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
jiný bilaterální či multilaterální
donor). Projektové aktivity
a výstupy, které směřují
k naplňování priorit zahraniční
rozvojové spolupráce.
Podpora prezentace resortu
zemědělství v zahraničí, podpora
účasti na zahraničních výstavách,
kongresech a výzkumech.
Projekty transformační
spolupráce v zahraničí tematicky
zaměřené na podporu
demokratizace, dobrého vládnutí,
nezávislých médií,
transparentnosti a aktivní
občanské společnosti v cílových
zemích. Projektové aktivity
a výstupy, které směřují
k naplňování priorit lidskoprávní
a transformační politiky MZV.
Prezentace prioritních témat
české zahraniční politiky na
pozadí aktuálních událostí
a trendů. Mezinárodní souvislosti
roku 1968. Konference
a semináře, diskusní fóra,
summity, akce veřejné
diplomacie.
Podpora projektů předložených
NNO a dalšími oprávněnými

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

SP, ÚS, OPS,
35
CPO, NaNF.

Zásady. Rozpočtová pravidla.
Strategie MZE ČR s výhledem do
roku 2030.

Viz poznámka
pod čarou č. 28.

SP, ÚS, OPS,
36
CPO, NaNF.

Usnesení vlády k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na rok 2018
(materiál je ve fázi přípravy, bude
předložen vládě do konce května
2017).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
37
CPO, NaNF.

Zásady. Usnesení vlády o Hlavních
oblastech státní dotační politiky
vůči NNO pro rok 2018 (materiál je
ve fázi příprav, bude předložen
vládě do konce května 2017).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
38
CPO, NaNF.

Memorandum o porozumění
a založení Česko-polského fóra,

Program
nezakládá

35

Dále: PO a FO.
Dále: v menší míře další oprávnění příjemci činní v transformační spolupráci.
37
Dále: další oprávnění příjemci – příspěvkové organizace, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce a VŠ.
38
Dále: další oprávnění příjemci (ZSPO, VŠ, ÚSC, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, školské právnické osoby).
36
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Poskytovatel
dotace

MZV

39

Název dotačního
programu

Projekty zaměřené na
spolupráci
s krajanskými
komunitami v zahraničí

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
subjekty v oblasti česko-polské
spolupráce (pouze projekty
vypracované a realizované
společně s polským partnerem).
Společné projekty českých
a polských subjektů v prioritních
oblastech zahraniční politiky obou
zemí. Vědecké a výzkumné
projekty, semináře a konference.
Společné projekty vysokých škol
včetně výměny hostujících
profesorů a studentských
projektů. Společné projekty
a výměnné programy škol všech
druhů (kromě 1. stupně
základních škol). Společné
kulturní projekty a akce, například
koncerty, festivaly apod., kde je
hlavní partner z Polska. Společné
projekty obcí a krajů.
Asistenční pomoc tuzemských
NNO českým krajanským
komunitám v zahraničí. Podpora
uchování české jazykové
a kulturní svébytnosti krajanských
komunit v zahraničí. Péče
o nemovité památky v zahraničí
se vztahem k českému kulturnímu
dědictví. Asistenční pomoc
krajanským komunitám v různých
oblastech (např. letní tábory pro
děti krajanů, konference,
krajanské festivaly, koordinace

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, činné
v oblasti
zahraničních
vztahů
a spolupráce a
krajanské
39
problematiky.

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
podepsané dne 14. listopadu 2008
ministry zahraničních věcí ČR
a Polské republiky Karlem
Schwarzenbergem a Radosławem
Sikorským.

veřejnou
podporu.

Zásady. Usnesení vlády o Hlavních
oblastech státní dotační politiky
vůči NNO pro rok 2018 (materiál je
ve fázi příprav, bude předložen
vládě do konce května 2017).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Dále: další oprávnění příjemci (příspěvkové organizace, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce a VŠ).
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Režim veřejné
podpory

Poskytovatel
dotace

MZV

40

Název dotačního
programu

Humanitární pomoc
poskytovaná do
zahraničí

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
českých škol v zahraničí).
Projekty humanitární pomoci
v zahraničí zahrnující okamžitou
pomoc při katastrofách či
konfliktech, časnou i trvalou
obnovu, prevenci dalších
katastrof a pomoc oblastem
postiženým komplexními
humanitárními krizemi.
Poskytování potravin, vody,
hygieny a sanitace, zdravotní a
psycho-sociální péče, vzdělávání,
přístřeší obětem katastrof
a konfliktů, podpora zdrojů obživy
zejména nuceně vysídlených
osob, obnova základní
infrastruktury, budování kapacit
a osvěta v oblasti prevence
a odolnosti, logistická podpora
humanitárních aktivit.

SP, ÚS, OPS,
40
CPO, NaNF.

Dále: další oprávnění příjemci činní v humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráci.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Usnesení vlády k Plánu zahraniční
rozvojové spolupráce na r. 2018
(materiál ve fázi přípravy, bude
předložen vládě do konce května
2017). Operační strategie
humanitární pomoci na rok 2018
(bude zpracována v závěru roku
2017).

Režim veřejné
podpory

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

6) Národnostní menšiny
Poskytovatel
dotace

MK

MK

41
42

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Program podpory
rozšiřování a přijímání
informací v jazycích
národnostních menšin

Vydávání periodického tisku
v jazycích národnostních menšin
či v převážné míře v jazycích
národnostních menšin, který není
vydáván za účelem dosažení
zisku a je veřejně šířen na území
ČR. Na podporu výroby programů
rozhlasového nebo televizního
vysílání v jazycích národnostních
menšin či v převážné míře
v jazycích národnostních menšin,
které není provozováno za
účelem dosažení zisku a je šířeno
na území ČR.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, které
prokazatelně
vykonávají činnost
ve prospěch
příslušníků
národnostních
menšin nejméně
41
jeden rok.

Program na podporu
kulturních aktivit
příslušníků
národnostních menšin

Umělecké aktivity, kulturně
vzdělávací a výchovné aktivity,
studium a rozbory národnostní
kultury a lidových tradic,
multietnické kulturní akce, ediční
činnost (neperiodické publikace),
dokumentace národnostní kultury.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, které
prokazatelně
vykonávají činnost
ve prospěch
příslušníků
národnostních
menšin nejméně
42
jeden rok.

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin
a o změně některých zákonů;
usnesení vlády ze dne 21. února
2007 č. 122 o nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování
dotací ze státního rozpočtu na
aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve
znění nařízení vlády č. 262/2005
Sb.
Usnesení vlády ze dne 21. února
2007 č. 122 o nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování
dotací ze státního rozpočtu na
aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve
znění nařízení vlády
č. 262/2005 Sb.; usnesení vlády ze
dne 15. dubna 2015 č. 266
k návrhu Státní kulturní politiky na
léta 2015 – 2020 (s výhledem do
roku 2025).

Dále: PO a FO, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok.
Dále: PO a FO, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok.
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Režim veřejné
podpory

Bloková výjimka.

Bloková výjimka.

Poskytovatel
dotace

MŠMT

ÚV

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Program na podporu
vzdělávání v jazycích
národnostních menšin
v roce 2018

Program je zaměřen na
vzdělávání v jazycích
národnostních menšin,
rozšiřování a přijímání informací
v jazycích národnostních menšin.

SP, ÚS, OPS,
CPO, které
prokazatelně
vykonávají činnost
ve prospěch
příslušníků
národnostních
menšin alespoň
jeden rok.

Podpora implementace
Evropské charty
regionálních či
menšinových jazyků

A – Vzdělávací aktivity na všech
vzdělávacích stupních nad rámec
standardního vyučování,
zaměřující se na výuku
menšinového jazyka nebo v něm
probíhající.
B – Kvantitativní a kvalitativní
analýzy zaměřené na výzkum
užívání menšinových jazyků,
indikaci oblastí jejich podpory
a návrhy forem této podpory.
C – Podpora užívání tradičních
a správných forem místních
43
názvů v menšinových jazycích.

