Pozvánka na seminář

č. 201142

zaměřený na získání neinvestičního příspěvku 25.000,- Kč
z rozpočtu Olomouckého kraje a na výklad pravidel
poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouc
Cílová skupina:
Nestátní neziskové organizace Olomouckého kraje
Datum:

úterý 15.11.2011 od 14,00 do 18,00 hod.

Místo:

zasedací místnost v 10.patře v budově RCO (výšková budova)
v Olomouci, Jeremenkova 40b, 77900 Olomouc

Cena:

pro všechny je školení zdarma
(drobné občerstvení zajištěno)

Vážení,
dovolujeme si Vás nebo Vaše zástupce (max. 2) z neziskových organizací pozvat
na odpolední seminář, který pro Vás připravila Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje. V případě Vašeho zájmu se přihlaste nebo pošlete
přihlášku nejpozději do pátku 11. 11. 2011
•
•
•

Nejvhodnější – přímo z webových stránek UNO – semináře UNO
Nebo e-mailem: sekretariat@uno-ok.cz
nebo poštou: Sekretariát UNO, Mgr. Marcela Vystrčilová, Bezejmená 140,
78375 Dub nad Moravou

Vzhledem k omezené kapacitě max. 20 osob, rozhoduje o účasti na semináři
pořadí došlých přihlášek.
S pozdravem za UNO
Mgr. Marcela Vystrčilová
Mobil 724983780

Semináře jsou realizovány za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci významného projektu
„Pomáháme neziskovkám“ ve spolupráci s Nadačním ústavem regionální spolupráce o.p.s.
www.uno-ok.cz

Obsah semináře
1. Úvod – obecně o dotačních titulech z místních a evropských zdrojů
2. Vyhledávání dotačních titulů na webu – krajské zdroje, ICN,
3. Pravidla pro poskytování neinvestičního finančního příspěvku
z rozpočtu OK.
4. Vyplňování žádosti s vysvětlováním pojmů a definic
5. Přílohy k žádosti - kopie, čestná prohlášení, harmonogram akce,
rozpočet akce, stanovy, čísla účtů, popř. jeho zřízení, ostatní
přílohy
6. Zkompletování žádosti s průvodním dopisem
7. Vyúčtování žádosti (doklady, účetnictví, doplňující podklady)
8. Samostatná práce – vyplnění žádosti a příloh ve skupinkách
9. 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)
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