Partneři a donoři projektu
Reel Prague
Nezisková organizace působící v oblasti kultury a vzdělávání. Jejím hlavním zájmem je předávat vědecká a jiná témata populárně naučnou, zejména audiovizuální formou. Členové
občanského sdružení spolupracují se renomovanými umělci a filmaři, mezi spolupracující
organizace patří například Česká televize.

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Loutková scéna s téměř stoletou historií zapůjčila projektu Hurvínkovy cesty do přírody
nejen známé postavy Hurvínka a jeho blízkých, ale i umění svých loutkoherců. Divadlo
bylo založeno v roce 1930 v Plzni jako první loutková scéna u nás. Dnes je příspěvkovou
organizací hl. města Prahy. V prostorách svého dejvického sídla pokračuje pod vedením
Heleny Štáchové v tradici dětských představení, ve kterých postavy Spejbla a Hurvínka
konfrontují dospělý a dětský pohled na život kolem nás.

Hochschule Zittau/Görlitz
Odborníci z této německá univerzity se podíleli na realizaci projektu Hurvínkovy cesty
do přírody. Univerzita sídlí v oblasti, kde německý spolkový stát Sasko sousedí s Českou
republikou a Polskem. Nabízí svým studentům obory zaměřené na aplikaci vědy v praxi.
Zaměřuje se především na posílení kompetencí v oblasti „Energie a životní prostředí“ a
„Proces ekonomické a sociální transformace“. Univerzita se ve své vědecké a vzdělávací
činnosti cíleně věnuje specifickým problémům regionu. Navazuje kontakty s partnery ze
států střední a východní Evropy, především s českými a polskými sousedy.

Německá spolková nadace pro životní prostředí
Soukromá nadace, která se soustřeďuje na projekty zaměřené na ochranu životního prostředí především s ohledem na podporu středního podnikání. Patří k největším nadacím na
světě. Od zahájení své činnosti v roce 1991 podpořila zhruba 8300 projektů částkou vyšší
než 1,5 mld. Euro. Zajímá se především o projekty v oblasti ekotechnologií, ekologického
výzkumu, ochrany přírody, ekologicky orientované komunikace a záchrany kulturních památek. I když je hlavní oblastí pro poskytování dotací jednoznačně Německo, je Německá
spolková nadace pro životní prostředí od založení aktivní i na mezinárodní úrovni. Původní
orientace na oba východní sousedy, tedy Polsko a Českou republiku, byla během let postupně rozšířena tak, že dnes mohou být podpořeny projekty ve většině zemí EU.

Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
Dotační program financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v českosaském pohraničí. Zaměřuje se na existující strukturální a hospodářské rozdíly a na zlepšení životních podmínek v regionu. Finančně podporuje realizaci aktivit, na kterých spolupracují čeští a němečtí partneři.
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