Zápis
z 93. zasedání Výkonného výboru Asociace NNO v ČR
dne 18. 4. 2013

1.

Jednání zahájil předseda L. Krajdl. Navrhl zvážit další číslování zasedání VV
ANNO v ČR - buď od počátku kalendářního roku, nebo v období mezi VH. Tento
návrh lze projednat po zvolení nového předsedy a místopředsedů.

2.

Zapisovateli jednomyslně schváleni M. Berdychová a O. Marek, ověřovateli zápisu
H. Vlčková a D. Žárský. Vzhledem k tomu, že jsou na programu volby, byla
zvolena mandátová a volební komise ve složení I. Kaplán a Vl. Kopeček. Je
přítomno 13 členů VV s tím, že O. Rosenbergerová, která je nemocná, pověřila
hlasováním p. J. Hrona, což potvrdil také I. Noveský.

3.

Ověřený zápis z 92. zasedání VV ANNO byl vzat na vědomí. Navržený program byl
jednomyslně schválen s tím, že bod 8 - Plán činnosti byl prohozen s bodem 6 - EYC
2013.

4.

Volba předsedy, 1. místopředsedy a dalších místopředsedů Asociace NNO:
Na funkci předsedy ANNO v ČR byli navrženi M. Berdychová a o. Marek. Těsně
před hlasováním přišel V. Liška, celkem je tedy k dispozici všech 15 hlasů členů
VV. Proběhla tajná volba dle Jednacího řádu s tímto výsledkem:
M. Berdychová 8 hlasů, O. Marek 6 hlasů, 1 lístek byl prázdný.
Nadpoloviční většinou přítomných byla jako předsedkyně zvolena M. Berdychová.

Před volbou 1. místopředsedy proběhla diskuse o počtu dalších místopředsedů (1, 2
nebo 3) - většinou byla schválena varianta předseda + 1. místopředseda + 3
místopředsedové.
Na funkci 1. místopředsedy byli navrženi J. Hron a O. Marek, volby skončily tímto
výsledkem: J. Hron 13 hlasů, 2 lístky byly prázdné. 1. místopředsedou ANNO byl
zvolen J. Hron.
Do funkce 3. místopředsedů byli navrženi: J. Eichler, V. Liška, O. Marek, I.
Noveský, K. Schwarz, H. Šnajdrová a D. Žárský.
V 1. kole byli zvoleni O. Marek (11 hlasů) a V. Liška (8 hlasů). Před 2. kolem se
kandidatury vzdali J. Eichler, H. Šnajdrová a K. Schwarz. Poté proběhlo hlasování
ke zbývajícím 2 kandidátům, přičemž D. Žárský získal 12 hlasů a byl zvolen
místopředsedou ANNO v ČR.

5.

K Dohodě o partnerství a k Pracovní skupině NNO podali informaci M. Berdychová
a L.Krajdl. Materiál k účasti nominovaných zástupců NNO v jednotlivých OP
dostali členové VV ANNO elektronicky dne 17. 4. 2013. M. Berdychová
informovala, že na včerejším jednání Výboru pro EU RV NNO, byl obdobný
materiál předložen a schválen. Nyní je třeba do 22. 4. ráno zpracovat priority NNO
dle jednotlivých OP a zaslat je RV NNO, která zasedá 23. 4. 2013 a která je hodlá
prosazovat při jednáních s příslušnými resorty.
Informaci doplnila H. Vlčková, která zprávu na včerejším jednání V EU přednesla.
Priority budou předloženy za PS Partnerství NNO 2014+, jejíž je ANNO v ČR
administrátorem. Prvotní dokumenty ŘO, které byly k 31. 3. 2013 předloženy
MMR, je nutno dopracovat v intencích směrnic EU k novému programovacímu
období, předpokládají se 1 - 2 kola dalšího vyjednávání, takže priority NNO bude
možno do těchto dokumentů zahrnout.
Stále není přesně definován "regionální aspekt" neboli územní dimenze. Lze
předpokládat, že do hry vstoupí Asociace krajů, Svaz měst a obcí. SPOV a MASky.
L. Krajdl informoval o dosavadním jednání platformy k Dohodě o partnerství, příští
zasedání se koná 26. 4. 2013, dokumenty pošle všem členům VV.

