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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě §10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů 

ID 002039.0001 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Kraj") 

Žižkova 57, Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana 
70890749 
Sberbank CZ, a.s 
4050004999/6800 

a 

KOUS Vysočina, z.s. 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Příjemce") 

Žižkova 98, 586 01 Jihlava 
Ing. Zuzanou Pěchotovou, předsedkyní spolku 
22734686 
Poštovní spořitelna Jihlava 
223940964/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové 
projekty Kraje Vysočina" blíže specifikované v Žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 

Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun 
českých). 

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů, uhradí Příjemce částku 
tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší, 
částka dotace se úměrně sníží. 

3) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

4) Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých 
dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na 
akci. 

5) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v ČI. 
1 této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Případné nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 15. 1. 2018 na účet 
Kraje č. 4050004999/6800. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní osobu 
uvedenou v čl. 13 odst. 2 této smlouvy. 
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ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1.1. 2017. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
c) úhrada úvěrů a půjček, 
d) penále, pokuty, 
e) náhrady škod a manka, 
f) náklady na právní spory, 
g) mzdové náklady zaměstnanců příjemce, 
h) náklady na zajištění vzdělávání, 
ch) cestovné, 
i) nájemné kanceláře, 
j) spotřební materiál, 
k) náklady spojené s propagací příjemce a neziskového sektoru, 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) dotace a dary. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou č. 1 
této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. 
Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, 
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o 
náklady neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
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o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID 002039.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to bud' výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 31.1. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejích 

úhradě (tj. smluv o poskytnutí dotace jednotlivým organizacím, doklad prokazující 
zaúčtování a výpis z účtu o poskytnutí dotace), 

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola") 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i). 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 
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ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci Kraje v následujícím rozsahu, a to 
nejméně po dobu platnosti této smlouvy: 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
c) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce, 
d) distribuce tiskových materiálů Kraje, které dodá Kraj, mezi hosty akce, 
e) umístění aktivního odkazu www.kr-wsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 

3) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

V případě, že se Příjemče dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr 
smluv. 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Josef Loveček tel: 564 602 564, email: 
lovecek.j@kr-vysocina.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 

mailto:lovecek.j@kr-vysocina.cz
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odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, 
včetně podpisů, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
a) Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí podpory ze dne 28. 2. 2017. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
28. 3. 2017 usnesením č. 0160/02/2017/ZK 

V Jihlavě dne V Jihlavě dne 

Ř 
,o 

za Příjemce 
Ing. Zuzana Pěchotová 

statutární zástupce zapsaného spolku 

čtOíA 

za Kraj 
Mgr. Pavel Franěk 

náměstek hejtmana 

.1) UK 

KOUS Vysočina, z. s. 
Žižkova 98 

586 01 Jihlava 
IČO: 22734686 
www.kous.cz 

K< - ij ' 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Počet př í loh 

Podporované období 1 .1 . -31.12.  2017 

Název projektu „Mimořádná podpora projektů 
NNO mimo grantové projekty 
Kraje Vysočina" 

Úplný název KOUS Vysočina, z. s. 

Sídlo žadatele 
(ulice, obec, PSČ) 

KOUS Vysočina, z. s. 
Žižkova 98 
586 01 Jihlava 

IČ 227 346 86 

Žadatel 
Právní statut Zapsaný spolek 

Žadatel Bankovní spojení 
(název banky, číslo 
účtu) 

Poštovní spořitelna Jihlava 
Č.Ú.: 223940964/0300 

Tel., Fax 
E-mail 

+420 605 172 833 
predseda(3>kous.cz 

Statutární zástupce 
žadatele 

Ing. Zuzana Pěchotová - předseda 
spolku 

Kontaktní osoba Ing. Zuzana Pěchová 
predseda@kous.cz 

Celkový rozpočet projektu 200 000,- Kč 
Požadovaná výše podpory 200 000,- Kč 

1. Lokalizace projektu 
Naše organizace má působnost v celém regionu Kraje Vysočina. 

2. Odůvodnění projektu 
Na základě oboustranné dohody zástupců Kraje Vysočina a KOUS Vysočina, z. s. byla v roce 
2011 vytvořena metodika na rozdělení tzv. Mimořádné podpory projektů nestátních neziskových 
organizací (dále jen NNO) mimo grantové projekty Kraje Vysočina. Následně tato metodika byla 
vyzkoušena v praxi a na jejím základě bylo podpořeno 22 akcí členských NNO KOUS Vysočina, 
z. s.. V roce 2012 bylo podpořeno 42 organizací, v roce 2013 pak částka 200 000,- byla 
přerozdělena mezi 41 organizací, v roce 2014 mezi 44 organizací, v roce 2015 mezi 41 
organizací a v roce 2016 42 organizací. Na základě dohody se zástupci Kraje Vysočina si 
dovolujeme zažádat o částku 200 000,- Kč na pokračování této Mimořádné podpory projektů 
NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina i v roce 2017. 



3, Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je transparentní přerozdělení Mimořádné podpory mezi členské 
organizace KOUS Vysočina, z. s. na základě žádostí o Mimořádnou podporu. Podporovány 
budou aktivity malého rozsahu (do 5 000,- Kč), které budou mimo jiné sloužit k propagaci Kraje 
Vysočina. 
Součástí této žádosti je přesná metodika, podle níž bude požadovaná částka přerozdělena. 
Vyhodnocení Mimořádné podpory proběhne do konce února 2018. 

4. Cílové skupiny 

Neziskové organizace (zástupci, členové, pracovníci a dobrovolníci) v sekcích: 
• NNO působící v oblasti sociálně zdravotní 
• NNO působící v oblasti organizací seniorů a zdravotně postižených 
• NNO působící v oblasti ekologie a životního prostředí 
• NNO působící v oblasti volnočasovvch aktivit dětí a mládeže 
• NNO působící v oblasti poradenství, vzdělávání a občanských aktivit 
• NNO působící v oblasti kultury a umění 
• NNO působící v oblasti rekreace a sportu 

KOUS Vysočina, z. s. má k 31. 12. 2016 151 členů z řad NNO (viz příloha č. 1 - Seznam členů) 

5. Popis projektu 

Jednou z hlavních činností spolku je technické a administrativní zázemí, poradenství, předávání 
informací a vzdělávací činnost pro členské organizace KOUS Vysočina, z. s. Zároveň na základě 
Dohody o spolupráci jsme partnerem Kraje Vysočina a z toho důvodu chceme převzít 
administrativní a technickou zátěž spojenou s přerozdělením Mimořádné podpory projektů NNO 
mimo grantové programy Kraje Vysočina. 

Žádáme o částku 200 000,- Kč, kterou chceme v plné míře přerozdělit ve dvou oblastech: 
1. AKCE PRO VEŘEJNOST 

• viz příloha č. 3 - Návrh metodiky Mimořádné podpory - AKCE PRO VEŘEJNOST 
• výzva v rámci Mimořádné podpory projektů NNO mimo grantové programy kraje 
• maximální částka v rámci 1 žádosti - 5 000,- Kč, s omezením, že organizace může 

v rámci výzvy Akce pro veřejnost podat jednu žádost 
• budou podpořeny akce pro veřejnost s aktivním zapojením veřejnosti 
• minimální počet účastníků dané akce je 15 osob, minimální délka akce je 4 hodiny 

2. AKCE PRO PŘÍRODU 
• viz příloha č. 4 - Návrh metodiky Mimořádné podpory - AKCE PRO PŘÍRODU 
• výzva v rámci Mimořádné podpory projektů NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina 
• maximální částka v rámci 1 žádosti - 5 000,- Kč, s omezením, že organizace může 

v rámci výzvy Akce pro přírodu 
• budou podpořeny akce s následující charakteristikou - zaměření akce na některou 

z těchto oblastí: Péče o zvláště chráněná území (chráněná příroda), přírodně cenné 
lokality, stromořadí, veřejnou zeleň ve městech, zeleň v krajině nebo údržba a čištění 
studánek, oprava drobných kulturních staveb v krajině apod. Součástí akce musí být 
aktivní zapojení veřejnosti (dospělých, rodin s dětmi, mládeže,...) 

• minimální počet účastníků dané akce je 10 osob, minimální délka akce je 4 hodiny 

Alokace na obě akce: 200 000,- (Výše alokace na jednotlivé výzvy bude stanovena poměrem na 
základě došlých žádostí splňujících výše stanovená kritéria (tzn. dojde-li například na výzvu Akce 
pro veřejnost 50 a na výzvu Akce pro přírodu 30 žádostí, bude částka rozdělena v poměru 
62,5 % alokace na akci pro veřejnost a 37,5 % na akci pro přírodu). 



Součástí této žádosti je i návrh hodnocení Mimořádné podpory NNO mimo grantové programy 
Kraje Vysočina v jednotlivých krocích - viz příloha č. 5 - Návrh hodnocení Mimořádné podpory 
v jednotlivých krocích. 

