Příloha 1
ÚČELY
a)





v oblasti kultury
do státního fondu kultury ČR
na přípravu a realizaci projektů „česká hudba 2004-nedilná součást evropské kultury“
na významné kulturní projekty doporučené Ministerstvem kultury
na přípravu a realizaci projektu Expo 2010

b) v oblasti školství, vědy a péče o mládež
ba) na
 vybavení škol (laboratoří, ateliérů, knihoven) moderními učebními pomůckami
 materiální podporu zdravotně handicapovaných žáků a studentů
 příspěvky na mimoškolní zájmovou činnost a rozvíjení talentů
 poskytování prospěchových stipendií ve vazbě na předmět činnosti sponzora)poskytování
příspěvků středním odborným učilištím a střediskům praktického vyučování
 příspěvky na projekty vysokých škol, které zahrnují:
 činnost poradenských center
 přípravu a vývoj nových materiálů a jejich využití
 rozšíření rostlinného a živočišného genetického fondu
 uměleckou činnost
bb) případně též na
 úhrady cest vítězům soutěží studentů – cizinců ve znalostech českého jazyka
 financování studijních materiálů pro potřeby pracovišť s výukou českého jazyka v zahraničí,
kde nepůsobí lektor českého jazyka vyslaný z České republiky
 financování zájezdů dětí českých škol u krajanských komunit na školách v přírodě v ČR
 dary na pomoc vylepšení vybavení českých škol v krajanských komunitách
 financování mimořádných stipendií MŠMT pro zahraniční studenty z vybraných zemí za
účelem studia, zejména studia češtiny
 financování věcných darů vítězům olympiád, školních soutěží, cen „fairplay“, apod.
 financování grantů (stipendií) pro jednoroční postgraduální studium na College of Europe
 finanční přispění na publikování české verze školního diáře s informacemi o Evropské unii,
jejich programech, hlavních politikách Evropské unie a národních iniciativách pro mládež
v Evropě
 finanční podporu tříletého studia na lyceech v Dionu a Nimes ve Francii
 finanční podporu studijních stáží českých studentů na školách ve Francii
 podporu projektu „Informační centra pro mládež na území ČR“
 podporu pilotních projektů „Středisko volného času roku 2000“
 podporu akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže
 podporu pořádání akcí pro handicapované děti a mládež směřující k jejich integraci
 podporu pořádání dětských parlamentů
 podporu projektů „Národní sportovní naděje“, „Státní sportovní reprezentace“,
„Olympismus“, „Sport pro všechny“, „Sport zdravotně postižených“
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c) v oblasti zdravotnictví
 na vzdělávací aktivity v rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie
 státním rentgenologickým pracovištím na řešení požadavků zákona č. 18/1997 Sb., atomový
zákon
 zdravotnickým zařízením, která poskytují sekundární a terciální protidrogovou prevenci
 na projekty prevence kouření
 do oblasti lékařského výzkumu a vývoje, vzdělávání a doškolování lékařů
 na financování složitých a náročných operací, které nelze provést v České republice
d) v oblasti ochrany životního prostředí
 do Státního fondu životního prostředí
 na podporu projektů environmentální osvěty, vzdělávání, výchovy a poradenství v souladu s §
13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve smyslu usnesení
vlády č.. 232/1992 ke strategii státní podpory ekologické výchovy na 90. léta a ve smyslu
mezinárodního dokumentu Agenda 21, kapitoly 36
 na podporu programů vědy a výzkumu souvisejících s ochranou životního prostředí jako
nástroje udržitelného rozvoje v souladu se Státní politikou životního prostředí
 na podporu programů nevládních neziskových organizací, které deklarují svoji působnost v
oblasti životního prostředí, zaměřených na
 ochranu přírody
 rozvoj úsporných technologií s důrazem na snížení materiálové a energetické
náročnosti včetně osvěty, doškolování a tréninku (např. využívání obnovitelných
zdrojů energie, informovanost v oblasti environmentálně orientovaných systémů
řízení a využívání životnímu prostředí „čistších“ technologií)
 programy osvěty veřejnosti k její účasti na rozhodování a přístupu k právní ochraně
v záležitostech životního prostředí
 podpora projektů zaměřených na prevenci ochrany životního prostředí
e) v oblasti charitativní, humanitární a sociální
Příspěvky:
 na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc
 dobrovolným útvarům protipožární ochrany
 na pomoc v souvislosti s živelnými pohromami
 státním i nestátním organizacím, které poskytují pomoc obětem zločinu
 na podporu činnosti neziskových organizací, které prosazují rovné postavení a pracovní
příležitosti mužů a žen
 na vnitřní vybavení ústavů sociální péče včetně nákupu dopravních prostředků
a telekomunikačních přístrojů
 na podporu nevládních neziskových organizací, organizovaných jako občanská sdružení nebo
humanitární organizace církví a které poskytují sociální služby tělesně, zdravotně nebo
sociálně handicapovaným občanům (týká se subjektů evidovaných v registru poskytovatelů
sociálních služeb MPSV)
 na podporu projektů občanských sdružení zdravotně postižených a obecně prospěšných
společností v oblasti sociálních služeb pro zdravotně postižené
 na podporu projektů občanských sdružení zdravotně postižených a obecně prospěšných
společností v oblasti zvyšování zaměstnanosti osob obtížně umístitelných na trhu práce
 na pomoc zdravotně postiženým jednotlivcům při opatřování nákladných kompenzačních,
rehabilitačních a reedukačních pomůcek
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státním i nestátním organizacím, které poskytují sociální služby v oblasti sekundární
a terciální protidrogové prevence
státním i nestátním organizacím, které poskytují služby v oblasti sociální a právní ochrany
dětí.
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