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Seznam schválených projektů NNO pro rok 2017 - I. kolo 

Po'adové 
črs lo Název žadatele Název projektu 
Udosti 

Česká peleta, z.s.p.o. 
Šetrné vytápění biomasou - podpora osvěty , 

1 poradenství, školení a standardizace tuhých 
biopaliv v ČR 

2 
Asociace soukromého zemědělství Dobré a poctivé z pole na talíř region Praha, z.s. 

3 Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, 
z.s. Uspoládánl kongresu EDF 2017 

Odborný seminář: Symptomatologie a její 
4 Svaz školkalů České republiky, z.s. využití pIi diagnostice chorob a škůdců 

okrasnych rostlin 

Integrovaná ochrana = důležitý aspekt 

Česká společnost rostlinolékařská , z.s. 
pro zaji~ťování cílů Národnlho akčního plánu 

6 a současně jako nástroj ke snižování rizik 
škodlivých organismů ohrožujících zdraví 
rostlin, lidi a zvířat 

Racionální uplatňování systémů 

7 Česká společnost rostlinolékařská, z.s. rostlinolékařské péče jako základní směr 
na sníženi pesticidů y CR 

8 A:ád svatého Huberta se sídlem v Kuksu Myslivost jako kulturní dědictví národa 

9 Rybářské sdružení České republiky Odborná rybářská konference 

10 Sdružení lesních pedagogů ČR, z.s. Lesnf pedagogika - jedinečná příležitost pro 
lesníky 

II Bioinstitut, o.p.s. 
"BIO v regionu" - Propagace regionálnl 
bioprodukce a spolupráce 

12 Bioinstitut,o.p.s. Jde o půdu - jde o život 

13 Agrární komora Ceské republiky Naskoč na mléčnou vlnu 2017 

15 Český rybMský svaz, z.s., místní Zarybňováni rybářských revirů v povodl řeky 
organizace Olomouc Moravy 

Ceský rybářsky svaz, z .s., mistni 
Opatleni pro zvý~eni kapacity chovu 

16 
organizace Domašov nad Bystřici 

nedostatkových druhú lososovitých ryb 
na pstružl líhni 

17 LAKTEA, o.p.s. 
Environmentální výchova pro zdravý životní 
styl školní mládeže 

Česká technologiCká platforma lesního 
Mysiivost a lesnictví jako součást udržitelného 19 hospodářství a navazujlclch 

průmyslových odvětví 
hospodařeni v krajině 

21 
Společnost mladých agrárníků České Propagace venkova a příkladu dobrých 
republiky, z.s. projektů 

Sdružení SRAZ - Společně za radostí 
Farma v Toulcově dvole jako místo pro 

23 
a zdravím, z.s. zajímavé a výchovné trávení volného času 

děti a mládeže 

24 NÁRODNí D~EVA~SKÝ KLASTR, z.s. Cestička skřítka Lesníčka 

25 NÁRODNI D~EVA~SKÝ KLASTR, z.s. Dřevěná akademie 

26 Český svaz chovatelu haflingu, z.s. 
Rozvoj chovu 
v České republice 

koní plemene HAFLI NG 
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Pořadové 
člslo 
žádosti 

Název žadatele Název projektu 

28 Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. Pořádání odborných seminářu v roce 2017 

29 Nadace Výživa pro zdraví 
Výživa a potraviny v mýtech a realitě - projekt 
na podporu správné informovanosti 

30 Zemědělský svaz České republiky Zemědělství žije 

Vzdělávání a osvěta v oblasti bezpečnosti 

32 Společnost pro výživu, z.s. 
a kvality potravin, výživy a veřejného zdraví 
prostřednictvím moderního komunikačního 
média 

Podpora a stabilizace populací ohrožených 
33 Moravský rybářský svaz, z.s. a reofilních druhů ryb v rybářských revírech 