6. Výstupy projektu 

• mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina 

7. Časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu 

Projekt a jeho realizace je plánována na období 1.1. 2017 - 31.12. 2017. 
Vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy do konce února 2018. 

8. Organizační a odborné zabezpečení projektu 

Administraci a koordinací tohoto projektu se zabývají zaměstnanci KOUS Vysočina, z. s.: 
- koordinátorka sdružení (DPČ, 0,5 úvazku) 
- asistentka sdružení (DPP, 300 hodin ročně) 
- PR a FR pracovník (DPP, 384 hodin ročně) 
- účetní sdružení (DPP, 150 hodin ročně) 

Kontrolním orgánem a členy hodnotících komisí jsou členové výkonné rady KOUS Vysočina, z. s., 
kteří jsou zástupci a uznávaní odborníci z řad NNO. Výkonná rada je v současné době ve složení: 
Milan Daďourek a Hana V. Konvalinková (sekce ekologie a životní prostředí), Zdeněk Navrátil a 
Jiří Koubek (Sekce kultura, umění a památky), Zuzana Pěchotová a Jana Růžičková (Sekce 
organizací seniorů a zdravotně postižených), Dana Fiedierová a Marcela Křivánková (Sekce 
poradenství, vzdělávání a občanské aktivity), Slávka Dokulilová a Karel Vondráček (Sekce 
sociálně zdravotní), Jan Burda (Sekce volný čas dětí a mládeže), Jan Švaříček a Marta 
Vencovská (Sekce sportu, tělovýchovy a rekreace). 

9. Rozpočet projektu 

Plánovaný rozpočet 
Mimořádná podpora - AKCE PRO VEŘEJNOST a AKCE 
PRO PŘÍRODU 200 000,-

Celkem 200 000,-

Žadatel je plátcem DPH ANO NE 



10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků 

Žadatel, KOUS Vysočina, z. s. prohlašuje, že má: 
a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu 
rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním 
pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není 
v likvidaci. 

11. Žádost zpracoval 
Ing. Zuzana Pěchotová - předseda sdružení 
Soňa Baueršímová - členka DR sdružení 
Jaroslava Šmrhová 

12. Seznam příloh 

Příloha 1 - Seznam členů KOUS Vysočina, z. s. k 31. 12. 2016 
Příloha 2- Dohoda o spolupráci mezi KOUS Vysočina, o. s. a Krajem Vysočina s přílohami 
Příloha 3 - Návrh metodiky Mimořádné podpory NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina -

AKCE PRO VEŘEJNOST 
Příloha 4 - Návrh metodiky Mimořádné podpory NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina -

AKCE PRO PŘÍRODU 
Příloha 5 - Návrh hodnocení Mimořádné podpory v jednotlivých krocích. 

13. Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 

KOUS Vysočina, z. s. 
Žižkova 98 

586 01 Jihlava 
IČO: 22734686 
www.kous.cz 

Ing. Zuzana Pěchotová - předsedkyně spolku 
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KOUS Vysočina, z.s. 
vzdělávací, informační a poradenský servis 

pro neziskovky na Vysočině 
IČ: 22734686 

Žižkova 98, 586 01 Jihlava 
mob: 605 157 161, e-mail: koordinator@kous.cz, www.kous.cz 

Výzva k podávání žádostí - AKCE PRO VEŘEJNOST 
Zaměření finanční podpory: 
KOUS Vysočina, z. s. vyhlašuje mimořádnou podpora NNO v Kraji Vysočina. Podpora umožňuje 
v roce 2017 finančně podpořit akce, které budou pořádat členské organizace KOUS Vysočina, z. s. 

Charakteristika akce: 
• součástí akce musí být zapojení veřejnosti (dospělých, rodin s dětmi, mládeže,...), 
• akce musí proběhnout na území Kraje Vysočina pro obyvatele Kraje Vysočina, 
• minimální délka akce je 4 hodiny a minimální počet účastníků je 15 osob. 

Termín pro realizaci akce: 
Akce může být uskutečněna nejdříve 20. 5. 2017 a nejpozději 31. 12.2017. 

Oprávnění žadatelé/příjemci: 
Organizace musí být členem KOUS Vysočina, z. s. a v den uzávěrky žádostí musí mít zaplacen 
členský příspěvek na rok 2017. Oprávněným žadatelem je ta organizace, která v minulých letech 
neporušila podmínky smlouvy v rámci mimořádné podpory. 
Žadatel může v rámci výzvy -AKCE PRO VEŘEJNOST - podat pouze 1 žádost. 

