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Příloha 4: Rámcový přehled programů financovaných ze soukromých 
zdrojů 
 

Instituce Program/podporovaná 
oblast 

Obsah programu 

Nadace Divoké 
husy 

Podpora integračních a 
vzdělávacích aktivit NNO 

Vzdělávání zaměstnanců NNO působících v sociální 
či zdravotní oblasti.  

Fond místního rozvoje - 
Rozvoj regionálního a 
komunitního života 

Zlepšování podmínek života měst, obcí a regionů. 
Též obnova místních tradic a komunitního života. 

Veřejné parky a prostranství Výstavba nebo obnova veřejných prostranství, 
vytváření sítě občanských vztahů a rozšiřování 
občanské participace na veřejném dění. 

Nadace Via 

CEE Trust  Vytváření prostředí příznivého pro rozvoj neziskového 
sektoru a občanské společnosti. 

Partnerství pro Kolínsko Udržitelný rozvoj Kolínska, větší integrace a 
spolupráce v rámci regionu. 

Školící program  Zapojení veřejnosti do obecního života, při péči 
o životní prostředí. 

Veřejná prostranství   Revitalizace obcí, měst pomocí zapojování členů 
komunity do procesu plánování a rozvoje vlastní 
obce. 

Nadace 
Partnerství 

Ochrana přírody Moderní přístupy ochrany přírody založené na 
spolupráci s vlastníky, obcemi, státní správou a 
neziskovými organizacemi. 

Curcus Innovati Rozvoj vyššího vzdělávání v neaplikovaných 
společenskovědních a příbuzných oborech. 

Vzdělávací 
nadace Jana 
Husa Stipendium Husovy nadace  Podpora veřejných VŠ umožňující začínajícím 

akademickým pracovníkům start do jejich 
pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich 
setrvání na vysokých školách. 

Společný 
program 
Vzdělávací 
nadace Jana 
Husa a Nadace 
Partnerství  

Posílení regionálních nadací 
nadačních fondů  

pozn.: pouze pro nadace, které nejsou příjemci 
příspěvku z Nadačního investičního fondu. 

Nadace CS 
Cabot 

stipendia Studentům VŠ s dobrými studijními výsledky bez 
dostačujících finančních prostředků, preferován 
Valašskomeziříčský region. 

Nadace 
PRECIOSA  

Vzdělávání Odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a 
uměleckých směrů studia; vzdělávání k lidským 
právům na všech stupních škol; podpora technicky 
orientovaného středního a učňovského školství 
v Libereckém kraji 

The Canadian 
International 
Development 
Agency 

Partnerství pro zítřek Rozvoji ekonomických a demokratických reforem 
v zemích střední a východní Evropy. 

Nadace Tomáše 
Bati 

Vzděláním ke znalostní 
společnosti 

Informování o nejnovějších úspěších české a světové 
vědy, techniky, ekonomiky i dalších oborů s uvedením 
jejich využití v praxi. 

The New York 
Group for 
Technology 
Transfer 

Vzdělávání v tématech trvale 
udržitelného rozvoje 

Vzdělávací kursy. 
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Nadace Landek 
Ostrava 

ochrana a obnova kulturních 
a přírodních míst spojených s 
hornictvím. 

Ekologická záchrana a obnova lokalit, které souvisejí 
nebo souvisely s průmyslem zejména hornictvím. 

Nadace Český 
hudební fond 

hudba Umožnění vzniku a realizace, mj., publicistických, 
vzdělávacích a pořadatelských akcí. 

Lidská práva  Podporované oblasti: Soužití většinové společnosti 
s menšinami, Migrace, Společnost, muži a ženy 
z aspektu gender.   

Neziskové organizace na 
cestě do EU  

Technické a zároveň kapacitní vybavení pro NO, 
poskytnutí vzdělanostního vybavení. 

Mezinárodní spolupráce 
East-East  

Dialog mezi zeměmi střední a východní Evropy a 
střední Asie, 

Open Society 
Fund Praha  

Podpora vzdělávání NIF  Pomoc školám při tvorbě rámcových vzdělávacích 
programů. 

Fond nadace 
Charty 77 

Počítače proti bariérám Umožnit klientům se zdravotním postižením využívat 
osobní počítač při výkonu povolání. 

Fond vzdělání  Stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením 
a dětem z dětských domovů ke studiu na středních 
a vysokých školách. 

Stříbrný groš  Jazykové vzdělávání (němčina, angličtina) dětí 
z dětských domovů, na letních jazykových kursech.  

Výbor dobré vůle, 
Nadace Olgy 
Havlové 
    - ve spolupráci 
s jazyk. školou 
   - financováno 
Open Society 
Institute New 
York a American 
Austrian 
Foundation 

Salzburg Cornell Medical 
Seminars 2005  

Účast postgraduálních lékařů na semináři 
v Rakousku, stáže. 

Nadace pro 
obnovu a rozvoj 
Krušných hor a 
Poohří 
Renesance 21  

ochrana životního prostředí, 
rozvoj regionů, venkova, 
ekologie 

Projekty a vzdělávací projekty v uvedených oblastech.

Nadace Sluníčko ochrana životního prostředí, 
rozvoj trvale udržitelného 
životního stylu. 

Podpora aktivit a vzdělávací programy v uvedených 
oblastech. 

Czech TOP 
Venture Fund 
B.V. 

Rizikový kapitál Investice do perspektivních malých a středních firem. 

Česká exportní 
banka 

záruky v obchodním styku se 
zahraničními partnery 

Poskytnutí záruk za nabídku do zahraničí, za dobré 
provedení smlouvy o vývozu, z avrácení akontace. 

Česká spořitelna Podpora rozvoje komunální 
infrastruktury 

Úvěry. 

Československá 
obchodní banka 

Fond Phare energetických 
úspor 

Půjčky za podmínky dosažení energetických úspor 
snížením spotřeby nebo nákladů na výrobu energie. 

 