SP, ÚS, CPO,
OPS, které byly
zřízeny alespoň
jeden rok před
podáním žádosti
a prokazatelně
během této doby
44
vyvíjely činnost.

43

Žadateli mohou být pouze obce.
Dále: školy a školská zařízení, VŠ, obce.
45
Netýká se obcí.
44
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
Usnesení vlády ze dne 21. února
2007 č. 122 o nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování
dotací ze státního rozpočtu na
aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve
znění nařízení vlády
č. 262/2005 Sb.

Evropská charta regionálních či
menšinových jazyků, vyhlášená
pod č. 15/2007 Sb. m.s.,
ratifikována ČR 15. listopadu 2006
s účinností od 1. března 2007.

Režim veřejné
podpory

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Dotace v režimu
45
de minimis.

7) Romská menšina
Poskytovatel
dotace

MK

MŠMT

46

Název dotačního
programu

Podpora projektů
integrace příslušníků
romské komunity.

Program na podporu
integrace romské
komunity v roce 2018

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
Umělecké aktivity (divadla,
muzea, galerie, knihovny,
koncerty, přehlídky, festivaly),
kulturně vzdělávací a výchovné
aktivity (např. semináře,
přednášky, besedy), odborné
studie rozšiřující poznání
a podporující bádání o romské
kultuře, tradicích a historii,
dokumentace romské kultury,
ediční činnost (neperiodické
publikace, kulturní akce směřující
k potírání negativních projevů
extremismu, rasové a národnostní
nesnášenlivosti a xenofobie).
Podpora předškolní přípravy
a včasná péče romských dětí pro
jejich úspěšný vstup do
základního vzdělávání; podpora
rodiny a školy v oblasti
předškolního a základního
vzdělávání, včetně aktivit
v jazykové komunikaci romské
menšiny; podpora školní
úspěšnosti žákyň a žáků na
základní a střední škole při
překonávání obtíží v průběhu
povinné školní docházky
a vzdělávání na střední škole;
volnočasové a zájmové aktivity

SP, ÚS, OPS,
46
CPO, NaNF.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, které
prokazatelně
vykonávají činnosti
ve prospěch
romské komunity
nejméně 1 rok.

Dále: PO.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
Usnesení vlády ze dne 21. února
2007 č. 122 o nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování
dotací ze státního rozpočtu na
aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve
znění nařízení vlády
č. 262/2005Sb.; usnesení vlády ze
dne 15. dubna 2015 č. 266
k návrhu Státní kulturní politiky na
léta 2015 – 2020 (s výhledem do
roku 2025).
Usnesení vlády ze dne 21. února
2007 č. 122 o nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování
dotací ze státního rozpočtu na
aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve
znění nařízení vlády
č. 262/2005 Sb.

Režim veřejné
podpory

Bloková výjimka.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

pro romské děti a mládež
v návaznosti na jejich sociální
vyloučení a kulturní odlišnost,
podpora vytváření nabídky
pravidelných volnočasových
aktivit pro danou cílovou skupinu
a integrace dětí a mládeže ze
sociálně vyloučených romských
komunit v této oblasti. Podpora
školní úspěšnosti žákyň a žáků
na základní a střední škole.

ÚV

Prevence sociálního
vyloučení a komunitní
práce

Podpora a pomoc Romům s cílem
předcházet sociálnímu vyloučení
a odstraňovat jeho důsledky, a to
zejména v oblastech komunitní
práce ve vyloučených romských
lokalitách a v oblasti aktivit
doplňujících sociální programy
a sociální služby. Doplňkovou
součástí projektů může být
i informační a edukační činnost
organizací působících v oblasti
prevence a odstraňování
sociálního vyloučení Romů.

SP, ÚS, CPO,
OPS, NaNF, které
byly zřízeny
alespoň jeden rok
před podáním
žádosti a mají
alespoň jeden rok
zkušenosti se
stejným nebo
obdobným typem
aktivit, na které
žádají dotaci.
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Nařízení vlády č. 98/2002 Sb.,
kterým se stanoví podmínky
a způsob poskytování dotací ze
státního rozpočtu na aktivity
příslušníků národnostních menšin
a na podporu integrace příslušníků
romské komunity, ve znění
pozdějších předpisů. Usnesení
vlády ze dne 5. srpna 2002 č. 761
k Návrhu akčního plánu k omezení
žádostí příslušníků romské
komunity z ČR o azyl v zemích EU
a Norska. Strategie romské
integrace do roku 2020, schválená
usnesením vlády ze dne 23. února
2015 č. 127.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

8) Péče o zdraví a zdravotní prevence
Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

MMR

Podpora a ochrana
veřejného zájmu na
úseku bezbariérového
užívání staveb

Podpora správné aplikace
bezbariérové vyhlášky, zejména
spoluprací se stavebními úřady.
Iniciování řešení nebezpečných
míst a iniciování odstraňování
architektonických bariér ve
stávajících stavbách.
Zpracovávání a poskytování
metodických informací pro osoby
s omezenou schopností pohybu
nebo orientace o bezbariérovém
prostředí.

MZD

Národní program
zdraví – projekty
podpory zdraví

Podpora veřejného zdraví
a primární prevence onemocnění.

MZD

Národní program
řešení problematiky
HIV / AIDS

Zabránění vzniku a šíření HIV
infekce a omezení dopadu HIV
infekce na jednotlivce i
společnost.

SP, ÚS, OPS,
47
NaNF.

SP, OPS.

48

SP, OPS.

49

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
Zásady. Úmluva OSN o právech
osob se zdravotním postižením
(sdělení MZV č. 10/2010 Sb., m.s.).
Národní plán podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2015 – 2020
(usnesení vlády ze dne 25. května
2015 č. 385) a Vyhláška
č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.
Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zdraví 2020 – Národní strategie
ochrany a podpory zdraví a
prevence nemocí (usnesení vlády
ze dne 8. ledna 2014 č. 23).
Rozpočtová pravidla. Zásady.
Národní program řešení
problematiky HIV / AIDS v ČR
v období let 2013 – 2017 (usnesení
vlády ze dne 20. prosince 2012
č. 956). Zdraví 2020 – Národní
strategie ochrany a podpory zdraví

Režim veřejné
podpory

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

47

Dále: ZSPO.
Dále: Státní organizace zřízené nebo založené MZD či jiným správním úřadem, ÚSC a jimi zřízené příspěvkové organizace, církve
společnosti, PO, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních služeb a FO, které takové služby poskytují, a to výhradně na
organizace transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Organizace v působnosti jiných rezortů než MZD (VŠ).
49
Dále: Státní organizace zřízené nebo založené MZD či jiným správním úřadem, ÚSC a jimi zřízené příspěvkové organizace, církve
společnosti, PO, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních služeb a FO, které takové služby poskytují, a to výhradně na
organizace transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Organizace v působnosti jiných rezortů než MZD (VŠ).
48
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a náboženské
tyto účely, jiné
a náboženské
tyto účely, jiné

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

MZD

Program grantové
podpory

Podpora projektů zvyšujících
účast zdravotně postižených
a chronicky nemocných občanů
na vlastním zdravotním stavu,
jejichž základním cílem je
minimalizace přímých důsledků
trvalého nebo dlouhodobého
zdravotního postižení a které,
mají rehabilitační a edukační
charakter.

SP, OPS, CPO,
ÚS.

MZD

Program vyrovnávání
příležitostí pro občany
se zdravotním
postižením

Podpora projektů pro vyrovnávání
příležitostí pro občany se
zdravotním postižením
a chronickým onemocněním
s ostatní populací.

SP, OPS, CPO,
51
ÚS.

MZD

Rozvojové projekty
zdravotní péče

Podpora aktivit zaměřených na
implementaci koncepčních

SP, OPS.