Výše finanční podpory: 
• výše finančního příspěvku bude ve výši max. 5000,- Kč, dle rozsahu akce 
• akce může být spolufinancována i z jiných zdrojů, NE však z Kraje Vysočina nebo Fondu 

Vysočiny 

Hodnocení akcí: 
Akce budou hodnoceny dle následujících kritérií: 

• počet účastníků akce 
• cílová skupina (prioritou jsou akce s vysokou účastí veřejnosti) 
• aktivita účastníků (prioritou jsou akce s aktivním zapojením) 

O výsledku hodnocení budou organizace vyrozuměny e-mailem do 13. 5. 2017. 

Povinnosti příjemců (žadatelův. 
Povinnosti příjemců finanční podpory (tj. úspěšných žadatelů) budou upraveny Smlouvou o 
poskytnutí dotace. Vzor této smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této výzvy 

Podepsané žádosti zasílejte: 
• poštou na adresu: KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlavami SOUČASNĚ 
• naskenované ve formátu PDF (včetně razítka a podpisu) mailem na adresu 

koordinator@kous.cz (do předmětu uveďte „Mimořádná podpora NNO - VEŘEJNOST") 

Případné dotazy směřujte na mailovou adresu koordinator@kous.cz. 

Termín pro doručení písemné i elektronické žádosti je do 29. 4. 2017 (rozhoduje datum doručení). 

I  Kraj Vysočina 
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KOUS Vysočina, z.s. 
vzdělávací, informační a poradenský servis 

pro neziskovky na Vysočině 
v IČ:22734686 
Žižkova 98, 586 01 Jihlava 

mob: 605 157 161, e-mail: kous@kous.cz., www.lcous.cz 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník") 

ČI. 1 
Smluvní strany 

KOUS Vysočina, z. s., 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupen: 
číslo účtu: 
(dále jen " Poskytovatel") 

Žižkova 98, 586 01 Jihlava 
22734686 
Ing. Zuzanou Pěchotovou, předsedkyní spolku 
223940964/0300 

a 
«AutoSlučPole» 
se sídlem: «AutoSlučPolel», «AutoSlučPole2» «AutoSlučPole3» 
IČO: «AutoSlučPole4» 
zastoupen: «AutoSlučPole8» 
číslo účtu: 
(dále jen "Příjemce") 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory „Mimořádná podpora 
projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina" (dále jen „dotace") na realizaci akce pro 
přírodu „«AutoSlučPole5»" blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci 
realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Poskytovateli 
písemně sdělí, že u akce, která bude realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou. 

mailto:kous@kous.cz


KOUS Vysočina, z.s. 
vzdělávací, informačnf a poradenský servis 

pro neziskovky na Vysočině 
^ IČ:22734686 
Žižkova 98, 586 01 Jihlava 

mob: 605 157 161, e-mail: kous@.kous.cz. www.kous.c/. 

ČI. 4 
Dotace 

1) Poskytovatel poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši «AutoSlučPole6» Kč (slovy: 
«AutoSlučPole7»). 

2) Výše dotace uvedená v Cl. 4. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady 
akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů, uhradí Příjemce částku tohoto překročení 
z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší, absolutní částka dotace se 
úměrně sníží. 

3) Souběh dotace z dalších dotačních titulů z rozpočtu Kraje Vysočina nebo Fondu Vysočiny na 
realizaci akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů 
na akci. 

ČI. 5 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, uvedený v ČI. 1 této 
smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

ČI. 6 
Podmínky použití dotace 

1) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podání žádosti o poskytnutí dotace. 
2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů souvisejících s realizací 

akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Náklady akce ve 
skutečné výši musí být uhrazeny nejpozději do 31.12. 2017. 

3) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) daně, 
b) dotace a dary (za dar je považována i odměna nebo cena v soutěži, apod.), 
c) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
h) náklady (výdaje) na právní spory, 

4) Uznatelnými náklady (výdaji) akce jsou všechny výše nejmenované náklady, které přímo 
souvisí s realizací akce a jsou pro realizaci akce nezbytné. 

http://www.kous.c/
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KOUS Vysočina, 
z.s. 

vzdělávací, informační a poradenský servis 
pro neziskovky na Vysočině 

v IČ:22734686 
Žižkova 98, 586 01 Jihlava 

mob: 605 157 161, e-mail: kous@kous.cz. www.kous.cz 

Cl. 7 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti 

a hospodárnosti, 
c) umožnit Poskytovateli a zástupcům Kraje Vysočina přístup na akci za účelem kontroly konání 

akce, spolupracovat s Poskytovatelem při vyplnění formuláře „Hodnocení akce na místě", 
d) po ukončení akce zaslat závěrečnou zprávu o realizaci akce a poskytnout fotografie 

dokladující realizaci akce a další podklady dokazující zajištění publicity a to do 30 dnů po 
skončení akce nejpozději však do 31. 12. 2017. 

e) v případě pochybností Poskytovatele prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď 
výpisem ze svého bankovního účtu, nebo svými pokladními doklady, 

f) zajistit publicitu v souladu s Cl. 8 této smlouvy, 
g) nejpozději 14 dní před konáním akce zaslat poskytovateli podrobnou informaci o místu a 

termínu konání akce včetně plakátu nebo letáku na akci. 

ČI. 8 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla 
podpořena Krajem Vysočina a KOUS Vysočina, z. s.. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek Či jiných nosičů uvede Příjemce 
„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
http://www.kr-vvsocina.ez/podporil-krai-vvsocina/d-4032172/p 1=36303 

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj Vysočina a KOUS Vysočina, z. s.: 
a) logo Kraje Vysočina a KOUS Vysočina, z. s. umístěné na - pozvánkách, plakátech, 

programech, vstupenkách souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje Vysočina a KOUS Vysočina, z. s. v průběhu konání akce, 

4) Příjemci se doporučuje po skončení akce (nejlépe do 10 dnů) poslat na mailovou adresu 
koordinator@kous.cz krátký článek a fotografie z akce. Článek je součástí publicity akce a bude 
zveřejněn na webu KOUS Vysočina, z.s. 
5) Příjemce zasláním fotodokumentace z akce dává souhlas s použitím fotografií pro propagační 
účely KOUS Vysočina, z.s. a uložení do jeho fotoarchivu. 

ČI. 9 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

V případě neoprávněného použití dotace spočívajícího v porušení povinnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy, stanovené smlouvou nebo neprůkaznosti použití dotace je Příjemce 
povinen dotaci vrátit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu Poskytovatel písemně sdělí porušení 
povinností Příjemce. 

ČI. 10 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

I  
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KOUS Vysočina, 
z.s. 

vzdělávací, informační a poradenský servis 
pro neziskovky na Vysočině 

^ IČ:22734686 
Žižkova 98, 586 01 Jihlava 

mob: 605 157 161, e-mail: kous@kous.cz, www.kous.cz 

2) Kontaktní osobou poskytovatele oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Soňa Baueršímová, tel: 605 485 691, email: 
podpora@kous.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Poskytovatele 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

7) Nedílnou součástí této smlouvy j e: 
a) Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace 

8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla výkonná rada KOUS Vysočina, z. s. dne 
9.5.2017. 

V dne V Jihlavě dne. 

«AutoSlučPole8» Ing. Zuzana Pěchotová 
Statutární zástupce předsedkyně spolku 

Příloha č. 1 smlouvy - Žádost o poskytnutí dotace 

KrajVysoam 
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KOUS Vysočina, 
z.s. 

vzdělávací, informační a poradenský servis 
pro neziskovky na Vysočině 

IČ: 22734686 
Žižkova 98, 586 01 Jihlava 

mob: 605 485 691, e-mail: kous@kous.cz. www.kous.cz 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA 
Žádost - AKCE PRO VEŘEJNOST 2017: 

(maximální celkový rozsah 2 strany A4) 
Název akce 

Název žadatele + sídlo 
(celá adresa včetně PSČ) 

v 

IC 

Statutární zástupce 
(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail) 

Kontaktní osoba 
(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail) 

Počet organizátorů 
akce 
Bankovní spojení 

Celkový rozpočet akce 
Požadovaná výše 
podpory 
Podpora bude využita 
na pokrytí těchto 
nákladů 
Popis akce 

Datum a čas konání 
Místo konání 
Předpokládaný počet 
účastníků 
Cílová skupina 

K O  
U S  
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KOUS Vysočina, 
z.s. 

vzdělávací, informační a poradenský servis 
pro neziskovky na Vysočině 

IČ: 22734686 
Žižkova 98, 586 01 Jihlava 

mob: 605 485 691, e-mail: kous@kous.cz, www.kous.cz 

; (komu je akce^uť^ena) 

