
Žadatel Aktivita a stručná charakteristika Rozhodnutí
Dítě v krizi 2015 záštita MŠMT

seminář týkající se zdravého životního stylu a ochrany dětí

Setkání středních a vyšších odborných hereckých škol a konzervatoří z České a Slovenské republiky v rámci festivalu Setkání 2015 Stretnutie záštita ministra

velká cena ČR v parašutismu spojená s festivalem country muziky

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO 2015 záštita MŠMT

soutěž záků 2. ročníku odborných škol a učilišť doprovázené stavebním veletrhem

1. Sportovní ples ve Zlíně záštita ministra

snaha o posílení setkávání jednotlivých sportovních klubů profesionálních i amaterských

akce "Ledová Praha" a "koncert Děti dětem" záštita MŠMT

projekt je určen pro všechny děti z cele republiky

21. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze záštita ministra

nástroj na podporu podnikání a podnikavosti žáků středních škol

Strojírenské fórum 2015   záštita ministra

 konference zaměřena na legislativu, finanční problematiku, certifikaci a další související témata

Kladenský maratón záštita ministra

sportovní běžecká akce

Nová závěrečná zkouška pro všechny žáky učebních oborů záštita ministra

 konference je věnovaná reformě závěrečných zkoušek v oborech vzdělávání s výučním listem

Agualand cup … aneb "Trochu v tom plaveme" záštita MŠMT

vědomostní dovednostní hry 

Mezinárodní sportovní hry seniorů 2015 záštita ministra

sportovní akce seniorů za účasti pěti států

Kariera PLUS záštita ministra

veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy všech vysokých škol Moravskoslezského kraje

Etická škola záštita MŠMT

pomoc školám profilovat se svým zaměřením na etickou výchovu a rodičům žáků pomoct zorientovat  se v intenzitě uplatnění

3. ročník projektu Týden uměleckého vzdělávání a amaterské tvorby                                                                                                                                                                                                                                                        záštita MŠMT

SBĚRATEL 2015 záštita MŠMT

18. ročník mezinárodního veletrhu sběratelství

5. ročník celostátní recitační soutěže v německém jazyce záštita MŠMT

recitační soutěž

Hravý architekt 2015 záštita ministra

výtvarně-architektonického projektu pro děti základních škol

Laboratoře virtuální reality záštita ministra

3D výukové modely z oblasti strojírenství a přírodních věd

My hrajeme fér záštita MŠMT

cílem je oslovit co největší počet mladých lidí prostřednictvím moderně zpracovaných a ozvučených videospotů

Career Days 2015 záštita MŠMT

akce pořádaná za účelem profesního rozvoje studentů vysokých škol

Závěrečná konference v rámci projektu POSPOLU záštita ministra

konference přispívá k naplnění aktivit vyhlášeného roku průmyslu a technického vzdělávání

Konference k 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině v ČR záštita ministra

konference má informovat o důležitosti a potřebě koordinace a aktivního přístupu při ochran, plánování a užívání krajiny

54. ročník Zlatá Tretra Ostrava záštita ministra

atletická sportovní soutěž

Konference k 70. výročí vzniku školních jídelen záštita MŠMT

mezinárodní akce o vyjádření podpory zdravého stylu stravování 

Soutěž o nejlepší diplomovou páci v oblasti informatiky a informační technologii záštita MŠMT

podpora studentů vysokých škol tak, aby věnovali co největší úsilí studiu, ze kterého pak snadno uplatní vysledky i v praxi

11. ročník akce Noc vědců 2015 záštita ministra

cíl je bořit mýty o vědcích jako lidech ,,mimo realitu,, a ukázat nejširší veřejnosti

Pražský Literární Dům

Czech Architecture Week, s. r. o.

SPŠ a OA Bruntál

Kalokagathie s. r. o.

Městské divado Zlín

ABF, a. s.

FC Malenovice

Pionýr

OA Heroldovy sady

Svaz strojírenské technologie

Maratón klub Kladno

Národní  ústav pro vzdělávání

ZÁŠTITY UDĚLENÉ V ROCE 2015

Zlatá Tretra Ostrava

ČMKOS

ACM SPY

Techmania Science Center o. p.s. 

ŠIK CZ s. r. o.

AIESEC ČR

Národní  ústav pro vzdělávání

Ministerstvo životního prostředí

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna,Brno

Rada seniorů ČR, s.s.

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Etická výchova, o.p.s.

Narodní informační a poradenské středisko pro kulturu

Double Impact s.r.o.