MRS, z. s., v roce 2017 

Informační středisko rozvoj Podpora ekologického zemědělství 
35 

pro a bioprodukce ve Zlínském kraji 
Moravských Kopanic, o.p.s. a na Hodonínsku v r. 2017 

37 VČEll STRAž při ČSV o.s. AYB - SWARMING 2017 

38 VČELí STRAž při ČSV o.s. Rojení 2017 

39 VČELl STRAž při ČSV o.s. 
Brouček, motýl, čmelák, včela - přírodu nám 
dělá 

40 Tradice Bílých Karpat, z.s. Kraj ovoce 

44 Český svaz včelařú, z.s. 
Mezinárodní spolupráce a přeshraniční 

aktivita ve včelařství 

Vzdělávací a společensko-prospěšná činnost 
45 Český svaz včelařů, z.s. ve včelařství, plemenářská práce v chovu 

včel, tlumení nemocí včel 

46 Český svaz včelařů, z.s. Včelařské kroužky mládeže a další 
volnočasové aktivity děti 

48 TEREZA, vzdělávací centrum, Z.Ú. 
O lese se učíme v lese - dlouhodobý program 
zážitkového učení pro Zš 

49 
PRO-BI O Svaz ekologických Bioakademie 2017 
zemědělců, z.s. 

53 Včelín Ořech, z.s. Jak včela krmí celý svět 

54 
Biosférická rezervace Dolní Morava Modelový les Česká republika o.p.s. 

57 Sdružení Neratov, 0.5. Neratov jako centrum integrace ll. 

Zapojení klientů Sdružení Tulipan do aktivit 
58 Sdružení TULlPAN, z.s. sociálního zemědělství, sociální 

hiporehablHtace a zahradní terapie 

61 KONIČEK,o.p.s. Koně v životě děti 

63 
ZERA - Zemědělská a ekologická Propagace a podpora kompostu jako 
regionální agentura, z.s. prostředku pro zvyšování kvality půdy 

64 Oslavka, O.p.s. Zvýšení povědomí o pozitivech ekologického 
zemědělství mezi dětmi, mládeží a spotřebiteli 

65 Okresní agrární komora Hradec Králové Potravina a řemeslo 

69A Nadace dřevo pro život 
Pokračování osvětové kampaně "Dřevo 

je cesta" 
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poradové 
člslo Název žadatele Název projektu 
tádosti 

70B Nadace dřevo pro život Do lesa s lesníkem 

Semináře pro studenty vysokých odborných 

71A Nadace dřevo pro život 
škol "Kariéra s vůní dřeva" (aneb jak uspět 
ve studentských soutěžích a uplatnit 
se v praxi) 

72B Nadace dřevo pro život Dřevěná stavba roku 

73A Nadace dřevo pro život Mezi stromy - lesnicko-dřevařská 

encyklopedie 

74A Nadace dřevo pro život Stavby s vůní dřeva 

Výstavní projekt "recykLES aneb při běhy 

77 "mamapapa" 
lesních světů - II. etapa 2017" a návštěvnická 
péče v dalších odborných expozicích NZM 
zážitkovou formou vzdělávacího mixu 

79 
Pracovní společnost nástavkových 

Med roku 2017 - Propagace včelařství 
včelařů CZ, z.s. 

80 
Pracovní společnost nástavkových Úspěšnost zimování včelstev vČR 
včelařú CZ, z.S. v evropském kontextu 

81 
Pracovní společnost nástavkových Mezinárodní apiterapeutická konference 
včelařú CZ, z. s. - propagace včelařství 

82 PROROD, spolek pro rodinu Centrum lesní pedagogiky 2017 

84 Zemědělská škola Zahrada vzdělává a informuje 

Zajištění činnosti mezinárodního 
koordinačního centra pro vědu a výzkum 
v oblasti ekologie zvěře, podpora výzkumné 