Aktivita účastníků 
(popište, jak budou účastníci 
na akci zapojeni) 

Stručný popis akce 
Historie akce 
(popište, zda obdobná akce 
již někdy proběhla a s jakou 
účastí a výsledkem) 

V dne: 

Podpis statutárního zástupce organizace, razítko 
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KOUS Vysočina, z.s. 
vzdělávací, informační a poradenský servis 

pro neziskovky na Vysočině 
IČ: 22734686 

Žižkova 98, 586 01 Jihlava 
mob: 605 157 161, e-mail: koordinator@kous.cz, www.kous.cz 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA - monitorovací zpráva 
(vyplní zástupce KOUS Vysočina) 

Název organizace: 
IČ: 
Název a datum podpořené akce: 

ANO NE 
Akce proběhla v souladu s nastavenými kritérii 
(aktivita s aktivním zapojením veřejnosti) 

X 

Konkrétní počet účastníků - uveďte počet 
(odpovídá nastaveným limitům?) -

Doba trvání akce - uveďte dobu trvání 
(odpovídá nastaveným limitům?) 
Zrealizovaná aktivita odpovídá popisu aktivity 
dle žádosti (zaměření, cílová skupina) 

X 

Podpořená částka byla využita na pokrytí 
těchto nákladů 

X X 

Publicita aktivity - uveďte, jak byla provedena 
(odpovídá minimálním požadavkům) 
Zrealizovaná aktivita je v souladu 
s nastavenými pravidly „Mimořádné podpory 
NNO" (pokud předchází všechna ANO) 
+ Vlastní popis aktivity, zajímavosti, co zaujalo: 

- Pokud byly nějaké nesrovnalosti, jaké? Je třeba něco vylepšit? 

Další poznámky: 

Za organizaci potvrdil: 

Za KOUS Vysočina, z. s. ověřil: 

mailto:koordinator@kous.cz


KOUS Vysočina, z.s. 
vzdělávací, informační a poradenský servis 

pro neziskovky na Vysočině 
IČ: 22734686 

Žižkova 98, 586 01 Jihlava 
mob: 605 485 691, e-mail: kous@kous.cz, www.kous.cz 

Výzva k podávání žádostí - AKCE PRO PŘÍRODU 
Zaměření finanční podporv: 

-• ^.ff ™mořf\ou P°dP°™ NNO v Kraji Vysočina. Podpora umožňuje v 
roce 2017 finančně podpořit akce, které budou pořádat členové KOUS Vysočina,z. s. 

Charakteristika akce: 
> zaměření na některou z těchto oblastí: 

• péče o zvláště chráněná území (chránéná příroda), přírodně cenné lokality, stromořadí 
veřejnou zelen ve mestech, zeleň v krajině 

• údržba a čištění studánek, oprava drobných kulturních staveb v krajině apod 
> součástí akce musí být aktivní zapojení účastníků, 
> akce musí proběhnout na území Kraje Vysočina pro obyvatele Kraje Vysočina 
> minimální délka akce ie 4 hodiny a minimální nočet účastníků ie 10 n.soh 

Termín pro realizaci akce: 
Akce může být uskutečněna nejdříve 19. 5. 2017 a nejpozději 31. 12. 2017. 

Oprávnění žadatelé/příjemci: 
Organizace musí být členem KOUS Vysočina, z. s. a v den uzávěrky žádostí musí mít zmlácen 
členský příspěvek na rok 2017. Oprávněným žadatelem je také ten. kdo v minulých letech neporušil 
podmínky smlouvy v rámci mimořádné podpory. ť 

Zaměření organizace na oblast životního prostředí není podmínkou 
Žadatel může v rámci výzvy -AKCE PRO PŘÍRODU-podatpouze 1 žádost 

Vvše finanční podporv: 
> výše finančního příspěvku bude ve výši max. 5000,- Kč, dle rozsahu akce 
> akce může být spolufinancována i z jiných zdrojů, NE však z jiných zdrojů Kraie Vysočina 

Hodnocení akcí: 
Akce budou hodnoceny dle následujících kritérií: 

> naplnění charakteristiky akce 
> cílová skupina (prioritou jsou akce se zapojením veřejnosti) 
> dopad na přírodu nebo danou lokalitu 

O výsledku hodnocení budou organizace vyrozuměny e-mailem do 13. 5. 2017. 