Rozpravy o institucionální péči - současnost a perspektivy záštita MŠMT

dvoudenní konference

LINGUA SHOW 2015 záštita MŠMT

4. ročník jazykového a vzdělávacího veletrhu

Celostátní konverzační soutěž hotelových škol v  cizích jazycích 2015 záštita MŠMT

podpora jazykového vzdělávání

Česko-německá konference k výzkumným infrastrukturám záštita MŠMT

zaměřené na české a německé výzkumné infrastruktury 

Young Architect Award záštita MŠMT

soutěž pro studenty a začínající architekty do 33 let

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát Dřevorubec junior 2015

přehlídka odborných dovedností žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou

záštita ministra

Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana VI. ročník Hudebně-divadelního festivalu pro žáky speciálních škol regionu                                                                                                                                                                                       

hudebně-divadelní projekt

záštita ministra

3. ročník Letní školy práva záštita ministra

rozšíření vzdělání a rozhledu s cíem co nejlépe je připravit pro jejich budoucí profesní dráhu

Coca-Cola Školský pohár 2015 záštita ministra

fotbalový turnaj

Slavnostní koncert k 40. výročí založení Dechového orchestru Haná záštita MŠMT

hudební akce

Dny lidí dobré vůle - Velehrad 2015 záštita ministra

oslavy státního svátku ČR, jejichž cílem je postavit most mezi všemi lidmi dobré vůle

Letní škola astronomie záštita ministra

konference o evropské opticé a infračervené astronomii

FORFEST CZECH REPUBLIC záštita MŠMT

festival současného umění s duchovním zaměřením

100. výročí narození Jana Hanuše záštita ministra

připomínka jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů 20. století

Understanding Europe záštita ministra

vzdělávací projekt  o Evropské unii

Program podpory digitalizace škol pro školní rok 2014/2015 záštita MŠMT

hlavním cílem projektu je zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora

The School dance 2015 záštita MŠMT

mezinárodní taneční soutěž pro mateřské, základní a střední školy

Česko-německá konference k výzkumným infrastrukturám záštita MŠMT

konference proběhne ve 3 tematických panelech zaměřených na české a německé výzkumné infrastruktury

Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2014 záštita ministra

ocenění nejúspěšnějších a nejnadanějších handicapovaných sportvců

12. ročník celostátní konference Počítač ve škole záštita ministra

celostátní konference přispívající k rozvoji digitálních technologií ve školách

FIM Speedway Grand Prix ČR záštita ministra

mistrovství světa na ploché dráze

Enersol 2015 záštita MŠMT

projekt zaměřený na vzdělávání učitelů a žáků vyšších odborných škol

Knihy mají zelenou záštita MŠMT

pozitivní osvětová akce, která zdůrazňuje význam knihy a čtenářství

Dřevostavby 2015 záštita MŠMT

19. ročník mezinárodní odborné konference

Mistrovství světa v trialu v Sokolově (koupaliště Michal) záštita ministra

mezinárodní sportovní událost v rámci mezinárodních závodů 

Akce Česko se hýbe ve školách plných zdraví záštita ministra

projekt motivuje českou populaci k pravidelnému pohybu a zdravějším stravovacím návykům

Cena Maxe Broda záštita ministra

studentská literární soutěž o nejlepší esej 

Golfová akademie CZDGA pro hendikepované záštita ministra

ABF, a. s. 

Elsa Brno ČR

Coca-Cola HBC ČR, s. r. o.

Arcibiskup Olomoucký

ROZPRAVY 2015

INCHEBA EXPO PRAHA spol, s.r.o.

Albrechtova střední škola

MŠMT

Dechový orchestr Haná Přerov

Auto klub Markéta

Vzdělávací agentura Kroměříž, s. r. o.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

VOŠ a SPŠ Volyně

Premier Sports CZ

Gymnázum Vincence Makovského

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Umělecká uniciativa

Evropský parlament mládeže ČR, z.s.

MŠMT

Univerzita Karlova v Praze

Trial Team Březová

FISAF.CZ

Společnost Franze Kafky

Česká golfová asociace hendikepovaných

EDULAB

EDULAB



představení golfu jako plnohodnotné sportovní odvětví pro každého a jako opravdový sport "bez bariér"

Den české logistiky záštita ministra

zaměřeno na představení strategických záměrů v oblasti logistiky, na prezentaci subjektů působících v oblasti logistik a i na prezentaci škol

Mistrovství ČR v šachu mužů a žen 2015 záštita ministra

největší a nejvýznamnější šachová událost v ČR

50. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka záštita ministra

tradiční mezinárodní pěvecká soutěž posluchačů vysokých hudebních škol a konzervatoří záštita MŠMT

Soutěž AVANTGARDA 2015 záštita MŠMT

14. ročník soutěže mladých módních tvůrců

Soutěž Jugend debattiert international záštita MŠMT

celostátní finále mezinárodní německojazyčné soutěže

Projekt Děti na startu záštita MŠMT

soutěž zaměřená na všeobecnou pohybovou přípravu a rozvoj základní pohybové motoriky, koordinaci, obratnosti, rychlosti a síly u dětí ve věku 4-9 let

17. Setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje záštita MŠMT

cílem akce je ukázat těmto dětem cesty místního rozvoje a možnosti začleňování do běžného života

Odborná konference ICT ve školství záštita MŠMT

cílem je podpora a propagace odvětví elektronických komunikací a informatiky

Soutěž erbovníků o nejnápaditější erb a vlajku záštita MŠMT

soutěž je součástí vzdělávacího cyklu a výstavy "Být pánem erbovním" - cílem je upevnit vztah dětí k české státnosti

Slavnostní večer Nadace Pangea záštita ministra

benefiční akce s cílem iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, porozumnění mezi lidmi, k ochraně kulturního dědictví, k 

zuštěchťování a nápravě životního stylu

21. ročník konference Společnosti pro návykové nemoci ČSL JEP a 54. ročník konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP záštita ministra

konference v oblasti léčby závislostí - primární prevence výskytu závislostí

Mezinárodní seminár Mnoho studentů, mnoho pedagogik záštita MŠMT

seminář se zabývá méně obvyklými oblastmi vzdělávání v oblasti hudební výchovy

Dětský čin roku 2015 záštita MŠMT

upozornit na dobré skutky a podporovat děti v konání dobra

Oslavy 150 let Pražské paroplavby na řece Vltavě záštita ministra

Konference ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA záštita MŠMT

téma konference je Jak společně vytvářet kulturu vzdělávání na úspěch každého žáka

23. ročník turistického pochodu Krajem Oty Pavla záštita ministra

tradiční pochod místy kde žil a pracoval sportovní redaktor a spisovatel Ota Pavel

Florbal pro Karolínku záštita ministra

charitativní akce

Mistrovství ČR v letecké rally 2015 záštita ministra

akce zaměřená na význam letectví i všechny úspěchy v leteckých soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni

Oslava 160. výročí založení nejstarší sklářské školy na světě záštita ministra

akce je zaměřena na podporu sklářského umu v ČR

Taneční učitele roku 2015 záštita ministra

6. ročník festivalové přehlídky dětských tanečních souborů

Vzdělávací soutěž Expedice vesmír 2015 záštita ministra

akce zaměřená na propagaci fyziky, biologie, kosmonautiky a astronomie

Speciální cena Firma a škola

projekt je zaměřen na zlepšení a kvalitu vzdělávání v ČR

Josefské sympozium záštita MŠMT

mezigenerační dialog

GLOBE Games 2015 záštita MŠMT

výuka pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků

6. ročník mezinárodního festivalu čtení, divadla, výtvarného umění a hudby pro děti - DĚTI ČTETE? záštita MŠMT

litererární festival pro děti a mládež

Josefské sympozium záštita MŠMT

záštita NM Fidrmuce

ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Mezinárodní pěvecké centrum

Výstaviště Lysá nad Labem

Česká golfová asociace hendikepovaných

Česká logistická asociace

IDG Czech Republic, a.s.

Nadace Pangea

Český adiktologický institut

Goethe-Institut ČR

FISAF.CZ

Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež

Petr Pavel

Aeroklub Rakovník

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 

Taneční centrum Praha, o.p.s.

Vesmír s.r.o.

Asociace ZUŠ ČR

Whirpool ČR

Pražská paroplavební společnost a.s.

Stálá konference asociací ve vzdělávání, o.s.

Obec Branov

Byznys pro společnost

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

Sdružení TEREZA

Nakladatelství Meander

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

Tapatan o.s.



cílem akce je hledat nové metody a přístupy v osvětové a vzdělávací činnosti

43. ročník mezinárodní dětské výtvatné výstavy LIDICE 2015 záštita MŠMT

dětská výtvarná výstava

21. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo záštita MŠMT

největší výstava středního odborného, technického a učňovského školství v ČR

Projekt NaFilM záštita MŠMT

projekt na podporu založení filmového muzea v ČR

Český pohár v duatlonu záštita ministra

sportovní akce

Pražský triatlonový víkend 2015 záštita ministra

sportovní akce

RunCzech běžecká liga 2015 záštita ministra

sportovní akce

Konference WASBE 2016 záštita ministra

prezentace české hudby na mezinárodním fóru Světové asociace dechových symfonických orchestrů a ansáblů

55. ročník ZLÍN FILM FESTIVALU záštita ministra

prezentace soudobého celosvětového festivalu dětského filmu

Mezinárodní vědecká konference Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů záštita ministra

dvoudenní konference o nebezpečí totalitarismu

3. ročník studenstké soutěže Stavby s vůní dřeva záštita MŠMT

cílem je umožnit mladým začínajícím odborníkům ukázat jejich nápady i nové chápání dřeva jako stavebního materiálu

22. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně a 19. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a 

celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze

záštita MŠMT

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

PODLAHA-CUP 2015 záštita ministra

11. ročník soutěže pro žáky středních škol z oboru podlahář a podlahářské práce

17. ročník soutěže Zlatý oříšek záštita ministra

soutěž pro děti s uměleckým nebo sportovním nadáním

Na kole jen s přilbou záštita ministra

hlavním cílem projektu je snížení nehodovosti a následků dopravních nehod cyklistů v ČR

Konference Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem záštita MŠMT

odborná konference zaměřená na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem

Diplomová práce roku záštita MŠMT

projekt je zaměřený na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních a telekomunikačních technoligií v ČR

Festival tance DANCE LIFE EXPO, festival zábavy IN-JOY a odborný veletrh záštita MŠMT

cílem je žákům a studentům zprostředkovat poznání jednotlivých oborů akademií múzických umění, středních i vysokých škol

Mezinárodní seminář a společenské setkání u příležitosti 25. VÝROČÍ OBNOVENÍ SAMOSTATNÉ ČINNOSTI PIONÝRA záštita ministra

akce slouží k podpoře začlenění a účasti všech mladých lidí na rozhodovacích procesech ve společnosti a k posílení sounáležitosti mladé generace a 

společnosti

Plavecko-běžecký pohár 2015 záštita ministra

sportovní projekt pro děti pro rozvoj 2 základních přirozených lidských schopností a dovedností plavání a běhu

Fit Cup Cerhenice záštita ministra

tradiční běžecký závod

15. světový kongres Mezinárodní asociace institutů navigace záštita ministra
propagace mezinárodních institucionálních řešení pro integraci a podporu využívání globálních navigačních družicových systémů a podpora interoperability 

navázané navigační a komunikační infrastruktury v rámci námořním, pozemním, leteckém i kosmickém segmentu dopravy

Prostějovská zlatá jehla 2015 záštita ministra

umělecky zaměřená soutěž studentů středních škol z oboru oděvního designu

Koncert Děti na pražském hradě - hudební pohádky nejmenším záštita MŠMT

hudební akce

Slavnostní Zahájení 5. týdne čtění dětem ve Zlíně záštita MŠMT

cílem akce je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře

Ocenění nejlepších žáků z řad žadatelů o azyl a azylantů záštita ministra

ocenění dětí, které dosáhly vynikajících studijních výsledků

Týden investic záštita ministra

Česká triatlonová asociace

Prague International Marathon, s.r.o.

Svaz hudebníků ČR

FILMFEST, s.r.o.

Národní pedagogické muzeum a knihvna J. A. Komenského

Výstaviště České Budějovice, a.s.

NaFilM

Česká triatlonová asociace

Památník Lidice

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

Obec Otrokovice

ICT UNIE

Veletrhy Brno

Pionýr

Rteam

Nadace dřevo pro život

MP-Soft, a.s.

Cech podlahářů ČR o.s.

Nadační fond Zlatý oříšek

Bezpečně na silnicích o.p.s.

UNHCR v ČR

CzechInvest

KÚ Středočeského kraje

Czech Institute of Navigation

ART ECON - Střední škola, s.r.o.

Festival České doteky hudby

Celé Česko čte dětem, o.p.s.



propojení investorů a státní správy s cílem rozvinout investiční prostředí v ČR

Celostátní soutěž na téma dobrých skutků a adopcí osiřelých dětí záštita ministra

vyhlášení celostátní soutěže na téma dobrých skutků a adopcí osiřelých dětí

Stánek představující možnost vaření ve školních jídelnách v rámci festivalu Prague food festival záštita ministra

představení možnosti vaření ve školních jídelnách

Expedice Mars 2015 záštita ministra

12. ročník simulovaného letu dětí a studentů do vesmíru

Sport Cirkus záštita ministra

seriál dětských sportovně zábavných akcí

Galerie Talentů záštita MŠMT

představení a podpora dětských talentů

Národní kolo 20. ročníku Ekologické olympiády záštita MŠMT

podpora k hlubšímu zájmu o přírodovědu, ekologické vztahy a enviromentální uvažování

Sběrová soutěž pro školská a mimoškolská zařízení 2015/2016 záštita MŠMT

výchovný vztah mládeže k ochraně životního prostředí

Cena pro učitele němčiny 2014/2015 záštita MŠMT

propagace německého jazyka a posílení komunikativních kompetencí

Soutěž Oděv a textil, Liberec 2015 záštita MŠMT

podpora technického vzdělávání na základních školách Libereckého kraje

Konference projektu VYNSPI II záštita ministra

konference v oblasti školské primární prevence

Konference k projektu ODBORNÁ PRAXE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI záštita ministra

nastavení jednotné úrovně odborného praktického vyučování tak, aby co nejvíce odpovídala aktuálním požadavkům trhu práce

Konference Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR záštita ministra

konference zaměřená na produkty, které pomohou školám v individuální podpoře žáků se speciálními potřebami

