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Pozvánka na seminář č. 201202 
 

zaměřený na získání neinvestičního příspěvku až 30.000 Kč 
z rozpočtu Olomouckého kraje, výklad pravidel a jiné dotace OK  

včetně poskytování příspěvků z rozpočtu města Jeseník 
 

Cílová skupina:   
 

Nestátní neziskové organizace Olomouckého kraje 
 
Datum: pondělí 5. listopadu 2012 (14:00 – 18:00) 
 
Místo:  Hotelová škola Vincence Priessnitze, Dukelská 680, Jeseník, 79001 
 
Cena:   pro všechny je školení zdarma (drobné občerstvení zajištěno) 
 
 
Vážení, 
 
dovolujeme si Vás nebo Vašeho zástupce z neziskové organizace pozvat na celodenní 
seminář, který pro Vás připravila Unie nestátních neziskových organizací ve spolupráci s 
Olomouckým krajem. Seminář se uskuteční v rámci významného projektu „Pomáháme 
neziskovkám“ za finanční podpory Olomouckého kraje. 
 
V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku nejpozději do neděle 4. 11. 2012 (vyberte jednu 
z možností, nejlépe však e-mail): 
 

• Nejvhodnější – přímo z webových stránek UNO – semináře UNO  
• e-mailem: sokolova@uno-ok.cz  

 
Vzhledem k omezené kapacitě max. 16 osob, budou všichni přihlášení nejpozději do 4. 11. 
2012 kontaktování, jestli byli vybráni či zařazeni do pořadí pro opětovné konání semináře. 
 
S pozdravem za UNO 

Mgr. Veronika Prokopová 
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Obsah semináře  
 

1. Úvod – obecně o dotačních titulech z místních zdrojů  
2. Vyhledávání dotačních titulů na webu – krajské zdroje, granty UNO 
3. Pravidla pro poskytování neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu OK 
4. Pravidla pro poskytování neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu 

města Šumperk 
5. Vyplňování žádosti s vysvětlováním pojmů a definic 
6. Přílohy k žádosti - kopie, čestná prohlášení, harmonogram akce, rozpočet akce, 

stanovy, čísla účtů, popř. jeho zřízení, ostatní přílohy 
7. Zkompletování žádosti s průvodním dopisem 
8. Vyúčtování žádosti (doklady, účetnictví, doplňující podklady) 
9. Samostatná práce – vyplnění žádosti včetně průvodního dopisu a příloh ve 

skupinkách 
10. Vyhodnocení prací a provedení společné analýzy kladů a záporů žádosti 

 
 
 
Potřebné materiály s sebou: 
 
 

• připravený námět na žádost pro svoji neziskovku (aspoň v hlavě) 
• psací potřeby 
• poznámkový blok 
• formulář žádosti (zasláno mailem) 
• pravidla pro poskytování příspěvku (zasláno mailem) 
• dobrou náladu a úsměv 

 

 


