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Program jednání krajských asociací  

YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, míst. U krbu 6.p. 
12. 5. 2016 

     10:00 – 12:30 hodin 
 

1. Zahájení, přivítání a představení účastníků 

2. Návrh iniciativy zástupců NNO v RSK ve věci: Výzvy OPZ k sociálnímu 
podnikání a zařazení NNO jako oprávněných  žadatelů v těchto výzvách - viz 
přílohy: Dopis Minařík a  Socialní podnikání 

3. Informace o jednání ANNO ČR na MMR dne 18. 4. 2016 s ing. Davidem 
Koppitzem 

4. Přehled zástupců v ŘV ITI a ŘV IPRU, (pokud takoví zástupci existují) 

5. Zkušenosti z regionů se spoluprací s MAS. Pozn.: Chtěli jsme k tomuto bodu 
přizvat zástupce NS MAS p. Pošmurného, který je ale nyní mimo ČR. 
Pozveme ho na příští jednání. 

6. Informace o jednání sekce Partnerství 2014+ 

7. Různé.  

Přítomni: Jaromír Hron -  ANNO JMK, Olga Rosenbergerová - ANNO MSK, Jan Lyko 
– YMCA   Hradec Králové,Václav Pavlík – ANNO JČK,  Helena Najbrtová – ANNO 
JMK, Petr Haška – KOUS,  Hana Hlubočková – NE-LI Liberec, Dan Žárský – ANNO 
ZK, Hana Šnajdrová – ANNO KK, Květa Morávková – ANNOLK. 

Ad 1. Jednání zahájil a účastníky přivítal J. Hron, proběhlo vzájemné představení 
účastníků. 

Ad 2. Návrh iniciativy zástupců NNO v RSK ve věci výzvy OPZ č. 15 a dalších k 
sociálnímu podnikání a zařazení NNO jako oprávněných  žadatelů v těchto výzvách - 
viz přílohy: Dopis Minařík a  Sociální podnikání 

Ve výzvě nejsou zařazeny NNO jako oprávnění žadatelé a MPSV nereflektuje na 
žádosti o nápravu této situace.  Zástupcům NNO v RSK jednotlivých krajů se 
doporučuje vyvinout iniciativu ve své RSK, a žádat MPSV o napravení této 
systémové chyby. Kromě odstranění diskriminace tato aktivita umožní zviditelnění 
zástupcům NNO v jednotlivých krajích. Jako vzor může sloužit přiložený dopis 
vedoucímu ORR JMK, zasílá se administrátorovi RSK daného kraje. Bylo by dobré 
podat tento podnět hromadně, jako neformální platforma zástupců krajských asociací 
NNO ( navrhuje D. Žárský) a tento podnět směrovat přímo k MPSV 

Ad 3. Informace o jednání ANNO ČR na MMR dne 18. 4. 2016 s ing. Davidem 
Koppitzem 

Již na minulém setkání informoval J. Hron, že se podařilo navázat kontakt s ředitelem 
ORR MMR Ing. Koppitzem. Tématem mělo být financování NNO ze státního 
rozpočtu po roce 2020 Jednání na MMR nesouviselo s evropskými dotacemi, ale 
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s financováním krajských střech z národních zdrojů.  Dle sdělení MMR se 
s navýšením dotačních prostředků pro NS nepočítá, tento objem by se musel 
rozdrobit do všech krajů. Preferují, aby za kraje jednala pouze jedna asociace, která 
by komunikovala přímo s MMR a administrovala projekt. Nejbližší možný termín 
náběhu tohoto modelu je r. 2018.  

Byl schválen návrh pozvat p. ředitele Koppitze a náměstkyni Dostálovou na jednání, 
a to na začátku září (zajistí J. Hron). Tématem schůzky bude představa o budoucím 
financování a aktivitách z pohledu kr. asociací i MMR.  

Návrh pro na jednání: 

a) Aktivity asociací, které by mohlo MMR podpořit 

 VZDĚLÁVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ÚROVNI KRAJE  

 SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOU SPRÁVOU  

 PORADENTSKÁ ČINNOST 

 PODPORA ZASTOUPENÍ V KOMISÍCH RADY KRAJE 

 KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU A SAMOSPRÁVOU 

 SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA A ZAMĚSTNANOST – lze také využít OPZ  

 PODPORA ABSORPČNÍ KAPACITY PROJEKTŮ V OBLASTI NNO 

 INFORMOVANST NNO  

 ANALÝZY NEZISKOVÉHO SEKTORU 

 OBHAJOBA ZÁJMU NEZISKOVÉHO SEKTORU JAKO CELKU 

  SÍTOVÁNÍ NNO 
 

b). Přerozdělování financí – model přepočtu na obyvatele kraje 

c) Podpora pravidelných, běžných činnosti nikoliv podpora inovativních nápadů za 
každou cenu. 