Výstava Českého skla "Concerto Glassico" záštita ministra

2. ročník prezentace prací studentů uměleckoprůmyslových škol

12. ročník celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ZLATÉ SLUNCE 2015 záštita ministra

posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR

Filmový festival UNICA 2018 záštita MSMT

filmová přehlídka amatérských filmařů 

Běžecký závod Karlštejnská 9 záštita ministra

běžecký závod na 9000 m kolem hradu Karlštejn

O nejlepší školní oběd záštita MŠMT

celorepubliková soutěž školních jídelen - popularizece školního stravování

JA Studentská firma roku záštita MŠMT

přehlídka mladých podnikatelských talentů

Česko stoupá vzhůru záštita MŠMT

sportovní akce

JUDO SHOW CUP 2015 záštita MŠMT

11. ročník sportovně-kulturní a charitativní akce

Technické fórum 2015 - Kraj Vysočina záštita ministra

koncepce technického vzdělávání, systémová podpora technického školství

Výstava Alexis Princ z Croÿ záštita MŠMT

výstava k výročí 105 let od narození Alexis Princ z Croÿ

SPORT 2015 záštita MŠMT

výtvarně umělecká soutěž

Barum Czech Rally Zlín záštita ministra

největší motoristická sportovní akce v ČR

Konference Summer Law School - Medical Law záštita ministra

konference s právní tematikou

PB Středoškolský pohár 2015 záštita MŠMT

mistrovství ČR středoškolských družstev v golfu

Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola záštita MŠMT

soutěž žáků ve snižování ekologického odpadu školy a svého jednání na životní prostředí

CzechInvest

Spolek Nicholase Wintona

Restaurace u Sapíků

Klub Domino, Dětská tisková agentura

SVČ Domeček Hořovice

Společnost pro výživu

Střední průmyslová škola textilní v Liberci

Klinika adiktologie, 1LF UK a VFN Praha

Jihočeská hospodářská komora

Univerzita Palackého v Olomouci, Člověk v tísni

České umění skla

Dobročinné sdružení NEUMĚTEL

History o.s.

Český svaz mladých ochránců přírody

WEGA recycling, s.r.o,.

Goethe-Institut ČR

Kraj Vysočina

INGOLF

Sdružení TEREZA, Praha

OS Mlýnice Slabce

Česká Sportovní Akademie

Rallye Zlín spol. s.r.o.

UP Olomouc

Veletrh

SPORTILION

GENESEY s.r.o.

Kulturní Středisko města Blanska

Kulturní Středisko města Blanska



SPORT 2015 záštita ministra

výtvarná umělecká soutěž se sportovmí tematikou

Skills for the Future záštita ministra

akce zaměřená na studentskou podnikavost a tvůrčí talent

Benefiční festival Play Fair 2015 záštita MŠMT

první ročník multižánrového festivalu Play Fair

Kampaň proti šikaně ve sportovním prostředí záštita MŠMT

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem - výzvy a inspirace záštita ministra

odborná diskuze za účasti odborníků na vzdělávání žáků s migrační zkušeností z Finska, Německa i ČR

Skleněné městečko, festival sklářského řemesla záštita ministra

9. ročník akce pro podporu udržení tradičního řemesla a vzdělávání i podnikání ve sklářském oboru

5. ročník konference Šetrné budovy 2015 záštita MŠMT

akce zaměřená na kvalitu vnitřního prostředí budov, její vliv na komfort, zdraví a produktivitu živatelů

4. ročník soutěže „Současný dům očima mladých architektů‟ záštita ministra

soutěž mladých architektů, posluchačů vysokých škol architektury

AQUALAND CUP II anebo "trochu v tom plaveme" záštita MŠMT

15. světový kongres Mezinárodní asociace institutů navigace záštita ministryně

propagace mezinárodních institucionálních řešení pro integraci a podporu využívání globálních navigačních družicových systémů a podpora interoperability 

navázané navigační a komunikační infrastruktury v rámci námořním, pozemním, leteckém i kosmickém segmentu dopravy

Cena Wernera von Siemense záštita MŠMT

osmnáctý ročník soutěže

Online test IT Fitness záštita MŠMT

aktivita v rámci kampaně eSkills for Jobs 2015-2016

23.ročník ankety Zlatý Ámos 2015/2016 záštita ministryně

anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR

6. ročník soutěže "SAPERE- vědět, jak žít" záštita MŠMT

Cílem soutěže je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků základních a středních škol a dalších občanů ČR a celé EU o zdravý životní styl, včetně 

zdravé výživy

ocenění Etická škola záštita MŠMT

ocenění udělované ZŠ a víceletým gymnáziím, které mají etickou výchovu zařazenou do svých školních vzdělávacích programů