87 
Středoevropský institut ekologie zvěře, činnosti týkající se problematiky ekologie .. 

myslivosti středoevropském o.p.s. zvere a ve 
prostoru bez ohledu na státní hranice 
a předávání získaných odborných poznatkú 
do praxe 

Prezentace českého včelařství 
prostřednictvím činnosti Spolku pro rozvoj 
včelařství MÁJA světové odborné veřejnosti, 

SPOLEK PRO ROZVOJ VČELAŘSTVí příprava organizace druhého ročnlku 
88 

MÁJA 
Mezinárodního festivalu včelařských filmů 

Maja Bee Fest na Apimondia 2017 
a prezentace poznatkú o vývoji světového 

včelařství z Apimondie 2017 české včelařské 
veřejnosti 

Vzdělávání a propagace v oblasti 

89 
SPOLEK PRO ROZVOJ VČELAŘSTVí ekologického a přírodě blízkého včelařství, 

MÁJA zdravého životního stylu, ochrany při rody 
a spotřebitelské veřejnosti 

90 MINIFARMA VE MĚSTĚ, z.s. Volný čas (nejen) s poníky 

91 Evropský informační projekt, Z.ú AGRI ČR+ 2.0: Moderní environmentálně 
šetrné zemědělství má něco pro každého 

93 
Střední odborné učiliště včelařské Komplexní vzdělávání a prohlubování 
- Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. praktických dovedností v oboru včelařství 
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PoPadové 
člslo Název žadatele 
ládostl 

95 SPOLEK PRO ROZVOJ VČELAŘSTVí 
MÁJA 

100 Centrum slezského norika, spolek 

101 Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

102 Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

111 Jihočeské zemědělské muzeum, O.p.S. 

116 Spolek pro zdravou výživu, z. s. 

117 Charita Česká republika 

121 Asociace regionálních značek, z.s. 

Název projektu 

Včelí pastva pro přežití a rozvoj populací 
opylovatelů - semináře pro pracovníky územní 
samosprávy a činnost Spolku pro rozvoj 
včelařství MÁJA 

Podpora sociálního zemědělství a rozvoj 
slezského norika 

Propagace a prezentace myslivosti a její 
spolkové činnosti jako součásti národního 
kulturního dědictví 

Soustavná výchova dětí a mládeže v rámci 
vOlnočasových aktivit k ochraně přírody, 
krajiny, myslivosti a zachování myslivosti jako 
národního kulturního dědictví České republiky 

Agromaniaci, zaryjte se do hlíny 
Osvětová kampaň na podporu a propagaci 
zdravé výživy a bezpečnosti potravin 

Podpora environmentálně šetrného agro 
podnikání 
Bohatství naších regionů 

122 Asociace 
iniciativ,o.p.s. 

místních potravinových Rozvíjíme KPZ! 

125 Česká lesnická společnost, z.s. 

128 Český svaz ochránců přírody 

129 Český svaz ochránců přírody 

130 Asociace malých 
a živnostníků CR 

a středních 

132 Zachraň Jídlo, z.s. 

133 Zachraň Jídlo, z.s. 
134 Zachraň Jídlo, z.s. 

Schválil: 

podniků 
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Mladi lidé v Evropských lesich (YPEF) 
- soutěž pro všechny zvídavé školáky 
a studenty 

Národní síť záChranných staniv - osvěta 
a propagace ochrany volně žijících zvířat 
s důrazem na zvěř 

Národní síť záchranných stanic - péče 

o dočasně handicapovanou zvěř 

Rok venkova 2017 - podpora propagace 
a vzdělávacích aktivit v oblasti regionálních 
produktů a ekologického zemědělství 

Jsme připraveni: prohlubování mezisektorové 
spolupráce s cílem omezit plýtvání jídlem 
v zemědělství 

Společně proti plýtvání jídlem 

Paběrkujeme! 

Ing. Ma ian Jurečka 
ministr z~mědělství 

\ 


