VĚSTNÍK ANNO JMK
8/2016

Vážení přátelé, členové ANNO JMK, dostává se Vám do rukou další prázdninové číslo Věstníku
ANNO JMK 8/2016.
Léto je v plném proudu, v kanceláři máme po dovolených a nebo se na ně ještě těšíme.

Téma, které je pro nás stále otevřené, je

2. ročník ankety Osobnost nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje 2016.
Za tři a půl měsíce, co anketa běží, jste ze svých řad nominovali 6 kandidátů. Ze 105 členských
organizací ANNO JMK to není mnoho, určitě si tuto kandidaturu a pak i následné ocenění zaslouží
mnohem více Vašich kolegů či přátel. Tedy posílejte své návrhy a nominujte!
Na vítěze čeká hodnotné umělecké dílo z dílny akademického malíře pana Františka Hanáčka.
Více informací naleznete na www.osobnostnnojmk.cz, kde budou na konci srpna uveřejněny
medailony všech kandidátů.
Hlasování bude probíhat písemně i elektronicky od 1. do 30. září 2016.

Dále Vám přinášíme informaci z Ministerstva zemědělství:

Podpora sociálního zemědělství z národních zdrojů
Ministerstvo zemědělství se obrátilo na odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK s žádostí
o zprostředkování spolupráce – aktuálně vyzývá farmy nebo NNO, které spolupracují s farmami, k
zasílání projektových záměrů souvisejících se sociálním zemědělstvím. Cílem sběru projektových
záměrů a námětů je získat přehled o absorpční kapacitě v jednotlivých krajích. Tato oblast v
současnosti není pokryta žádnými dotačními tituly ani z Evropských fondů, ani z národních
dotačních titulů. Pokud se z území sejde více námětů z jedné oblasti, které nejsou ovšem zatím
financovatelné, bude tato skutečnost vést k iniciování národních dotačních titulů u příslušného
ministerstva.

Bližší informace zde:
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/novinky/akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-dejte-vedeto-lokalnich-iniciativach-ktere-dosud-nemaji-prislusnou-podporu.html

Výzva je určena potenciálním příjemcům podpory.
Projektové záměry z Jihomoravského kraje, prosím, vyplňte do přiloženého formuláře a zašlete na
e-mail: grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz ideálně v průběhu měsíce srpna.

Karta připravenosti projektu bude též ke stažení na www.annojmk.cz.

Karta připravenosti projektu (projektového záměru) na programové období 20142020
Název projektu
Název nositele projektu
Kontaktní osoba, kontakt
Zdroj financování (název
operačního programu a
specifický cíl/národního
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krajského dotačního
programu/vlastní
prostředky/návrh na nový
národní dotační program)
Cíle projektu

Připravenost projektu
Celkové finanční náklady
Předpokládaná výše
dotace

Předpokládaná doba
realizace (měsíc/rok)

Dotační program Ministerstva zemědělství na podporu sociálního zemědělství.

Částka (v tis. Kč)
Částka (v tis. Kč)

Od

do

Další informace se vztahuje k podzimní mimořádné Valné hromadě ANNO JMK, která bude mít na
programu jediný bod, a to schválení nových stanov ANNO JMK, viz pozvánka:

Výkonný výbor ANNO JMK srdečně zve všechny členy ANNO
JMK na

Mimořádnou Valnou hromadu ANNO JMK
která se bude konat v 13. září 2016 v 16:00 hodin
v klubovně YMCA Brno, Kounicova 3, Brno.
Čeká nás jediný bod jednání, a to

Schválení nových stanov ANNO JMK.

Program:
Prezence účastníků
Ustavení Valné hromady
- zjištění počtu delegátů
- schválení jednacího a volebního řádu
- volba skrutátorů, zapisovatelů a verifikátorů
- volba návrhové a volební komise
- schválení programu Valné hromady
Přijetí usnesení Valné hromady
Diskuze, závěr

Vaši účast, prosím, potvrďte co nejdříve na info@annojmk.cz .
Materiály k Mimořádné Valné hromadě vám budou zaslány cca týden před jejím konáním.

Dále pro Vás připravujeme

Kulatý stůl
– moderovanou diskuzi se zástupci politických stran,
kandidujících v komunálních volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje.
Setkání se uskuteční

20. září 2016 od 16,00 do 18,00 hod v Sále zastupitelstva JMK,
Žerotínovo náměstí 3, Brno.

Pozvali jsme lídry politických stran, které kandidují v podzimních volbách a ti nám přislíbili svoji
účast.

Z kanceláře ANNO JMK Vám přeji pěkný závěr léta.

Zdeňka Veselá