Barum Czech Rally Zlín záštita ministryně

největší motoristická sportovní akce v ČR

Konference WASBE 2016 záštita ministryně

konference Světové asociace dechových symfonických orchesrtů a ansáblů

9.ročník Architecture Week Praha 2015 záštita MŠMT

mezinárodní festival architektury a urbanismu

KrajTECH záštita MŠMT

technologická Roadshow

BRNO SUMMER SCHOOL ON IT LAW záštita MŠMT

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ záštita MŠMT

Průzkum mapující trendy pracovního trhu mezi studenty/budoucími absolventy vysokých škol

Konference WASBE 2016 záštita ministryně

prezentace české hudby na mezinárodním fóru Světové asociace dechových symfonických orchestrů a ansáblů

17. ročník soutěže Zlatý oříšek záštita MŠMT

soutěž pro děti s uměleckým nebo sportovním nadáním

Týden podory podnikání záštita MŠMT

největší celosvětová událost na podporu podnikání

ICOLLE 2015 záštita ministryně

7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání

Obědy pro děti záštita MŠMT

pomoc dětem, které se ocitly v životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách

CSR: University Builds Country záštita MŠMT

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Institut personalistiky, VŠE Praha

Svaz hudebníků ČR

festival Architecture Week

projekt RobotiCS

Elsa Brno ČR

Asociace studentů a absolvenstů

Svaz hudebníků ČR

Nadační fond Zlatý oříšek

European Leadership Academic Institute, v.o.s.

Mendelova univerzita v Brně

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna,Brno

Czech Institute of Navigation

Siemens ČR

Dům zahraniční spolupráce

Klub Domino, Dětská tisková agentura

FIINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.

Etická výchova, o. p. s.

Rallye Zlín spol. s.r.o.

FOIBOS BOOKS s. r. o.

META, o.p.s.

Město Železný Brod

Česká rada pro šetrné budovy, o.s.

Nadace Taťány Kuchařové

TJ Tatran Střešovice

Česká Sportovní Akademie

Hill+Knowlton Strategies



konference o společné odpovědnosti univerzit při formování budoucích generací vysokoškolských generací lidí

Inovace výuky "Učíme se z příběhů okolního světa" záštita ministryně

4. ročník pedagogické konference

MS do 17 let v běhu do vrchu záštita ministryně

Vědecký jarmark záštita ministryně

3. ročník 

15. Evropský kongres klinické neurofyziologie záštita ministryně

Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR záštita ministryně

24. ročník soutěže

Mobilní dopravní hřiště záštita MŠMT

projekt pro přípravu dětí na dopravní výuku

konference Artistic research záštita MŠMT

Cena Michala Velíška záštita ministryně

veřejné uznání neprofesionálů, kteří se ocitli nečekaně v hraniční situaci a bez ohledu na následky pro ně samotné zachránili někomu zdraví nebo život

konference Bezpečnostní a krizový management v reálném prostředí záštita MŠMT

2. ročník mezinárodní konference

FESTA ACADEMICA 2015 záštita ministryně

5. ročník hudebního festivalu studentského umění

Česká škola 21. století záštita ministryně

konference

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka záštita ministryně

50.ročník mezinárodní pěvecké soutěže

Roma Spirit záštita ministryně

5. ročník projektu navazujícího na tradici založenou v rámci vládní Kampaně proti rasismu 2009

Moje Ročenka záštita MŠMT

soutěž o nejlepší ročenku roku

Seminář na podporu předškolního vzdělávání v ČR záštita ministryně

seminář zaměřený na situaci v předškolní vzdělávání v České Republice

Olympiáda lidských práv záštita MŠMT

4. ročník soutěže v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí pro žáky středních škol

Sběrem dat ke spravedlivému vzdělávání záštita ministryně

konference o nerovnostech ve vzdělávání

Seeds for the future záštita MŠMT

dvoutýdenní vzdělávací pobyt v Pekingu a Shenzenu pro studenty VŠ

Global Management Challenge záštita MŠMT

týmová soutěž zaměřená na simulaci strategie řízení obchodních společností na virtuálních trzích

Prague ONCO 2016 záštita ministryně

7. ročník mpražského mezioborového kolokvia

72 hodin záštita MŠMT

3 dny dobrovolnických aktivit na území ČR

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy záštita MŠMT

vzdělávací seminář

ŠKOLSTVÍ 2016 záštita ministryně

konference

Rok řemesel záštita ministryně

projekt v roce 2016

Mistrovství Evropy v mládežnické lodní třídě RS FEVA záštita ministryně

Zlatá karabina záštita MŠMT

2. ročník soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy

Zástupce ředitele školy - a co ještě záštita MŠMT

Wolters Kluwer, a.s.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Asociace mladých a středních podniků a živnostníků ČR

Český svaz jachtingu

Wolters Kluwer, a.s.

School United, s.r.o.