Povinnosti příjemců (žadatelů): 
Povinnosti příjemců finanční podpory (tj. úspěšných žadatelů) budou upraveny Smlouvou o 
poskytnuti dotace. Vzor teto smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této výzvy. 
Podepsané žádosti zasílejte: 

> poštou na adresu: KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava^ SOUČASNĚ 
> naskenovanéve formátu PDF (včetně razítka a podpisu) mailem na adresu 

kooidmator@kous.cz (do předmětu uvedte „Mimořádná podpora NNO - PŘÍRODA") 
Případné dotazy směřujte na mailovou adresu na koordinator@Vnng ^ 
Termín pro doručení písemné i elektronické žádosti je 28. 4. 2017 (rozhoduje datum doručení) 
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KOUS Vysočina, z.s. 
vzdělávací, informační a poradenský servis 

pro neziskovky na Vysočině 
^ IČ:22734686 
Žižkova 98, 586 01 Jihlava 

mob: 605 485 691, e-mail: kous@kous.cz, www.kous.cz 

Příloha č. 1 Výzvy k podání žádostí 

Žádost - AKCE PRO PŘÍRODU: 
(maximální celkový rozsah 2 strany A4) 

Název akce 

Název žadatele + sídlo 
(celá adresa včetně PSČ) 
ICO 

Odpovědný zástupce 
(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail) 
Kontaktní osoba 
(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail) 
Počet organizátorů na 
akci 
Bankovní spojení 

Celkový rozpočet akce 
Požadovaná výše 
podpory 
Podpora bude využita 
na pokrytí těchto 
nákladů 
Popis akce 
Datum a čas konání 
Místo konání 
Předpokládaný počet 
účastníků 
Cílová skupina 
(komu j e akce určena) 
Dopad na přírodu nebo 
danou lokalitu 
Stručný popis akce 
Historie akce (popište, 
zda obdobná akce již 
někdy proběhla a s jakou 
účastí a výsledkem) 

V dne: 

Podpis statutárního zástupce organizace 
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Seznam členů KOUS Vysočina k 31. 12. 2016 

číslo Název organizace IČ Adresa Město PSČ 

1 Mateřské centrum Andílci, z. s. 27013570 1. máje 610 Hrotovice 67555 

2 "Občanské sdružení pro Okrouhličku" 27051277 Okrouhlička 7 Okrouhlička 58253 

3 17/01ZO ČSOP SEV Mravenec 65983611 Masarykovo nám. 17 Pelhřimov 39301 

4 2. Alternativa, o.s. 22894942 Dolní Cerekev, část Nový Svět 78, 588 51 Batelov Dolní Cerekev 58851 

5 27. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 70946205 Telečská 1802/68 Jihlava 58601 

6 Aeroklub Přibyslav 46484621 Letiště 422 Přibyslav 58222 

7 Agentura Free Time Jemnice, o.s. 27058701 Třešňová 993 Jemnice 67531 

8 Nadační fond Aktivní ženy na venkově 28855132 Spytice 21 Vilémov 58282 

9 AiterNaiva z.s. 22873007 Údolní 172 Jemnice 67531 

10 Archivní a kronikářský spolek Pavlov 26526361 Pavlov 58 Pavlov 58833 

11 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina, o. s. 26652935 Telečská 1720/7 Jihlava 58601 

12 BERUŠKA HB, z.s. 27027767 Nádražní 397 Havlíčkův Brod 58001 

13 Bratr Kálef, r.s. 48898937 Vrchlického 1921/1 Jihlava 58601 

14 Centrum LADA, z. s. 26518252 Nádražní 362 Pacov 39501 

15 Centrum multikulturního vzdělávání 02415178 Telečská 1802/68 Jihlava 58601 

16 Centrum pro rodinu a sociální péči 44991584 Josefská 1 Brno 60200 

17 Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 22858202 Chlumova 3 Jihlava 58601 

18 Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. 26594706 jVrchlického 2497/57 Jihlava 58601 



19 Civic, z. s. 27008479 Okružní 2029/78 Ždar nad Sazsvou rm ni J31U JL 

20 Cordial Musica, o. s. 22869581 Lipová 212 Náměšť nad Oslavou 67571 

21 Ctibořská náves, z. s. 22767487 Ctiboř 24 Častrov 39468 

22 Český svaz chovatelů ZO Havlíčkův Brod 60126922 P.F. Ledvinky 2738 Havlíčkův Brod 58001 

23 ČSOP Žďár nad Sázavou 70913935 Studniční 336/31 Žďár nad Sázavou 59102 

24 Denní centrum Barevný Svět, o.p.s. 29277418 Okružní 962/13 Třebíč 67401 

25 DPS Zvoneček Jihlava, z. s. 04769457 Zátopkova 4936/7 Jihlava 58601 

26 Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích 00839345 Myslibořice 1 Myslibořice 67560 

