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Milí přátelé z členských organizací,

zdravím Vás a přeji pěkné, slunečné dny začínajícího jara. Do prvního jarního dne jsou ještě skoro 
tři týdny, ale utečou jak nic.

V březnovém čísle Věstníku ANNO JMK Vám přinášíme informace z neziskového dění, které se 
týkají i Vašich organizací.

Na začátek tu pro Vás máme pozvánku Svazu tělesně postižených v České republice, z. s. Městská 
organizace Brno na 

XXVII. Kulturně společenský večer,

který se bude konat v sobotu 8. dubna 2017 v 19:00 hodin v hotelu Voroněž.

Přijďte se poveselit a podpořit tím i organizátory akce.
Rezervace vstupenek a další informace jsou k dispozici v sídle organizace v Brně, Mečová 368/ 5.
 



Potřebujete se zorientovat v džungli evropských dotací nebo získat  informace 
týkající se otázek Evropské unie? Obraťte se na EUROCENTRUM BRNO!

Eurocentrum Brno je informační místo, kam se občané mohou obracet s dotazy týkajícími se  
evropských fondů a Evropské unie. 
V oblasti evropských fondů Eurocentrum funguje jako  bezplatný informační rozcestník pro 
žadatele. Nabízí rovněž  zdarma informační materiály o evropských strukturálních fondech a 
dalších aspektech  členství  České republiky v EU,  pořádá bezplatné odborné a informační akce – 
konference, semináře, přednášky a  besedy s občany na aktuální evropská témata, organizuje 
tematické soutěže pro školy a širokou veřejnost a účastní se řady dalších veřejných akcí. 

Více informací na www.eurocentra.cz a na Facebooku.

…..........................................................................................................................................................

Členská organizace Asociace NNO JMK, z. s. Česká apiterapeutická společnost, z. s. Vás srdečně
zve na

3. Apiterapeutický den 2017,

 který se koná dne 1. 4. 2017 v hotelu Zámeček v Mikulově

http://www.zamecekmikulov.cz.

Informace o konání akce Vám podá :

Ing. Lukáš Pleva
koordinátor PR sekce
lukas.pleva@capis.cz
www.capis.cz

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Brně byla otevřena pobočka pro žadatele o dotaci z OPZ

 
Nová pobočka podpory projektů z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byla ve středu dne 
1. března 2017 otevřena v Brně.

Speciálně vyškolení projektoví manažeři zde budou pomáhat všem žadatelům o dotace z OPZ, kteří 
chtějí získat informace o možnostech programu nebo probrat své projektové záměry. 
Za Ministerstvo práce a sociálních věcí se slavnostního otevření zúčastnil náměstek ministryně pro 
ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera. 
Otevření pobočky v Brně–Řečkovicích na ulici Terezy Novákové 62a byl přítomen předseda 
Asociace nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji Dan Žárský, předseda Asociace 
nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje Jaromír Hron, předseda Výboru pro 
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regionální rozvoj Jihomoravského kraje Radomír Pavlíček nebo zástupci Eurocenter. 
Odbor podpory projektů pomáhá žadatelům od jejich prvotního zájmu o OPZ až po okamžik podání
projektové žádosti v aplikaci IS KP14+. Projektoví manažeři jsou schopni poskytnout informace o 
aktuálně vyhlášených výzvách, objasnit podporované aktivity, vysvětlit základní metodická pravidla
či problematiku tzv. indikátorů apod., a to jak individuálně, tak formou skupinové prezentace pro 
konkrétní skupinu příjemců dle aktuální poptávky. 
Bezplatné služby odboru, který funguje již dva roky, využilo dosud přes 1 500 potenciálních 
žadatelů, někteří z nich opakovaně. Skoro 60 procent všech konzultujících byli představitelé územní
samosprávy. 

Kontakty na projektové manažery najdete na webových stránkách Evropského sociálního fondu 
www.esfcr.cz.

Za kolektiv kanceláře ANNNO JMK Vás srdečně zdraví Zdeňka Veselá