EDULAB

Leges humanae

Nadace Open Society Fund

Huyawei Technologies s.r.o.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Onkologická klinika VFN

Česká rada dětí a mládeže

Středisko společných činností AV ČR

Nadace ADRA

EUROPEAN INSTITUT OF SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT

Unie českých pěveckých souborů

Nadace Depositum Bonum

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka

Otevřená společnost, o.p.s.

Institut personalistiky, VŠE Praha

Inovace výuky, o.p.s.

Maratonstav, a.s.

VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s.

GUARANT International spol. s.r.o.

Gymnázium Cheb

Dopravní hřiště. EU s. r. o.

Akademie múzických umění



konference

Od vzdělávání k zaměstnání záštita MŠMT

prezentační akce 

Pohár vědy - ROJKO 2016 záštita MŠMT

5. ročník soutěže vědecko technických projektů dětí a mládeže

„Čeština – jazyk evropský a světový?“ záštita MŠMT

VIII. Mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí

Webrangers záštita MŠMT

preventivní peer program pro děti, který se zaměřuje na bezpečné chování v kyberprostoru

Česká dopravní stavba - technologie - inovace roku, Český energetický a ekologický projekt roku záštita MŠMT

studentské kategoie soutěží

Oslava státního svátku ke vzniku 1. Československé republiky záštita MŠMT

Příběh fotografie - Paměť a dějiny před i za objektivem záštita MŠMT

soutěž určená studentům středních škol

Příbehy 20. století záštita MŠMT

3. ročník soutěže 

Hudební pohádky dětem záštita ministryně

koncert v rámci 17. ročníku mezinárodního hudebního festivalu

Světové hry handicapované mládeže záštita ministryně

Pohár Josefa Masopusta záštita ministryně

fotbalové turnaje týmů středních škol na území ČR

Cena Jana Opletala záštita ministryně

nevyšší studentské ocenění udělované Studentskou komorou Rady vysokých škol

Hospodářská činnost na veřejných vysokých školách aneb podnikání na univerzitě a podnikání s univerzitou záštita ministryně

konference

Jihomoravské hokejové hry záštita ministryně

Stavby s vůní dřeva 2016 záštita ministryně

4. ročník studentské soutěže

IQRF Wireless Challenge II záštita MŠMT

mezinárodní vědecká soutěž pro Inteligentní bezdrártovou platformu pro bezdrátovou komunikaci

Olympiáda dětí a mládeže záštita MŠMT

18. ročník

T-PROFI - Talenty pro firmy Jihočeského kraje záštita MŠMT

benefiční koncert Ivo Jahelky a Miroslava Palečka záštita ministryně

Mistrovství světa horských kol 2016 záštita MŠMT

XXIII. mezinárodní výroční konference NEMO záštita ministryně

 konference na téma Proměny vzdělávací funkce muzeí v současné společnosti

Díky, trenére! záštita ministryně

EKOFILM 2015 záštita ministryně

41. ročník mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí

Wazzup záštita MŠMT

2. ročník jazykové soutěže

GASTRO KROMĚŘÍŽ - TESCOMA CUP 2016 záštita MŠMT

celorepubliková soutěž kuchařů

GASTRO JUNIOR BRNO 2016 - BIDVEST CUP záštita MŠMT

mezinárodní odborná soutěž pro studenty gastronomických oborů kuchař, cukrář a čišník

Veletrh Věda Výzkum Inovace záštita MŠMT

veletrh propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím

Nadace dřevo pro život

MICRORISC,s.r.o.

ZŠ Velké Opatovice

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.

Komunitní centrum Motýlek

Bike Events, s.r.o.

VUT Brno

KOMETA GROUP, a.s.

TOP EXPO CZ

Czechoslovak Real

Občanské sdružení PANT

Post Bellum, PANT

České doteky hudby

Nadační fond Emil

Klub přátel Josefa Masopusta

Spolek českých právníků Všehrd

Wolters Kluwer, a.s.

Okresní hospodářská komora Domažlice

Asociace mladých debrujárů

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum PRVok

Asociace muzeí a galerií ČR

Díky, trenére, z.s.

Key promotion, s.r.o.

Lingea s.r.o.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

K-Profi, s.r.o.



Future Forces Forum záštita MŠMT

XII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování

5. ročník soutěže ČALOUNÍK záštita MŠMT

Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v obru vzdělávání 33-59-H/01

Historie versus propaganda. Vztah minulosti v současném Rusku záštita  ministryně

mezinárodní konference

oslavy 110. výročí narození šachistky Věry Menčíkové  - Stevensonové záštita ministryně

oslavy narození legendární šachistky

Mezinárodní výstava technických novinek a patentů a vynálezů ve Werk Aréně v Třinci záštita ministryně

prezentace technického umu všech oborů lidské činnopsti

Living Planet Symposium 2016 záštita ministryně

prezentace pokroku, plánů a strategií pozorování zemského povrchu a jeho výnam pro aktuální sociální výzvy, vědu a ekonomii

