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Pěkné léto, milí přátelé, vážení členové ANNO JMK,

dostává se k Vám červencové vydání našeho Věstníku ANNO JMK. I když v tyto letní měsíce 
obvykle panuje okurková sezóna, my Vám přinášíme tyto zajímavé informace.

Dne 29. června 2016 se uskutečnila 

18. Valná hromada ANNO JMK,

která byla v tomto roce volební.

Po představení stávajících i nových kandidátů bylo zvoleno nové vedení ANNO JMK na období 
2016 – 2018. Následně se uskutečnila 134. schůze Výkonného výboru ANNO JMK a zvolila svého 
předsedu, místopředsedu a hospodáře na stejné období.

Zápis z Valné hromady i ze schůze Výkonného výboru ANNO JMK byl členům rozeslán 
elektronicky.

Členské příspěvky za rok 2016

Začátkem prázdnin Vám byla rozeslána Výroční zpráva ANNO JMK 2015 spolu s fakturou na 
úhradu členských příspěvků pro rok 2016.

I v tomto čísle Věstníku, stejně jako v minulém, Vám přinášíme informace o právě probíhající 
anketě:

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje pořádá 2. ročník ankety 

Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2016



Zatím se pomalu scházejí nominace, ale těch, kteří si toto ocenění zaslouží, je určitě mnohem více, 
než kolik nominací jsme doposud obdrželi. Prodloužili jsme proto i termín, do kdy přijímáme 
nominace do této ankety. 
Neváhejte tedy a povězte nám o někom z Vašeho okolí, kdo si toto poděkování zaslouží.
Hlavní cenou pro letošní Osobnost NNO JMK bude obraz - originální dílo z dílny akademického 
malíře pana Františka Hanáčka.

Anketa je určena osobnostem ve Vašich neziskových organizacích, Vašim kolegům a přátelům, všem, kteří
ve svých neziskových organizacích dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale mnohdy
se i nad rámec svých povinností aktivně podílejí na veřejném životě. 
Bez jejich obětavosti si nelze představit péči o seniory, práci s dětmi, činnost v kulturní oblasti i 
sportu. Bohatě přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. 
Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné obyvatele 
našeho Jihomoravského kraje, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani 
média většinou ani tušení.

Veškeré informace o letošním 2. ročníku této ankety naleznete na www.osobnostnnojmk.cz.
Anketa byla zahájena dne 22. 4. 2016 a svého kandidáta na tento titul můžete nominovat do 31. 8. 
2016 zasláním nominačních příspěvků, ze kterých budou zpracovány medailony jednotlivých 
kandidátů. Hlasování pro vybrané kandidáty bude probíhat elektronickou i písemnou formou od 1. 
9. 2016 do 30. 9. 2016.
Na slavnostní vyhlášení výsledků ankety budou pozváni zástupci nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje, starostové obcí, kde ocenění působí a partneři, kteří konání této ankety 
podpoří.
Předání titulu „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2016“ se uskuteční 20. října 2016 na 
Staré radnici v Brně.

http://www.osobnostnnojmk.cz/


Upozorňujeme Vás na některé  probíhající výzvy EU fondů:

IROP – integrovaný regionální operační program

Výzva č. 38
Rozvoj infrasturktury komunitních center

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-
komunitnich-center

Výzva č. 39 
Rozvoj infrasturktury komunitních center v SVL 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39-Rozvoj-infrastruktury-
komunitnich-center-v-SVL
Příjem žádostí: 18.7.- 31.10.2016

Výzva č.  34
Sociální bydlení
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni

Výzva č. 35 
Sociální bydlení pro SVL

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL
Příjem žádostí : 20.6.- 27.12.2016

Výzva č. 29
Rozvoj sociálních služeb

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb

Výzva č. 30 
Rozvoj sociálních služeb v SVL 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-
v-SVL
Příjem žádostí: 6.5.-27.10.2016

Harmonogram výzev:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center


OPZ Operační program Zaměstnanost

Výzva č. 53
Specifická výzva  na vybrané cílové skupiny
 
-  specifickým cílem výzvy č. 053 "Specifická na vybrané cílové skupiny" je zvýšit míru 
zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

https://www.esfcr.cz/vyzva-053-opz
Příjem žádostí : 30.5. - 15.8.2016

Výzva č. 067
Podpora sociálního podnikání
https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz

Příjem žádostí : 31.5. - 30.9.2016 

Výzva č. 124 
Podpora inovačního prostředí

- zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických 
oblastech OPZ.

https://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz
Příjem žádostí : 31.3. - 30.11.2016
 

Harmonogram výzev OPZ:

https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz

Operační program Životní prostředí 

Výzva č. 39

Energetické úspory  - s.c. 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie 

http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva
Příjem žádostí : 1.9.2016 – 20.12.2016

Výzva č. 17 

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech s.c. 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a 
předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů
http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva

http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-3-zlepsit-system-sledovani-hodnoceni-a-predpovidani-vyvoje-kvality-ovzdusi-a-souvisejicich-meteorologickych-aspektu?id=16
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-3-zlepsit-system-sledovani-hodnoceni-a-predpovidani-vyvoje-kvality-ovzdusi-a-souvisejicich-meteorologickych-aspektu?id=16
http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva
https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-053-opz


Příjem žádostí : 15.10.2016 – 14.10.2016

Výzva č. 18

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – s.c. 3.5 - Snížit environmentální rizika a 
rozvíjet systémy jejich řízení

http://www.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva
Příjem žádostí : 15.10.2016 – 14.10.2016

Výzva č. 14

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu – s.c.  4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené 
s rozvojem technické infrastruktury 

http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva

Příjem žádostí : 14.5.2015 – 31.12.2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Harmonogram výzev:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv

Přeshraniční spolupráce

Interreg Rakousko - Česká republika

Lhůta pro podání projektových žádostí je 22. 9. 2016. 

Bližší informace o možnostech projektů na http://www.at-cz.eu/cz/o-programu.

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

Podpora místních iniciativ 
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=255
Příjem žádostí : 22.4.- 5.9.2016

Kvalitní životní prostředí 
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=256

Příjem žádostí : 22.4.- 3.10.2016

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=256
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=255
http://www.at-cz.eu/cz/o-programu
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv
http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-3-posilit-prirozene-funkce-krajiny?id=30
http://www.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-5-snizit-environmentalni-rizika-a-rozvijet-systemy-jejich-rizeni?id=23
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-5-snizit-environmentalni-rizika-a-rozvijet-systemy-jejich-rizeni?id=23


Přejeme Vám slunečné dny, dostatek času na odpočinek a spoustu příjemných zážitků o 
dovolených.

Z kanceláře ANNO JMK všem přeje krásné léto

Zdeňka Veselá
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