6.

Plán činnosti pro další období
Předsedkyně i místopředsedové sdělili stručně své představy k další činnosti VV
ANNO i nejbližší nutné kroky:


Místopředsedové i další členové VV sdělí předsedkyni e-mailem své
představy k zapojení do práce výboru v termínu 3 - 5 dnů



Předsedkyně zpracuje do týdne návrh rozdělení kompetencí ve VV ANNO



Je nutno co nejdříve získat finanční prostředky na činnost ANNO



Předání agendy předsedy proběhne do 3 týdnů, lze využít předávací protokol
mezi K. Schwarzem a L. Krajdlem po 6. VH v XI/2012.



Předsedkyně předloží stanovy schválené na 7. VH k registraci na MHMP



O postupných krocích realizace schválené Strategie se poradí předsedkyně s
místopředsedy dle disponibilních finančních zdrojů

7.

Členské záležitosti (H. Šnajdrová)
Byl jednomyslně schválen vstup CpKp ČR jako nového člena.
Byly schváleny tyto žádosti o snížení členských příspěvků (hlasování 10 pro, 2
proti, 1 se zdržel):

8.



Život bez bariér, o.s. - na 500,- Kč za r. 2013



ANNA KK, o.s. na 500,- Kč za r. 2013



Kafira, o.s. (již není členem ANNO v ČR) na 100,- Kč za r. 2004 - 2012



CEREBRUM na 500,- Kč za r. 2008 a 2009



EUTIS, o.p.s. (již není členem ANNO v ČR) na 500,- Kč za r. 2009 - 2012

EYC 2013
K. Schwarz garantuje účast ANNO v ČR v Evropském roku občanství, v rámci ČR
zastřešuje aktivity AVPO, členská organizace ANNO v ČR. Vzhledem k tomu, že se
nedá očekávat žádný přísun finančních prostředků ze strany EU, bylo členy výboru
doporučeno, aby se ANNO podílelo jen v nezbytně nutné míře a šetřilo tak své
omezené kapacity.

9.

Různé


Dne 10. 6. 2013 se v Senátu uskuteční veřejné slyšení k Dohodě o
partnerství NNO a veřejné správy při plánování a implementaci operačních

programů. Se senátorkou M. Horskou jednali O. Marek, L. Krajdl, R. Haken,
stejně jako A. Sedláček z ČRDM a J. Sokolovičová - Zelený kruh.


I. Kaplán navrhuje, aby ANNO v ČR zaujala k Dohodě o partnerství vlastní
stanovisko, členové VV jej tedy prosí o zpracování návrhu



A. Berdych se pokusí získat příslušná nařízení EU ve spolupráci s H.
Vlčkovou



Budeme prosazovat podporu netechnologického, např. sociálního výzkumu



V rámci OPLZZ oblast podpory 5.1. - Mezinárodní spolupráce (výzva B2)se
otevírá možnost požádat o grant na vytvoření značky kvality pro neziskový
sektor. V této věci již jednal D. Žárský, K. Schwarz a O. Marek. Termín
podání žádosti je 30. 4. 2013, proto se jmenovaní společně s M.
Berdychovou a Y. Kreuzmannovou z VSNNOKU setkají na CpKP po
skončení dnešního VV ANNO, aby projednali další postup. VV ANNO s
podáním projektu souhlasí a počítá se zapojením všech členských organizací
ANNO v ČR do tohoto projektu.

Zapsali: M. Berdychová, O. Marek
18. 04. 2013
Ověřovatelé:
Hana Vlčková:
Dan Žárský:

