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Vážení přátelé,
když už není zima za okny, tak alespoň na fotografii. Takovou zimu bychom si v únoru určitě
všichni přáli, ale přírodě neporučíme.
V současné době u nás v kanceláři vrcholí přípravy 1. společenského plesu ANNO JMK,
který pořádáme spolu se spolkem Klára pomáhá, z. s. v sobotu 6. února v Hotelu
Bobycentrum. Ples dostal název „Neziskovky pod jednou střechou“, uvidíme, jak se vydaří a
jak se vám bude líbit.

Na začátek letošního roku jsme pro vás připravili seminář, na kterém se dozvíte od naší
zkušené účetní paní Dagmar Štěpánové, jak správně vyplnit a podat daňové přiznání za rok
2015.
Seminář, na který vás srdečně zveme, se bude konat s týdenními odstupy v Brně, v Kyjově a v
Boskovicích.

ASOCIACE NNO JMK
Vás srdečně zve na seminář

Daňové přiznání za rok 2015
přednášející Dagmar Štěpánová

Termín konání: 10. 2. 2016 v 16 hodin
Místo konání: klubovna YMCA Kounicova 3, 602 00 Brno

Na školení s sebou přineste podkladové materiály - účetní výstupy a notebooky, abyste si mohli
provést vyplnění konkrétní daňového přiznání v EPO.
Kapacita semináře je omezená, proto prosíme o potvrzení účasti co nejdříve na níže uvedenou
mailovou adresu, případně telefon 541 215 533.

Přihlášky zasílejte na email: info@annojmk.cz
Seminář je díky podpoře JMK bezplatný
Na semináři je ještě několik volných míst, tak neváhejte a přihlašujte se.

Další akcí, která se připravuje, bude

X. Regionální konference neziskových organizací
Jihomoravského kraje.
31. března 2016
budova JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
Konference zvolí ze svého středu zástupce, kteří budou nominováni na další čtyřleté období
do jednotlivých komisí kraje.
Rezervujte si v kalendáři tento termín a vybírejte kandidáty. Pozvánku s podrobnými
informacemi o této konferenci obdržíte včas v emailové poště.

Dále si vás dovolujeme informovat, že Jihomoravský kraj připravil poosmé v pořadí přehled
krajských dotačních programů s názvem

Dotační programy pro obce a NNO v území
Jihomoravského kraje v roce 2016.
Přehledný dotační katalog, který by měl příjemcům dotace pomoci lépe se orientovat ve
vyhlášených programech, je ke stažení na portálu Jihomoravského kraje na adrese:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=168627&TypeID=1.
Jednotlivé zveřejněné dotační programy určené především pro obce, města, mikroregiony a
neziskové organizace působící na území Jihomoravského kraje, jsou zavěšeny na
dotačním portálu Jihomoravského kraje na adrese: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/.

Nově od letošního roku musí být jednotlivé dotační programy uveřejněny po dobu 30 dnů na
úřední desce vyhlašovatele, teprve poté je možné o ně žádat. V praxi to znamená, že u většiny
dotačních programů bude doba pro předkládání žádostí o dotaci zahájena dnem 15.2.2016 a
ukončena dnem 29.2.2016.

Další pozvánka je určena vám, kteří potřebujete informace ohledně sociálního podnikání .