Strojírenské fórum 2016 záštita ministryně

3. ročník odborné konference

XII. ročník mezinárodních festivalů pro děti a mládež záštita ministryně

Like shakespeare záštita ministryně

divadelní projekt určen primárně pro studenty středních škol a žáků 2. stupně základních škol

Vzdělávání dospělých 2015 záštita ministryně

mezinárodní vědecká konference

Nejlepší spolupráce roku v roce 2016 záštita ministryně

5. ročník udělování výročního ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou

Týden výzkumu a inovací pro praxi 2016 záštita MŠMT

prezentace výsledků výzkumu, vývoje a inovativních řešení v celé říši životního prostředíprůmyslové praxe

Hydrogen Days 2016 záštita MŠMT

mezinárodní konference o vodíkových technologiích

seriál Kolo pro život 2016 záštita MŠMT

seriál cyklistických závodů pro širokou veřejnost

ČEZ CITY CROSS SPRINT záštita MŠMT

lyžařská exhibiční show

Romano Suno záštita MŠMT

literární soutěž pro děti a mládež v romštině

Dítě v krizi 2016 záštita MŠMT

18. ročník celorepublikového semináře z oblasti výchovy ke zdraví a ochrany dítěte

Koruna kreativity 2016 záštita ministryně

kadeřnická soutěž

Vzdělání základ života a Maminkovský dětský klub Brouček záštita ministryně

projekty zaměřené na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v Moravskoslezském kraji

JUNIORSTAV 2016 záštita ministryně

18. ročník odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí

15. světový kongres Asociace pro duševní zdraví záštita MŠMT

mezinárodní kongres

Má dáti - dal záštita MŠMT

10. ročník soutěže v účetnictví

Find your way záštita MŠMT

projekt na využití volného času mládeže v Olomoouckém kraji

zdraví a bezpečí 2016 záštita MŠMT

III. Ročník celostátní konference pro pedagogické pracovníky a další odbornou veřejnost

Mezinárodní lyžařské závody záštita MŠMT

54. ročník ve sjezdových disciplínách  "skiinterkriterium 2016" + MS ve věkových kategoriích nad 30 let " World criterium masters 2016"

ČEZ Jizerské 50 záštita ministryně

49. ročník běžeckých závodů v lyžování

Průzkum vztahu mládeže k obraně státu záštita MŠMT

průzkum, inspirovaný současným bezpečnostním vývojem v Evropě a jejím okolí

Stopa pro život 2016 záštita MŠMT

Sdružení pro zahraniční investice AFI

České ekologické manažerské centrum

ÚJV Řež, a.s.

Petr Čech Sport, s.r.o.

Seven days agency, s.r.o.

JF SHOW, produkční agentura

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

GUARANT International spol. s.r.o.

Fakulta stavební VUT v Brně

Vzájemné soužití, o.p.s.

Fisy, z.s.

Kalokagathie, s.r.o.

Nová škola, o.p.s.

Progres Partners Advertising, s.r.o.

Cech Čalouníků a dekoratérů, z.s.

Ústav pro studium totalitních režimů

Sokrates 2001

Česká hutnická společnost

Evropská kosmická agentura

Exponex, s.r.o.

Nadační fond mezinárdní fórum mládeže

StageArtCZ, s.r.o.

Česká andragogická společnost

Asociace záchranný kruh

Svaz českých lyžařů

Raul., s.r.o.

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Petr Čech Sport, s.r.o.



seriál běžeckých závodů na lyžích

22. ročník Veletrhu fiktivních firem záštita ministyrně

podpora podnikaní a podnikavosti žáků

Mezinárodní festival Mene Tekel záštita ministryně

projekt proti totalitě, zlu a násilí

soutěž v řešení sudoku pro mládež záštita MŠMT

seriál soutěží pro školní družstva, dlouhodobá internetová soutěž a juniorské mistrovství republiky

"Lidice pro 21. století" záštita MŠMT

11. ročník vědomostní soutěže pro děti a mládež

Budiž světlo záštita MŠMT

vzdělávací projekt pro děti a mládež v oblasti přírodních věd

Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody záštita ministryně

projekt Klubu českých turistů

Bezpečná škola 2016 záštita MŠMT

konference

Zdraví, edukace a integrace záštita MŠMT

péče o děti a mládež s epilepsií

"Ledová Praha 2016" a "Děti dětem" záštita ministyrně

15. ročník projektu Ledová Praha a 19. ročník koncertu

Pionýr, z.s.

Pod čepicí, z.s.

Klub českých turistů

Mascotte, s. r. o.

Společenství harmonie a ducha

Hráčská asociace logických her a sudoku

Památník Lidice

Petr Čech Sport, s.r.o.

Studentská fiktivní firma Antre, s.r.o.

Méně Tekel