50

54

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
a prevence nemocí (usnesení vlády
ze dne 8. ledna 2014 č. 23).
Rozpočtová pravidla. Národní plán
podpory rovných příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením na
období 2015 – 2020 (usnesení
vlády ze dne 25. května 2015
č. 385). Zásady. Střednědobá
koncepce státní politiky vůči
občanům se zdravotním postižením
(usnesení vlády ze dne 16. června
2004 č. 605).
Rozpočtová pravidla. Zásady.
Národní plán podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2015 – 2020
(usnesení vlády ze dne 25. května
2015 č. 385). Střednědobá
koncepce státní politiky vůči
občanům se zdravotním postižením
(usnesení vlády ze dne 16. června
2004 č. 605). Vládní plán
financování Národního rozvojového
programu mobility pro všechny na
období 2016 – 2025 (usnesení
vlády ze dne 14. července 2014
č. 568).
Rozpočtová pravidla. Zásady.
Státní politika vůči NNO na léta

Režim veřejné
podpory

Program
nezakládá
veřejnou
50
podporu.

Program
nezakládá
veřejnou
52
podporu.

Program
nezakládá

Dle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podpora v rámci programu grantové podpory poskytovaná NNO zacílená na činnosti, které jsou
těmito organizacemi vykonávané ve prospěch zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů nepředstavuje veřejnou podporu.
51
Dále: Jiné právní formy subjektů mimo NNO.
52
Dle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podpora v rámci programu vyrovnávání příležitostí zacílená na vykonávaní činností ve prospěch
zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů nepředstavuje veřejnou podporu.
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
a strategických dokumentů
v působnosti rezortu MZD –
53
Odboru zdravotních služeb.

MZD

Péče o děti a dorost

Prevence úrazů u dětí
a mladistvých. Podpora péče
o těhotnou ženu a novorozence.

SP, OPS, NaNF,
55
ÚS.

54

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
2015 až 2020, schválená
usnesením vlády ze dne
29. července 2015 č. 608. Národní
strategie pro vzácná onemocnění
na léta 2010 – 2020 (usnesení
vlády ze dne 14. června 2010
č. 466). Zdraví 2020 – Národní
strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí (usnesení vlády
ze dne 8. ledna 2014 č. 23).
Dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR
„Zdraví pro všechny v 21. Století“
(usnesení vlády ze dne 30. října
2002 č. 1046).
Rozpočtová pravidla. Zásady.
Vládní strategie pro rovnost žen
a mužů v ČR na léta 2014 – 2020
a návrh dalších opatření (usnesení
vlády ze dne 12. listopadu 2014
č. 931). Národní strategie prevence
násilí na dětech v ČR na období
2008 – 2018 (usnesení vlády ze
dne 3. září 2008 č. 1139). Zdraví

Režim veřejné
podpory
veřejnou
podporu.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Dále: Státní organizace zřízené nebo založené MZD či jiným správním úřadem, ÚSC a jimi zřízené příspěvkové organizace, církve a náboženské
společnosti, PO, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních služeb a FO, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely, jiné
organizace transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Organizace v působnosti jiných rezortů než MZD (VŠ).
53
Konkretizace priorit bude provedena v polovině roku 2017.
55
Dále: církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. Příspěvkové organizace v rámci
kapitoly zdravotnictví. Organizace zřízené ÚSC. Ostatní NNO, tzn. dle § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel i další PO, které jsou založeny nebo zřízeny
k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a FO, které takové služby nebo
sociálně-právní ochranu dětí poskytují a to výhradně na tyto účely, pokud tak ústřední orgán rozhodne. Organizace v působnosti jiných resortů než MZD
(např. veřejné VŠ).
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

MZD

Bezpečnost a kvalita
zdravotní péče

Podpora projektů a aktivit
zaměřených na zvyšování kvality
a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb.

SP, OPS, ÚS.

56

MZD

Program na podporu
NNO působících
v oblasti zdravotnictví

Vytváření podmínek pro kvalitní
a dostupnou paliativní
hospicovou péči poskytovanou

SP, OPS, ÚS.

57

56

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
2020 – Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence
nemocí (usnesení vlády ze dne
8. ledna 2014 č. 23).
Zdraví 2020 – Národní strategie
ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí (usnesení vlády
ze dne 8. ledna 2014 č. 23). Akční
plán č. 09: Zajištění kvality
a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb / Zdraví 2020.
Doporučení Rady EU o bezpečnosti
pacientů včetně prevence
a kontroly infekcí spojených se
zdravotní péčí (Úřední věstník EU
2009/C 151/01). Zpráva Komise
Radě na základě zpráv členských
států o provádění Doporučení Rady
o bezpečnosti pacientů včetně
prevence a kontroly infekcí
spojených se zdravotní péčí
(2009/C 151/01). Rozpočtová
pravidla. Zásady. Státní politika
vůči NNO na léta 2015 až 2020,
schválená usnesením vlády ze dne
29. července 2015 č. 608.
Rozpočtová pravidla. Zásady.
Státní politika vůči NNO na léta
2015 – 2020, schválená

Režim veřejné
podpory

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Program
nezakládá
veřejnou

Dále: příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené MZD nebo jiným správním úřadem, organizace zřízené ÚSC, církve a náboženské
společnosti, PO, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající FO, které takové služby poskytují, a to výhradně
na tyto účely, organizace v působnosti jiných resortů než MZD (např. veřejné VŠ).
57
Dále: církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
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Poskytovatel
dotace

MZD

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

vč. paliativní hospicové
péče

NNO.

Program na podporu
péče o duševní zdraví

Vzdělávací a osvětové aktivity
zaměřené na oblast duševního
zdraví. Edukace rodinných
příslušníků osob s duševním
onemocněním. Aktivity přispívající
k včasné diagnostice duševních
onemocnění. Podpora zapojení
uživatelů psychiatrické péče do
zlepšení vlastní životní situace.
Podpora aktivit přispívajících
k zlepšení přístupu ke stanovení
diagnózy Alzheimerovy nemoci
a zajištění včasné a správné
detekce syndromu demence.
Podpora projektů přispívajících ke
zvýšení povědomí široké
veřejnosti o Alzheimerově nemoci
a dalších obdobných

SP, OPS, ÚS.

58

58

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
usnesením vlády ze dne
29. července 2015 č. 608.
Dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR
– Zdraví pro všechny v 21. století
(usnesení vlády ze dne 30. října
2002 č. 1046). Zdraví 2020 –
Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence
nemocí (usnesení vlády ze dne
8. ledna 2014 č. 23).
Rozpočtová pravidla. Zásady.
Státní politika vůči NNO na léta
2015 – 2020, schválená
usnesením vlády ze dne
29. července 2015 č. 608.
Dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR
– Zdraví pro všechny v 21. století
(usnesení vlády ze dne 30. října
2002 č. 1046). Zdraví 2020 –
Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence
nemocí (usnesení vlády ze dne
8. ledna 2014 č. 23). Národní
akční plán pro Alzheimerovou
nemoc a další obdobná
onemocnění na léta 2016 – 2019.

Režim veřejné
podpory
podporu.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Dále: Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním orgánem, a to pouze na činnosti, které nejsou
činnostmi daným zákonem nebo statutem či jiným zakladatelským dokumentem žadatele. Organizace zřízené ÚSC. Církve a náboženské společnosti
vyvíjející činnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. PO, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních
služeb, a podnikající FO, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely. Organizace v působnosti jiných resortů než MZD (VŠ).
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Název dotačního
programu

Poskytovatel
dotace

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

onemocněních a podpora
projektů vedoucích
k destigmatizaci těchto
onemocnění.

MZE

ÚV

59

Podpora zdraví,
včetně péče a pomoci
zdravotně postiženým

Podpora rovných příležitostí pro
občany se zdravotním
postižením a pro venkovské
seniory. Podpora projektů
sociálního zemědělství.

SP, ÚS, OPS,
59
CPO, NaNF.