Ad 3 Přehled zástupců v ŘV ITI a ŘV IPRU, (pokud takoví zástupci existují) 

a) ŘV ITI – urbánní integrované plány rozvoje – týkající se aglomerací a měst  
b) ŘV IPRU – analogie dle krajů  

Účastníci se shodli na tom, že je velmi důležité prosazovat aktivně své zástupce do 
všech struktur veřejné správy. V krajích je důležité zastoupení v RSK a ITI či IPRÚ, 
současný stav je uveden v tabulce. Je před krajskými volbami, bylo by dobré využít 
zkušenost z kraje Vysočina, JMK a dalších, kde se daří prosazovat zástupce NNO do 
komisí kraje, je důležité snažit se prosadit zástupce i do Rady pro rozvoj lidských 
zdrojů. 

 ITI IPRU RSK Komise
Rada pro rozvoj 

lidských zdrojů

Rada pro rozvoj 

venkova

ANNO MSK ano ano

ANNO JMK ano ano ano ano

KOUS Vysočina ano ano ano ano ano

ANNO JČK ano ano

NELI , ANNO LK ano

ANNO ZK ne ne ne ne

ANNA KK ano
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Ad 5 Zkušenosti z regionů se spoluprací s MAS.  

Pozn.: Chtěli jsme k tomuto bodu přizvat zástupce NS MAS p. Pošmurného, který je 
ale nyní mimo ČR. Pozveme ho na příští jednání. 

V praxi se ukazuje  se, že spolupráce je oboustranně přínosná, že se obě strany, 
propojují při různých projektech, důležité je i vzájemné informování. Spolupráce s 
MAS zajistí vliv krajských asociací i na venkově. Pro NNO je to velká příležitost i v 
získávání dotací. Seznam MAS na Národní síti MAS http://nsmascr.cz/.  

Ad 6. Informace o jednání sekce Partnerství 2014+ 

Partnerství 2014+ je orgán, který vznikl jako jedna ze sekcí PS NNO v r. 2013. Na 
Všeoborové konferenci v roce 2010 byla ANNO ČR pověřena administrací PS NNO. 
Postupem času se ukázalo, že je dobré rozdělit na sekce, Partnerství 2014+ se 
zabývalo přípravou nového programovacího období. Sekci řídí pan A. Sedláček Na 
základě spolupráce s Výborem pro EU byli zvoleni zástupci NNO do monitorovacích 
výborů.  

Z diskuse vyplynulo, že Partnerství jako takové už splnilo svoji úlohu, odpovědnost je 
nyní na členech MV a pracovních skupin. Od svého vzniku se sekce Partnerství 
sešla samostatně jen 2x, naposledy 4. 4. 2016 – dosud není ani zápis. Ostatní 
schůzky pořádala Asociace NNO ČR v rámci PS NNO. Činnost zástupců NNO v MV 
monitoruje Výbor EU RV NNO, mělo by však zůstat zachováno vzájemné 
informování členů MV a jejích pracovních týmů na nezávislé rovině – ne tedy na 
úrovni VEU NNO. V případě sporných rozhodnutí by měly projednat a přijmout 
konsensuální rozhodnutí NNO mezi sebou. Navenek by měly vystupovat jednotně, 
což je bohužel v posledních letech velký problém. Přítomní by také uvítali posílení 
elektronické komunikace, 

Ad 7 Různé.   

Kv. Morávková: se chtěla dozvědět důležité věci k místní agendě 21. Bylo by důležité 
nějak centrálně pracovat a nejlépe se spojit mezi kraji protože Asociace s tím nic 
nedělá, oni rozjíždí různé spolupráce, na které a třeba navázat. Podklady k MA21 si 
paní Morávková připraví na příště. 

D.Žárský: ANNOČR vyhlásí v brzké době Osobnost neziskového sektoru ČR a byl by 
rád, kdyby se k tomu každý kraj přidal. Zpracujeme podklady a ty se umístí na webu 
ANNO ČR. Termín vyhlášení: konec listopadu.  

 


