
    
 

Semináře jsou realizovány za finanční spoluúčasti měst Olomouc, Šumperk a Jeseník v rámci projektu 
„Pomáháme neziskovkám“ 

 www.uno-ok.cz, sekretariat@uno-ok.cz  
 

Pozvánka na seminá ř č. 201302 

Alternativní dota ční možnosti  
pro neziskové organizace 

 
aneb jak získat finanční prostředky pro neziskovky v době končícího 

programovacího období EU 
 
Unie nestátních neziskových organizací ve spolupráci s informačním střediskem Europe Direct Bruntál 
pořádá seminář na téma alternativních dotačních možností. Odborné zázemí zajistí Evropská 
rozvojová agentura, největší soukromá agentura pro mezinárodní dotační programy v ČR. Seminář 
bude zaměřen především na praktické informace o získávání dotačních prostředků z mezinárodních a 
komunitárních programů EU. 
 
Datum: středa 6. listopadu 2013 (14:00 – 18:00) 
 
Místo:   Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 972/25, Olom ouc , bezbariérový přístup  
 
Přednášející:   PhDr. Jan Hauser, jednatel Evropské rozvojové agentury 

Mgr. Martin Synkule, MBA, ředitel Evropské rozvojové agentury 
  
Cena pro členy UNO OK *) 200 Kč za osobu - platba na míst ě  
Cena pro ne členy UNO OK *) 500 Kč za osobu - platba na míst ě 
 
*) 
Členství v UNO OK je zcela zdarma, přihláška pro vstup do UNO je ke stažení na www.uno-ok.cz (záložka „Nové UNO“) 

 
V případě Vašeho zájmu se prosím p řihlaste nejpozd ěji do 1.11. 2013 v četně. 

• nejvhodnější – přímo z webových stránek UNO – záložka „semináře UNO“ 
• nebo e-mailem: sekretariat@uno-ok.cz (IČO a název organizace, jméno a příjmení, mail, telefon) 
 
Obsah semináře 

• seznámení účastníků s dostupnými zahraničními dotačními programy Evropské unie, 
možnosti českých neziskových organizací na získávání dotačních prostředků prostřednictvím 
zapojení do mezinárodních projektů a sítí 

• informace o dotačních možnostech z tzv. „švýcarských“ a „norských“ fondů 

• příklady českých organizací zapojených do mezinárodních projektů, ukázka úspěšně 
realizovaných projektů 

• praktické informace – jak se zúčastnit a jak uspět v mezinárodních projektech  

• představení aktivit Evropské rozvojové agentury (ERA), přínos činnosti ERA pro jednotlivé 
regiony v ČR, spolupráce s českými organizacemi v rámci Partnerské sítě ERA 

• představení konkrétních aktuálních projektů a výzev, které mohou využít neziskovky 
z Olomouckého kraje 

 
Mgr. Marcela Vystr čilová  
místopředsedkyně UNO OK          