Zásady. Rozpočtová pravidla.
Národní akční plán podporující
pozitivní stárnutí pro období let
2013 až 2017, aktualizovaná verze
k 31. prosinci 2014, (specifický cíl
3a), schválený usnesením vlády ze
dne 30. března 2015 č. 218.
Národní plán podpory rovných
příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období
2015 – 2020, (bod 13.13),
schválený usnesením vlády ze dne
25. května 2015 č. 385.

Podpora veřejně
účelných aktivit SP
zdravotně postižených

Mezinárodní spolupráce v oblasti
vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením.
Účast na realizaci veřejných
politik, které se týkají osob se
zdravotním postižením,
a sledování jejich naplňování.
Vzdělávací a informační činnost
v oblasti vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním
postižením. Organizačně
administrativní servis v rámci
svépomocných aktivit SP
zdravotně postižených.

SP s celostátní
působností, jichž
členskou základnu
tvoří nejméně
50 % osob se
zdravotním
postižením nebo
jejich zákonných
zástupců.

Národní plán podpory rovných
příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období
2015 – 2020. Úmluva o právech
osob se zdravotním postižením.

Dále: PO a FO.
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Viz poznámka
pod čarou č. 28.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

9) Rizikové chování
Poskytovatel
dotace

MSP

MSP

Název dotačního
programu

Podporované aktivity

Okruh možných
příjemců

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů a o změně některých
zákonů. Metodika pro poskytování
dotací NNO ze státního rozpočtu
MSP.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti za protiprávní činy
a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů.
Metodika pro poskytování dotací
NNO ze státního rozpočtu MSP.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Rozvoj služeb pro oběti
trestné činnosti
poskytovaných na
základě zákona
č. 43/2013 Sb.,
o obětech trestných
činů – restorativní
programy
a poskytování právních
informací

Poskytování právních informací,
poskytování restorativních
programů na základě zákona
č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, které
mají činnost
akreditovanou
u MSP podle
zákona
č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných
činů a o změně
některých zákonů.

Rozvoj probačních
a resocializačních
programů pro mladistvé
delikventy

Programy sociálního nácviku,
psychologického poradenství,
terapeutické programy, programy
zahrnující obecně prospěšnou
činnost, vzdělávací, doškolovací,
rekvalifikační nebo jiné vhodné
programy k rozvíjení sociálních
dovedností a osobnosti
mladistvých, které směřují k tomu,
aby se mladiství vyhnuli chování,
které by bylo v rozporu se
zákonem, a k podpoře jejich
vhodného sociálního zázemí
a k urovnání vztahů mezi nimi
a poškozenými. Dále zejména
programy, které svým obsahem
reagují na konkrétní potřeby
mladistvých v daném regionu
a snižují rizika opakování trestné

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, jejichž
hlavním předmětem
činnosti je
poskytování
zejména
zdravotních,
kulturních,
vzdělávacích
a sociálních služeb
a sociálně právní
ochrany dětí, které
mají činnost
akreditovanou
60
u MSP.

60

Režim veřejné
podpory

Dále: PO a FO, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně právní
ochrany dětí, které mají činnost akreditovanou u MSP.
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, jejichž
hlavním předmětem
činnosti je
poskytování
zejména
zdravotních,
kulturních,
vzdělávacích
a sociálních služeb,
které mají činnost
akreditovanou
61
u MSP.

Koncepce vězeňství do roku 2025.
Metodika pro poskytování dotací
NNO ze státního rozpočtu MSP.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Podporované aktivity

Režim veřejné
podpory

činnosti.

MSP

MŠMT

MV

Rozvoj probačních
a resocializačních
programů pro dospělé
pachatele

Projekty / programy, podporující
abstinenci a zdravý životní styl,
programy zvyšující rodičovskou
zodpovědnost a výchovné
kompetence, programy snižující
agresivní projevy v chování,
programy zvyšující odpovědnost
pachatelů vůči obětem, programy
zvyšující bezpečné chování
řidičů, programy zajišťující
resocializaci po propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody.

Program na realizaci
aktivit v oblasti primární
prevence rizikového
chování

Podpora programů dlouhodobé
primární prevence rizikových
forem chování dětí a mládeže.

SP, ÚS, OPS,
CPO, vykonávající
činnost školy nebo
školského zařízení.

Národní strategie protidrogové
politiky v planém znění, Akční plán
realizace Národní strategie
protidrogové politiky v platném
znění, Strategie prevence
kriminality v platném znění, Národní
strategie primární prevence
rizikového chování v působnosti
resortu školství, mládeže
a tělovýchovy na období 2013 –
2018.

Prevence sociálně
patologických jevů

Prevence a eliminace domácího
násilí prostřednictvím projektů
zaměřených na práci s násilnými
osobami nezvládajícími agresi ve
vztazích (zavádění a realizace
terapeutických, resocializačních

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF.

Akční plán prevence domácího a
genderově podmíněného násilí na
léta 2015 – 2018. Strategie
prevence kriminality v ČR na léta
2016 – 2020.

61

Dále: PO a FO, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, které mají činnost
akreditovanou u MSP.
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

programů pro násilné osoby,
preventivně informační aktivity
o možnostech práce s násilnými
osobami, propagace a
medializace programů pro práci
s násilnými osobami směrem
k odborné i širší veřejnosti).

MV

MZD

Dotační program pro
NNO provozující
evropské krizové či
asistenční linky
116 000, 116 111
a 116 006 v ČR

Prevence kriminality

Financování hrazení
telekomunikačních služeb
a poplatků provozovatelů linek
116 000, 116 111 a 116 006
v ČR.

Děti a digitální média.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, které
jsou prokazatelně
provozovatelem
alespoň jedné
z evropských
krizových či
asistenčních linek
116 000, 116 111,
116 006 na území
ČR.

Strategie prevence kriminality v ČR
na léta 2016 až 2020, schválená
usnesením vlády ze dne 25. ledna
2016 č. 66.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, OPS, NaNF,
62
ÚS.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Národní strategie prevence násilí
na dětech v ČR na období 2008 –
2018 (usnesení vlády ze dne 3. září
2008 č. 1139). Strategie prevence
kriminality v ČR na léta 2016 až
2020 (usnesení vlády ze dne
25. ledna 2016 č. 66).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

62

Dále: Církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů). Příspěvkové organizace v rámci
kapitoly zdravotnictví. Organizace zřízené ÚSC. Ostatní NNO, tzn. dle § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel i další PO, které jsou založeny nebo zřízeny
k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a FO, které takové služby nebo
sociálně-právní ochranu dětí poskytují a to výhradně na tyto účely, pokud tak ústřední orgán rozhodne. Organizace v působnosti jiných resortů než MZD
(např. veřejné VŠ).
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10) Boj s korupcí
Poskytovatel
dotace

MO

MV

Název dotačního
programu

Podpora boje proti
korupci v obranném
sektoru

Prevence korupčního
jednání

Okruh možných
příjemců

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF
s celostátní
působností, které
se zabývají
problematikou boje
proti korupci.

Vládní koncepce boje s korupcí na
léta 2015 až 2017 a Akční plán boje
s korupcí na rok 2015 schválené
usnesením vlády ze dne
15. prosince 2014 č. 1057.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, které
prokazatelně
vyvíjejí činnost
v oblasti prevence
korupčního jednání
nejméně jeden rok.

Vládní koncepce boje s korupcí na
léta 2015 až 2017 a Akční plán boje
s korupcí na rok 2015, schválené
usnesením vlády ze dne
15. prosince 2014 č. 1057. Akční
plán boje s korupcí na rok 2016,
schválený usnesením vlády ze dne
14. prosince 2015 č. 1033. Akční
plán boje s korupcí na rok 2017
schválený usnesením vlády č. 1169
ze dne 19. prosince 2016.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Podporované aktivity
Seznamování veřejnosti
s charakterem a projevy korupce,
s informacemi o případech
s korupčním podtextem
a s vazbou na MO; posilování
odmítavého postoje vůči
korupčním praktikám; zvýšení
informovanosti občanů
o možnostech působení proti
korupci a k posilování
protikorupčního klimatu.
Seznamování veřejnosti
s charakterem a projevy korupce
a k posilování odmítavého postoje
vůči korupčním praktikám.
Zvýšení informovanosti občanů –
přímých nebo nepřímých obětí
korupce – o možnostech právních
nástrojů boje proti korupci včetně
tvorby webových stránek.
Vytváření analytické
a poradenské struktury včetně
vlastního bezplatného
poskytování tohoto poradenství
a propagace těchto struktur.
Posilování protikorupčního
klimatu na místní úrovni.
Zvyšování právního povědomí
v oblasti korupčního jednání
u zaměstnanců státní správy
a samosprávy a motivace
v ohlašování korupčního jednání.
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Režim veřejné
podpory

11) Protidrogová politika
Poskytovatel
dotace

MSP

MZD

Název dotačního
programu

Program protidrogové
politiky ve věznicích

Protidrogová politika

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
Projekty, které svým obsahem
reagují na konkrétní potřeby
odsouzených – uživatelů drog
v době zpravidla 6 měsíců před
očekávaným koncem výkonu
trestu odnětí svobody nebo
trestního opatření nebo v době
zpravidla 3 měsíce před vznikem
zákonných podmínek pro podání
žádosti o podmíněné propuštění
(vytváření plánů následné péče)
a mají návaznost na oblasti
postpenitenciární péče (nabídka
míst v síti služeb ambulantních
doléčovacích programů,
rezidenční péče v terapeutických
komunitách atd.).
Poskytování zdravotních služeb
uživatelům návykových látek
(legální a nelegální) nebo osobám
se závislostním chováním (včetně
gamblingu). Realizování aktivit
přispívající k implementaci úkolů
MZD vycházejících z Akčního
plánu pro oblast kontroly tabáku
na období 2015 – 2018 a Akčního

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, jejichž
hlavním předmětem
činnosti je
poskytování
zejména
adiktologických
služeb s příslušnou
63
certifikací ÚV.

SP, OPS.

63

64

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Zákon č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před
škodami způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami. Usnesení
vlády ze dne 19. září 2007 č. 1071
o Pravidlech pro vynakládání
finančních prostředků státního
rozpočtu na protidrogovou politiku.
Metodika pro poskytování dotací
NNO ze státního rozpočtu MSP.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Státní politika vůči NNO na léta
2015 až 2020, schválená
usnesením vlády ze dne
29. července 2015 č. 608. Pravidla
pro vynakládání finančních
prostředků státního rozpočtu na
protidrogovou politiku (usnesení
vlády ze dne 18. dubna 2012

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Dále: další PO a FO, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a s příslušnou
certifikací ÚV.
64
Státní organizace zřízené nebo založené MZD či jiným správním úřadem, ÚSC a jimi zřízené příspěvkové organizace, církve a náboženské společnosti,
PO, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních služeb a FO, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely. Jiné organizace
transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
plánu k omezení škod
působených alkoholem na období
2015 – 2018.

ÚV

Protidrogová politika

Péče o ohrožené a problémové

SP, ÚS, OPS,

41

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
č. 283). Usnesení vlády ze dne
16. března 2005 č. 300, kterým byl
schválen systém Certifikací
odborné způsobilosti služeb pro
uživatele a závislé na návykových
látkách. Usnesení vlády ze dne
7. června 2006 č. 693 k zavedení
systému certifikací v oblasti
primární protidrogové prevence.
Metodika pro poskytování
finančních prostředků vyčleněných
za státního rozpočtu na realizaci
neinvestičních projektů v oblasti
protidrogové politiky MZD pro rok
2018. Národní strategie
protidrogové politiky na období
2010 až 2018. Zákon
č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými
látkami ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek. Akční
plány pro implementaci Zdraví 2020
– Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence
nemocí, tj. Akční plán pro oblast
kontroly tabáku v ČR na období
2015 – 2018 a Akční plán
k omezení škod působených
alkoholem v ČR pro období 2015 –
2018.
Národní strategie protidrogové

Režim veřejné
podpory

Program

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
skupiny obyvatel; preventivní,
poradenské, ambulantní
a rezidenční programy v různých
typech adiktologických služeb,
kde cílovou skupinou jsou
uživatelé návykových látek, osoby
závislé nebo ohrožené jiným
typem závislostního chování;
projekty zaměřené na analýzu
situace a evaluaci v oblasti
protidrogové politiky a služeb pro
závislé; projekty zaměřené na
sběr, analýzu, poskytování
a šíření ověřených informací
a komunikaci s cílovými
skupinami a veřejností.

jejichž předmětem
činnosti je
působnost v oblasti
poskytování
zdravotních nebo
sociálních služeb,
vědecko-výzkumné
nebo vzdělávací
65
činnosti.

65

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
politiky na období 2010 až 2018;
Akční plán realizace Národní
strategie protidrogové politiky na
období 2015 až 2018 pro oblast
nelegálních drog; Akční plán
realizace Národní strategie
protidrogové politiky na období
2015 – 2018 pro oblast hazardního
hraní; Akční plán k omezení škod
působených alkoholem v ČR pro
období 2015 až 2018, Akční plán
pro oblast kontroly tabáku v ČR na
období 2015 až 2018.

Režim veřejné
podpory
nezakládá
veřejnou
66
podporu.

Dále: církve a náboženské společností, sociální družstva, PO včetně ZSPO, jejichž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních
nebo sociálních služeb, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti.
66
Pouze jeden projekt (časopis Adiktologie) je veden v režimu veřejné podpory a každoročně se zapisuje do registru de minimis.
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12) Ochrana spotřebitele
Poskytovatel
dotace

MPO

Název dotačního
programu

Ochrana spotřebitele

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
Poskytování spotřebitelských
poradenských a informačních
služeb, pomoc při řešení
spotřebitelských sporů s důrazem
na seniory a další zvlášť
zranitelné spotřebitele,
prezentace zkušeností
a dosažených výsledků v oblasti
poradenství široké spotřebitelské
veřejnosti (s výjimkou dluhové
problematiky). Výchovně –
vzdělávací akce v oblasti ochrany
spotřebitele pořádané pro
základní, střední, vysoké školy
i pro spotřebitelskou veřejnost.
Realizace vzdělávacích akcí
s tematikou ochrany spotřebitelů
při nákupu zboží a služeb pro
různé věkové skupiny obyvatel,
účast na přípravě metodiky
a pomůcek pro vzdělávání školní
mládeže na základních
a středních školách. Posilování
vědomí vlastní odpovědnosti
spotřebitelů za ochranu svých
oprávněných zájmů. Publikační
činnost s tematikou ochrany
spotřebitele, vydávání časopisů
pro spotřebitele, prezentace
výsledků získaných na základě
odborného i spotřebitelského
testování, poskytování informací

SP, OPS, ÚS, CPO
zabývající se
ochranou
spotřebitele.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Resortní dokument „Výběrové
dotační řízení pro rok 2018 v oblasti
ochrany spotřebitele“

Dotace ve formě
vyrovnávací
platby v rámci
služeb obecného
hospodářského
zájmu (Altmark).
Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
o nebezpečných výrobcích,
poznatků získaných z poradenské
činnosti, informací vyplývajících
ze spolupráce s dozorovými
orgány i se zahraničními
spotřebitelskými organizacemi.
Zvyšování finanční gramotnosti
spotřebitelů jako nástroj pro
posílení jejich rovnoprávného
postavení na trhu a omezení
zadlužování domácností. Šíření
informací prostřednictvím
internetových stránek,
medializace výsledků zjištění,
zapojení široké spotřebitelské
veřejnosti pro získávání znalostí
v oblasti finančního vzdělávání.
Spolupráce s podnikatelskými
subjekty včetně jejich svazů
a sdružení sledující společné cíle
směřující ke kultivaci tržního
prostředí. Účinná spolupráce
s reprezentanty podnikatelských
subjektů při vytváření podmínek
pro prevenci a řešení případných
sporů. Spolupráce s
mezinárodními spotřebitelskými
organizacemi, účast na
mezinárodních projektech
s tematikou ochrany spotřebitele,
zapojení spotřebitelských
organizací do procesu
mezinárodní standardizace,
prezentace získaných poznatků
spotřebitelské veřejnosti.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

13) Bydlení
Poskytovatel
dotace

MMR

67

Název dotačního
programu

Metodická podpora
v oblasti bydlení

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
Podpora aktivit zaměřených na
poskytování odborného
poradenství v oblasti bydlení
nebo na zvyšování odborné
kvalifikace pracovníků organizací
poskytujících poradenství
v oblasti bydlení (školení,
semináře, odborné supervize,
apod.).

