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Skupina Veolia poskytuje se svými více než 7 000  

zaměstnanci v ČR služby v oblasti vodohospodářství,  

energetiky a odpadového hospodářství.  

 

Nadační fond Veolia založila společnost                                                                                             

Veolia v roce 2003.  

 

V červnu 2015 došlo v souvislosti s transformací                                                                     

skupiny Veolia a jejích obchodních aktivit                                                                         

k fúzi NF Veolia a NF Dalkia ČR.                                                                     

Nástupnickým subjektem je NF Veolia, který nadále                                                                                                

realizuje společné aktivity a projekty. 
 
 
 

 



Nadační fond Veolia 
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NF Veolia podporuje neziskové projekty konané ve veřejném zájmu se zaměřením na 

tyto tematické oblasti:  

 

Péče o životní prostředí – ochrana přírody a přírodních zdrojů, podpora biodiverzity, 

environmentální výchova a vzdělávání 

 Cesta pstruha, Ukliďme svět, ukliďme Česko, Komu se nelení, tomu se zelení 

 

Podpora a rozvoj sociálních projektů – pomoc jednotlivcům v nepříznivých 

životních situacích i znevýhodněným skupinám 

 MiNiGRANTY VEOLIA, Podpora nových pracovních míst, Stále s úsměvem 

 

NF Veolia podporuje projekty s prvkem dobrovolnictví. 

 

 

 

Od svého založení věnoval NF Veolia na tyto účely více než 160 mil. Kč. 
 

 



MiNiGRANTY® VEOLIA 
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Veřejně prospěšné projekty realizované s účastí zaměstnanců v roli 

dobrovolníků. 

 
 Podpora do výše 50 tis. Kč na jeden projekt a rok. 

 Typy projektů: viz graf 

 Od roku 2008 podpořil Nadační fond Veolia 1016 projektů částkou převyšující 

26 milionů korun.  
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PODPORA NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST 
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Pomáháme na svět dobrým nápadům 

 
 Program od roku 2000 podporuje začínající malé a drobné podnikatele v 

Moravskoslezském a Olomouckém kraji.  

 Pomoc směřuje na projekty v oblastech jako jsou tradiční či netradiční řemesla a 

výroba, organizace volného času dětí, mládeže či seniorů, služby pro 

obyvatelstvo a domácnosti, sociální služby pro handicapované občany a rodiny 

s dětmi. 

 Odborné poradenství a finanční podpora do výše 60 tis. Kč na jedno pracovní 

místo. 

 V letech 2000 – 2016 vzniklo celkem 2065 nových pracovních míst, z toho 282 

pro osoby se zdravotním postižením. Na nadační příspěvky bylo vynaloženo 

více než 97 milionů korun. 
 

 



STÁLE S ÚSMĚVEM – Aktivně po celý život 
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Nový program NF Veolia na podporu pozitivního aktivního stárnutí  

 
 Podpora pozitivního aktivního stárnutí, mezigeneračního soužití v komunitě, 

vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí a nové přístupy k 

tématu stárnutí. 

 Během probíhající pilotní fáze programu (2015 – 2017) bylo dosud podpořeno 33 

projektů částkou převyšující 2 miliony korun. 

 Podpora je směřována do tří tematických okruhů: senioři pro komunitu i pro 

sebe, komunita pro seniory, nové přístupy ke stárnutí a stáří 

 Mimo grantové schéma je NF partnerem Sportovních her seniorů. 

 
 

 



Regiony a komunity 
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 Programy vznikly jako reakce na potřeby regionů a jejich komunit 

 

 Vyvíjejí se stejně jako celá skupina a její obchodní aktivity 

 

 Všechny sociálně zaměřené programy mají formu výběrového řízení se zaměřením 

na různé cílové skupiny 

 

 Zaměstnanci 

 

 Občané (lidé bez zaměstnání, drobní podnikatelé a živnostníci) 

 

 Senioři a organizace na ně zaměřené 

 

 

 

Hledáme cesty, jak efektivně využít omezené finanční zdroje ve 

prospěch cílových skupin a rozvoje místních komunit. 
 

 

 



Pečujeme o prostředí a komunity. 

 

 

www.nfveolia.cz  

Pečujeme o prostředí a komunitu. 


