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Program setkání 

 Představení činnosti výboru 

 Nový portál pro neziskové organizace 

 Dotační politiky krajů vůči NNO 

 Osobnost neziskového sektoru 

 Dobrovolnictví 

 Příklady dobré praxe a diskuse 



NNO mají svůj výbor 



Základní poslání výboru

 Cílem je pomáhat vytvářet podmínky 
pro činnost a rozvoj NNO ve Zlínském kraji. 

 Posláním je podílet se na vytváření 
a prosazování změn, které budou 
ve prospěch NNO ve Zlínském kraji 
a napomohou vytvářet tvůrčí, produktivní 
a transparentní prostředí v rámci 
neziskového sektoru Zlínského kraje. 



Co nás trápí? Byrokracie! 



Zjednodušení dotací? 

 Revize pravidel Fondu Zlínského kraje 

z pohledu NNO.

 Diskuse nad možnostmi zjednodušení 

dotačního systému Zlínského kraje.

 Analýza reálných možností.

 Zpracování návrhů změn a opatření.



Zákon nám svazuje ruce 

Zákon č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů



Prosadili jsme …  

 Rámce programů jednotlivých dotačních 

titulů schvaluje Zastupitelstvo Zlínského 

kraje již na podzim, nikoliv až při 

schvalování rozpočtu. 

 NNO mají podstatně dříve rámcovou 

informaci o tom, které oblasti bude Zlínský 

kraj podporovat v následujícím 

kalendářním roce.



Doporučili jsme … 

 Snížením počtu kopií žádostí včetně 

povinných příloh, které jsou předkládány 

jednotlivými žadateli. 

 Eliminací dokládání ověřených výpisů 

z veřejných rejstříků a v případě spolků 

také stanov prokazující formální statut 

žadatele. 



Doporučili jsme … 

 Prověřit možnosti změny pravidel Fondu ZK 

tak, aby bylo možné projednávat a 

schvalovat také víceleté programové 

podpory pro NNO ze Zlínského kraje. 

 Vyvíjet úsilí k maximálnímu zkrácení doby 

od schválení rozpočtu po rozhodnutí 

o konkrétní žádosti o dotaci a zaslání 

dotace příjemci. 



Peníze „až“ na prvním místě



Uhájili jsme ….

 Přijali jsme usnesení, ve kterém jsme 

vyzvali vedení kraje, aby zpětně upravilo 

střednědobý výhled rozpočtu 

a nesnižovalo dotace pro NNO

Kultura 
(5 mil. Kč)

Sport 
(5 mil. Kč)

Sociál 
(1 mil Kč)



Doporučili jsme … 

 Zastupitelstvu Zlínského kraje, 

aby při schvalování rozpočtu na rok 2020 

přihlédlo k legitimním finančním 

potřebám neziskového sektoru, 

který vytváří důležité předpoklady 

pro všestranný rozvoj Zlínského kraje, 

především pak v oblasti kultury, sportu 

a sociálních věcí.



Série setkání s NNO 



Nový portál pro NNO 

neziskovky.kr-zlinsky.cz



Táhneme za jeden provaz



Děkuji za pozornost 

Ing. Michal Dvouletý, MBA 
předseda Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor 

a člen Zastupitelstva Zlínského kraje

michal.dvoulety@kr-zlinsky.cz
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