SP, ÚS, OPS,
67
NaNF.

Dále: ZSPO.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Zásady.

Režim veřejné
podpory

Dotace v režimu
de minimis.

14) Vzdělávání a lidské zdroje
Poskytovatel
dotace

MK

MO

68
69

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Veřejné informační
služby knihoven.

Vzdělávání knihovníků v oblasti
informačních a komunikačních
technologií, šíření a poskytování
informací občanům
prostřednictvím knihoven
s využitím ICT (zejména
prostřednictvím internetu).

Knihovny
evidované podle
zákona
č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách
a podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických
a informačních
služeb (knihovní
68
zákon). SP,
jejichž hlavním
účelem je
knihovnická
a informační
činnost či jejich
69
podpora.

Zákon č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných
knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon), v platném
znění; nařízení vlády
č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví
pravidla poskytování dotací na
podporu knihoven.

Bloková výjimka.

Příprava občanů
k obraně státu

Informování občanů o zásadách
odpovědnosti za obranu vlasti,
napomáhání při získávání
speciálních znalostí, dovedností
a návyků týkajících se branně
bezpečnostní problematiky;
upevňování mravních a morálních
vlastností potřebných k obraně
státu a zajištění podpory
mimoškolních aktivit spojených
s branností. Organizace besed,

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF.

Koncepce přípravy občanů
k obraně státu schválená
usnesením vlády ze dne 16. ledna
2013 č. 38.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Provozovatelé knihoven mohou být i NNO.
Dále: ZSPO.
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Poskytovatel
dotace

MŠMT

MŠMT

Název dotačního
programu

Podpora soutěží
a přehlídek
v zájmovém vzdělávání
pro rok 2018

Podpora nadaných
žáků základních
a středních škol v roce
2018

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
přednášek, seminářů, praktických
cvičení, výstav, tematických
a projektových dnů, výtvarných
a herních aktivit, mimoškolních
aktivit spojených s branností
a provádění ukázek na téma
branné přípravy pro veřejnost.
Účelem programu je podpora
soutěží a přehlídek (dále jen
„soutěže“) na úrovni okresních,
krajských, ústředních kol
a mezinárodních soutěží
pořádaných v ČR a finanční
zajištění účasti žáků na
mezinárodních soutěžích,
navazujících na předmětové
soutěže a soutěže odborně tvůrčí
v zájmovém vzdělávání v souladu
s § 111 odst. 2 školského zákona
a vyhláškou č. 55/2005 Sb.,
o podmínkách organizace
a financování soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání.
Rozvoj vědomostí a dovedností
žáků v mimoškolních
vzdělávacích aktivitách, jejichž
obsah výrazně přesahuje rámec
příslušného stupně vzdělávání
žáka a které jsou zaměřeny
zejména na přírodovědné
a technické obory.

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

SP, ÚS, OPS,
70
CPO, NaNF.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF, jejichž
předmětem činnosti
je podpora
nadaných dětí
71
a mládeže.

Strategie vzdělávací politiky do
roku 2020. Koncepce podpory
mládeže na období 2014 – 2020.
Koncepce podpory rozvoje nadání
a péče o nadané na období let
2014 – 2020. Rozpočtová pravidla.
Zásady.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

70

Dále: PO vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, ÚSC v samostatné působnosti a krajské úřady
v přenesené působnosti, ostatní PO.
71
Dále: PO vykonávající činnost střediska volného času, VŠ a veřejné výzkumné instituce vzdělávání.
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Poskytovatel
dotace

MŠMT

MŠMT

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Program na podporu
činnosti NNO
působících v oblasti
předškolního,
základního, středního
a základního
uměleckého vzdělávání

V rámci vymezených modulů
budou podporovány především
činnosti vzdělávací, informační
a publikační.

Podpora aktivit
integrace cizinců na
území ČR

Vzdělávací aktivity pro děticizince ze třetích zemí na
podporu interkulturní výchovy
a na zvyšování sociokulturních
kompetencí pedagogických
pracovníků; doučování českému
jazyku – jazykové vzdělávání dětí,
žáků-cizinců jako prostředek
k nabytí kompetencí, zejména
kompetence komunikativní, jako
klíčové podmínky pro jejich
integraci; formy a metody výuky
českého jazyka pro cizince
a zvyšování kompetencí v práci
s dětmi a žáky-cizinci pro
pedagogické pracovníky všech
stupňů škol bez ohledu na druh
odbornosti vyučovaného
předmětu; tvorba a realizace
moderních učebnic (zejména
elektronických k samostudiu),
slovníků, vyučovacích pomůcek
a metodických příruček
s přihlédnutím k aktuálním

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

SP, OPS, NaNF,
v jejichž zřizovacích
listinách je
obsažena činnost
směřující do oblasti
předškolního,
základního,
středního
a základního
uměleckého
vzdělávání.

Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
na období 2015 – 2020.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, OPS,CPO, ÚS,
NaNF.

Usnesení vlády ze dne 18. ledna
2016 č. 26 o aktualizované
Koncepci integrace cizinců – Ve
vzájemném respektu a o Postupu
při realizaci aktualizované
Koncepce integrace cizinců v roce
2016.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

potřebám efektivního vzdělávání
v českém jazyce pro cizince.

MŠMT

MV

MV

Dotační program pro
NNO k podpoře
školního stravování
žáků základních škol
na rok 2018

Výchovná a vzdělávací
činnost na úseku práce
s dětmi a mládeží
v oblasti požární
ochrany, ochrany
obyvatelstva a přípravy
obyvatelstva
k sebeochraně
a vzájemné pomoci při
mimořádných
událostech
Preventivně výchovná
činnost NNO při
výchově obyvatelstva,
PO a podnikajících FO
k předcházení požárů,
propagace a historie
požární ochrany,
ochrany obyvatelstva,
příprava obyvatelstva
k sebeochraně
a vzájemné pomoci při
mimořádných

Podpora školního stravování žáků
a žákyň základních škol, jejichž
rodina se ocitla v dlouhodobě
nepříznivé finanční situaci.

SP, NaNF, ÚS,
OPS, CPO, které
ve své hlavní
činnosti vykonávají
aktivity zaměřené
na sociální pomoc
rodinám
v nepříznivé
finanční nebo
osobní situaci.

Rozpočtová pravidla.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Podpora výchovné a vzdělávací
činnosti na úseku práce s dětmi
a mládeží v oblasti požární
ochrany, ochrany obyvatelstva
a přípravy obyvatelstva.

SP, OPS, CPO,
ÚS, působící na
úseku požární
ochrany, IZS,
ochrany
obyvatelstva
a krizového řízení.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb.,
o IZS a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, OPS, CPO,
ÚS, působící na
úseku požární
ochrany, IZS,
ochrany
obyvatelstva
a krizového řízení.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb.,
o IZS a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva o stavu plnění
neuzavřených úkolů vyplývajících
z optimalizace současného
bezpečnostního systému ČR.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Podpora preventivně výchovné
činnosti NNO při výchově
obyvatelstva, PO a podnikajících
FO osob k předcházení požárů,
propagace a historie požární
ochrany, ochrany obyvatelstva,
příprava obyvatelstva.
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

událostech

MV

MV

MV

MV

Publikační a informační
činnost na úseku
požární ochrany, IZS,
ochrany obyvatelstva
a krizového řízení
Podíl NNO na systému
odborné přípravy
příslušníků Hasičského
záchranného sboru
ČR, zaměstnanců
a členů jednotek
požární ochrany,
zaměstnanců státní
správy a územní
samosprávy a členů
složek IZS
Podíl NNO ve
zvyšování kvalifikace
a odborné úrovně pro
výkon služby
příslušníků Hasičského
záchranného sboru
ČR, zaměstnanců
a členů jednotek
požární ochrany, členů
zařízení civilní ochrany
a členů IZS pro oblast
IZS
Akceschopnost ostatní
složky IZS k poskytnutí
plánované pomoci na
vyžádání

Podpora publikační a informační
činnosti.

SP, OPS, CPO,
ÚS, působící na
úseku požární
ochrany, IZS,
ochrany
obyvatelstva
a krizového řízení.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Podpora systému odborné
přípravy

SP, OPS, CPO,
ÚS, působící na
úseku požární
ochrany, IZS,
ochrany
obyvatelstva
a krizového řízení.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb.,
o IZS a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Podpora zvyšování odborné
kvalifikace a odborné úrovně.

SP, OPS, CPO,
ÚS, působící na
úseku požární
ochrany, IZS,
ochrany
obyvatelstva
a krizového řízení.

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb.,
o IZS a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Podpora akceschopnosti
ostatních složek IZS

SP, OPS, CPO,
ÚS, působící na
úseku požární
ochrany, IZS,

Rozpočtová pravidla. Zásady.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb.,

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.
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Název dotačního
programu

Poskytovatel
dotace

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

ochrany
obyvatelstva a
krizového řízení.

MZE

72

Vzdělávání
a propagace

Podpora vzdělávacích aktivit
a propagace. Podpora profesního
vzdělávání a zvyšování kvality.
Podpora vzdělávacích aktivit
a propagace v oblasti
ekologického zemědělství
a biopotravin, bezpečnosti
potravin, potravinářství a zdravé
výživy.

SP, ÚS, OPS,
72
CPO, NaNF.

Dále: PO a FO.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
o IZS a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva o stavu plnění
neuzavřených úkolů vyplývajících
z optimalizace současného
bezpečnostního systému ČR.
Zásady. Rozpočtová pravidla.
Strategie MZE ČR s výhledem do
roku 2030. Akční plán pro biomasu
v ČR na období 2012 - 2020,
schválený usnesením vlády ze dne
12. září 2012 č. 659. Akční plán ČR
pro rozvoj ekologického
zemědělství v letech 2016 – 2020.
Národní akční plán na snížení
používání pesticidů v ČR,
schválený vládou v roce 2012
s platností do roku 2020. Národní
lesnický program pro období do
roku 2013, schválený usnesením
vlády ze dne 1. října 2008 č. 1221.
Strategie bezpečnosti potravin
a výživy 2014 – 2020 (dokument
schválený usnesením vlády ze dne
8. ledna 2014 č. 25).

Režim veřejné
podpory

Viz poznámka
pod čarou č. 28.

15) Děti a mládež
Poskytovatel
dotace

MŠMT

Název dotačního
programu

Programy státní
podpory práce s dětmi
a mládeží pro nestátní
neziskové organizace
pro léta 2017 – 2020
(aktualizace pro rok
2018). Zahrnuje
73
programy 1 – 4.

Podporované aktivity

Okruh možných
příjemců

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Program pro „NNO uznané
MŠMT pro práci s dětmi a
mládeží“ – Program je určen
pouze pro NNO, které získaly titul
„NNO uznaná MŠMT pro práci
s dětmi a mládeží na léta 2016 –
2020“ na základě výzvy MŠMT,
a to nejpozději v roce podání
žádosti (t. j. v roce 2017). Výzva
se vyhlašuje každoročně a pro
dosažení titulu je třeba splnit 15
stanovených kritérií. Základním
cílem tohoto programu je podpora
pravidelné celoroční činnosti NNO
v oblasti práce s organizovanými
i neorganizovanými dětmi
a mládeží a zároveň stabilizace
organizací, které dlouhodobě
a kvalitně pracují s dětmi
a mládeží na celostátní nebo
nadregionální úrovni. Program
pro střešní organizace: Program
je určen pro NNO, které na
základě svazového principu
sdružují právnické osoby, z nichž
minimálně 70 % splňuje
podmínky pro předkládání žádosti
o dotace alespoň v jednom
z programů 1 – 4. Základním

SP, ÚS, OPS,
CPO, které mají ve
svých stanovách
zakotvenu práci
s dětmi a mládeží,
pokud vykonávají
alespoň některou
činnost
vyjmenovanou
v tomto ustanovení.

Strategie vzdělávací politiky do
roku 2020, Koncepce podpory
mládeže na období 2014 – 2020
a Koncepce podpory rozvoje
nadání a péče o nadané na období
let 2014 – 2020. Rozpočtová
pravidla. Zásady.

73

Režim veřejné
podpory

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Program č. 1: Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“. Program č. 2: Program pro střešní organizace. Program č. 3: Program pro
NNO s pobočnými spolky. Program č. 4: Program pro NNO bez pobočných spolků.
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
cílem tohoto programu je podpora
NNO, které na celostátní nebo
krajské úrovni zajišťují servisní
zázemí a společné aktivity svých
členských organizací a zastupují
jejich společné zájmy. Program
pro NNO s pobočnými spolky:
Program je určen pro NNO
pracující s dětmi a mládeží, které
mají jeden a více pobočných
spolků a nesplňují podmínky pro
program č. 1. Základním cílem
tohoto programu je podpora
pravidelné celoroční činnosti NNO
v oblasti práce s organizovanými
i neorganizovanými dětmi
a mládeží. Program pro NNO bez
pobočných spolků: Program je
určen pro NNO pracující s dětmi
a mládeží, které nemají žádný
pobočný spolek. Základním cílem
tohoto programu je podpora
pravidelné celoroční činnosti NNO
v oblasti práce s organizovanými
i neorganizovanými dětmi
a mládeží. Činnosti NNO, které
budou v rámci programů 1 – 4
podporovány: Podpora pravidelné
celoroční činnosti NNO v oblasti
práce s organizovanými
i neorganizovanými dětmi
a mládeží a zároveň stabilizace
organizací, které dlouhodobě
a kvalitně pracují s dětmi
a mládeží na celostátní nebo
nadregionální úrovni (podprogram

53

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Název dotačního
programu

Poskytovatel
dotace

pro „NNO uznané MŠMT pro
práci s dětmi a mládeží“).
Podpora NNO, které na celostátní
nebo krajské úrovni zajišťují
servisní zázemí a společné
aktivity svých členských
organizací a zastupují jejich
společné zájmy (podprogram pro
střešní organizace). Podpora
pravidelné celoroční činnosti NNO
v oblasti práce s organizovanými
i neorganizovanými dětmi
a mládeží (podprogram pro NNO
s pobočnými spolky a bez
pobočných spolků).
Program je určen na podporu
Informačních center pro mládež,
která jsou certifikována MŠMT ve
smyslu „Koncepce rozvoje
informačního systému pro mládež
v ČR“ přijaté MŠMT v roce 2008.

MŠMT

Podpora činnosti
Informačních center
pro mládež

MŠMT

Program 133 710 –
Investiční rozvoj
materiálně technické
základny mimoškolních
aktivit

Zkvalitnění a rozvoj materiálně
technického zázemí NNO dětí
a mládeže a NNO pracujících
s dětmi a mládeží.

