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Nestátní neziskové organizace - dotace pro rok 2017 

 

Obecné zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a hlavní oblasti státní 

dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím schvaluje vláda.  

 

V působnosti MMR je pro rok 2017 dotační program s názvem „Podpora a ochrana 

veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb".  

Mezi podporované aktivity patří: 

- podporovat správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací 

se stavebními úřady, 

- iniciovat řešení nebezpečných míst a iniciovat odstraňování architektonických bariér, 

- zpracovávat a poskytovat metodické informace pro osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí. 

 

Některé nestátní neziskové organizace mají v předmětu své činnosti různé formy rozvoje 

a péče o bezbariérové prostředí. Jejich předností je, že pracují bezprostředně s cílovou 

skupinou uživatelů staveb. Na základě získaných zkušeností šíří příklady dobré praxe, 

poukazují na nebezpečná místa a zpracovávají metodické materiály pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. Dále je jejich nezastupitelná role v iniciativě vůči vývoji 

a inovacím nebo při ověřování funkčnosti nových řešení. Téměř vždy je pak poskytována 

konzultační činnost nebo odborné poradenství. Případné posudky těchto organizací však 

nejsou závazné. 

 

V rámci I. kola dotačního řízení pro rok 2017 získaly účelovou dotaci tyto organizace a 

jejich projekty: 

- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. na projekt Činnost celostátní sítě konzultačních 

středisek pro potřeby stavebních úřadů v rámci posuzování požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve výši 5 000 000 Kč; 

http://www.nipi.cz 

- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky na projekt 

Metodické centrum odstraňování bariér pro nevidomé a slabozraké osoby 

s působností v ČR ve výši 676 400 Kč; 

http://www.sons.cz/bariery 

- Liga vozíčkářů na projekt S ligou proti bariérám ve výši 630 000 Kč; 

      http://www.ligavozic.cz 

- MAS Vltava, z.s. na projekt Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko ve výši 

445 900 Kč; 

http://www.vltavotynsko.cz 

- TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. na projekt Bezbariérovost z hlediska osob 

se zrakovým postižením ve výši 114 000 Kč; 

http://www.tcpce.cz 

- TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. na projekt Vytváření bezbariérového prostředí 

pro osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě ve výši 45 500 Kč; 

http://www.tyflocentrum-ol.cz 

- Unie neslyšících Brno, z.s. na projekt Asistivní technologie pro neslyšící ve výši 

502 614 Kč. 

http://www.unieneslysicichbrno.cz 
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V rámci II. kola dotačního řízení pro rok 2017 získaly účelovou dotaci tyto další organizace 

a jejich projekty: 

- Pražská organizace vozíčkářů, z. s. na projekt Mapování přístupnosti prostředí z 

pohledu osob s omezenou schopností pohybu - metodická podpora a 

profesionalizace mapování ve výši 565 000 Kč; 

http://www.pov.cz; http://www.presbariery.cz 

- Klub českých turistů na projekt Příprava dvou turistických tras pro vozíčkáře 

ve výši 33 600 Kč; 

http://www.kct.cz 

- Česká abilympijská asociace, z.s. na projekt Poradenská a konzultační střediska 

bezbariérovosti ve výši 1 132 000 Kč; 

http://www.caacz.cz 

- Ostravská organizace vozíčkářů, spolek na projekt BEZ BARIÉR poradenství 

ve výši 45 000 Kč. 

http://www.vozickari-ostrava.cz 

 

 

V roce 2017 účelovou dotaci získalo celkem 11 organizací v souhrnné výši 9 190 014 Kč. 
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