Zájmová a další
volnočasová činnost
pro děti a mládež

Podpora zabezpečování široké
nabídky volnočasových aktivit pro
organizované i neorganizované
děti a mládež. Podpora rozvoje
mobility a mezinárodní
spolupráce dětí a mládeže.

MZE

74

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Certifikovaná
Informační centra
pro mládež nebo
jejich zřizovatelé.

Koncepce podpory mládeže na
období 2014 – 2020 (schválená
usnesením vlády ze dne 12. května
2014 č. 342).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS, které
mají ve svých
stanovách
zakotvenu práci
s dětmi a mládeží.

Koncepce podpory mládeže na
období 2014 – 2020 (schválená
usnesením vlády ze dne 12. května
2014 č. 342).

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

SP, ÚS, OPS,
74
CPO, NaNF.

Zásady. Rozpočtová pravidla.
Strategie MZE ČR s výhledem do
roku 2030. Akční plán ČR pro
rozvoj ekologického zemědělství
v letech 2016 – 2020. Národní
lesnický program pro období do
roku 2013, schválený usnesením

Viz poznámka
pod čarou č. 28.

Dále: PO a FO.
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Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

55

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
vlády č. 1221 ze dne 1. 10. 2008.

Režim veřejné
podpory

16) Rodinná politika
Poskytovatel
dotace

MPSV

Název dotačního
programu

Rodina

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
Cílem dotačního programu je
podpora služeb pro rodiny, které
mají preventivní a podpůrný
charakter. Služby mají posilovat
rodičovské kompetence,
zkvalitňovat rodinné vztahy,
podporovat rodiny v péči o děti,
jejich výchově a při harmonizaci
práce a rodiny. Cílem je
poskytnout komplexní pomoc
rodině jako celku (tj. širší rodině
včetně dětí a prarodičů).

SP, OPS, CPO,
ÚS, NaNF.

56

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Každoročně aktualizovaný příkaz
ministryně práce a sociálních věcí
„Dokumentace pro poskytování
NNO v oblasti podpory rodiny.“

Režim veřejné
podpory

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

17) Rovné příležitosti žen a mužů
Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

MO

Podpora rovných
příležitostí žen a mužů
v ozbrojených silách

ÚV

Podpora veřejně
účelných aktivit NNO
v oblasti rovnosti žen
a mužů

75

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
Informování veřejnosti
o problematice rovných
příležitostí pro ženy a muže a
odstraňování genderových
stereotypů v ozbrojených silách.
Organizace besed, přednášek,
seminářů, výstav, tematických
dnů, výtvarných, herních a
soutěžních aktivit zaměřených na
úlohu a význam žen a mužů
v ozbrojených silách a na jejich
rovné postavení.
Dotace ze státního rozpočtu se
poskytují na podporu veřejně
účelných aktivit NNO činných
v oblasti rovnosti žen a mužů.
Cílem dotací je přispět
k dosahování rovnosti žen
a mužů ve všech oblastech života
společnosti a podpořit
dosahování cílů a naplňování
opatření, které jsou stanoveny ve
Vládní strategii pro rovnost žen a
mužů v ČR na léta 2014 – 2020,
na Strategii navazujících akčních
plánů a v aktuálních Prioritách
a postupech vlády při
prosazování rovnosti mužů a žen,
zejména v oblastech vyrovnaného
zastoupení žen a mužů

SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF.

75

SP , ÚS, OPS,
NaNF.

Žadatelem nemůže být pobočný spolek.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

Vládní strategie pro rovnost žen
a mužů v ČR na léta 2014 – 2020
a k návrhu dalších opatření
schválená usnesením vlády ČR ze
dne 12. listopadu 2014 č. 931.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Vládní strategie pro rovnost žen
a mužů v ČR na léta 2014 – 2020.

Dotace v režimu
de minimis.

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity
v rozhodovacích pozicích, trhu
práce a podnikání, vzdělávání
a výzkumu, zahraničních
vztazích, rodinného života,
důstojnosti a integrity žen a mužů,
a v souladu s horizontálními
prioritami stanovenými ve
Strategii, jako jsou zejména
překonávání genderových
stereotypů, zlepšení sběru
statistických dat a posílení
spolupráce mezi aktéry.

58

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován

Režim veřejné
podpory

18) Ostatní (nezařazené)
Poskytovatel
dotace

MMR

MV

Název dotačního
programu

Podpora činnosti
Horské služby ČR

Rozvoj dobrovolnické
služby

Podpora činnosti Horské služby
ČR

Podpora vysílajících organizací
podle zákona o dobrovolnické
službě.

MV

Podpora zapojení do
programů EU pro
oblast informační
společnosti

Činnosti vyplývající z projektů EU
v oblasti informační společnosti,
které jsou v gesci MV a jsou
spolufinancovány z programů EU.
Jde zejména o realizaci projektů
společného zájmu, které se
zaměřují na implementaci nových
infrastruktur a služeb nebo
modernizaci stávajících
infrastruktur v oblasti jednotného
digitálního trhu.

MV

Integrace cizinců

Vybraná témata v oblasti

76

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

OPS.
SP, ÚS, OPS,
CPO, NaNF jako
vysílající
organizace
definované § 6
odst. 2) zákona
o dobrovolnické
76
službě.
Tuzemští žadatelé
zapojení do
významných
projektů
v programech EU
zaměřených na
podporu rozvoje
informační
společnosti
a jednotného
digitálního trhu,
zejména programu
CEF – Connecting
Europe Facility
(Nástroj pro
propojení Evropy)
SP, OPS, ÚS,

Dále: církve a náboženské společnosti, sociální družstva.
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Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
Zásady. Usnesení vlády ze dne
1. září 2004 č. 827. Zákon
č. 159/1999 Sb. (§11d). Koncepce
státní politiky cestovního ruchu
v ČR na období 2014 – 2020.

Režim veřejné
podpory

Zákon č.198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě a o změně
některých zákonů (zákon
o dobrovolnické službě), ve znění
pozdějších předpisů.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Strategie rozvoje služeb pro
informační společnost; úkol č. 3 –
zřídit zvláštní dotační titul na
překonávání bariér spojených se
zapojením českých subjektů do
Rámcového programu pro
konkurenceschopnost a inovace
s podprogramem pro podporu
politik informační a komunikační
technologie (dobíhající program
CIP ICT-PSP) uložený ministru
vnitra usnesením vlády ze dne
19. října 2011 č. 769 o Koncepci
rozvoje technologií a služeb
asistovaného života pro seniory.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Usnesení vlády ze dne 18. ledna

Program

Poskytovatel
dotace

Název dotačního
programu

integrace cizinců.

ÚV

Podpora kapacit
celostátních
mezioborových sítí
NNO

Okruh možných
příjemců

Podporované aktivity

Podpora celostátního
a mezioborového principu
fungování síťových NNO,
podpora činností určených
členským a dalším NNO, podpora
zastupování zájmů členských
NNO, podpora spolupráce se
státní správou ve prospěch
členských i dalších NNO.

NaNF, CPO, které
prokazatelně
vyvíjejí činnost
v oblasti integrace
cizinců nejméně
77
jeden rok.
SP splňující
podmínky definice
celostátní
mezioborové sítě
NNO, kterou
schválila Rada
vlády pro NNO dne
3. prosince 2015.

77

Strategický dokument, na
základě kterého je dotační
program vyhlašován
2016 č. 26 „Aktualizovaná
Koncepce integrace cizinců – Ve
vzájemném respektu“, a dále
usnesení vlády ze dne 9. ledna
2017 č. 11 k Postupu při realizaci
Koncepce integrace cizinců.

nezakládá
veřejnou
podporu.

Státní politika vůči NNO na léta
2015 až 2020, schválená
usnesením vlády ze dne
29. července 2015 č. 608.

Program
nezakládá
veřejnou
podporu.

Režim veřejné
podpory

Dále: veřejné výzkumné instituce a další PO (podle § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti integrace cizinců
nejméně jeden rok.
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