27 DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 27668240 Vltavínská 1346 Třebíč 67401 

28 Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava 44990260 Jakubské nám. 2 Jihlava 58601 

29 Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou 44990260 Horní 22 Žďár nad Sázavou 59101 

30 Diecézní charita Brno-Oblastní charita Třebíč 44990260 I.Pokorného 15, Třebíč 67401 

31 Divadelní soubor Karla Čapka Třešť, z. s. 22675167 Leoše Janáčka 1123/10 Třešť 58901 

32 Domácí hospic, Vysočina, o.p.s. 70803978 Žďárská 612 Nové Město na Moravě 59231 

33 Domov Blahoslavené Bronislavy 73633399 Školní 681 Humpolec 39601 

34 Dům sv.Antonína 00394190 Komenského 907 Moravské Budějovice 67602 

35 EKOINFOCENTRUM ZO ČSOP 86787039 Škrétova 1629/5 Jihlava 58601 

36 Erteple a Hmla, z. s. 65767721 Haškova 17/54 Žďár nad Sázavou 59101 

37 Farní charita Pacov 47224444 Náměstí Svobody 2 Pacov 39501 

38 FOKUS Vysočina 15060306 5. May 0356 Havlíčkův Brod 58001 

39 Hodina H, o. s. 26552361 Hrnčířská 111 Pelhřimov 39301 

40 Spolek Hořepnicko 01689771 Náměstí prof. Bechyně 79 Hořepník 39421 

41 Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 25557475 Kněžice 109 pošta Okříšky 67521 



42 Spolek Javořice 22907858 Jana Husi 290 Te!Č 58855 

43 Ječmínek, o. p. s. 26538377 Jiřího z Poděbrad 402/15 Žďár nad Sázavou 59101 

44 JEIDA..., z. s. 27002292 Na Vyhlídce 2324/16 Jihlava 58601 

45 Ji.na.k., z. s. 22677259 Poláčkova 5295/17 Jihlava 58601 

46 Jihlavský spolek neslyšících 75091917 Úprková 6 Jihlava 58601 

47 K4 26550261 Hloužkova 1631 Moravské Budějovice 67602 

48 Kamarádi Balkánského Ranče, z. s. 48460931 Hřbitovní 722 Luka nad Jihlavou 58822 

49 Klub českých turistů, odbor Telč 68727623 Tobiáškova 39 Telč - Podolí 58856 

50 KČT Vysočina, o.s. 47366737 Na Kopci 22 Jihlava 58601 

51 Kolpingovo dílo České republiky, z. s. 43379729 nám. Republiky 286/22 Žďár nad Sázavou 59101 

52 Komunitní centrum pro rodinu Brtnice, z. s. 03457834 Lipartova 73 Brtnice 58832 

53 Kynologický klub Moravské Budějovice, ZO č. 10 901 65269985 Lesonice 119 Lesonice 67544 

54 Mažoretky Telč, z. s. 22674039 Jiráskova 306 Telč 58856 

55 MC Lvíček, z. s. 22900454 Lázeňská 539 Počátky 39464 

56 Mimochodem 26986256 Jaroslava Haška 646 Ledeč nad Sázavou 58401 

57 Mykologieký klub Jihlava 22852034 Polní 3625/37 Jihlava 58831 

58 Myslivecký spolek Kamenice nad Lipou 60662662 Pelhřimovská 513 Kamenice nad Lipou 39470 

59 Na počátku, o. p. s. 60554665 Soběšická 560/60 Brno 61400 

60 Novoříšský kulturní spolek 26634139 U Mlýna 270 Nová Říše 58865 

61 ČTVERÁC1, z. s. 27032019 Mladá Břište 45 Mladé Břiště 39443 

62 Občanská poradna Jihlava 66597064 Žižkova 13 Jihlava 58601 

63 Občanská poradna Třebíč 70283966 Dreuschuchova 874/17 Třebíč 67401 

6 Občanská poradna Žďár nad Sázavou 69720649 Dolní 165/1 Žďár nad Sázavou 59101 



65 Jihlavský havířský průvod 67024301 Komenského 30 Jihlava 58601 

66 Benediktus, z. s. 70868832 Klášterní 60 Chotěboř 58301 

67 HORIZONT-Jihlava 65761073 Matky Boží 15 Jihlava 58601 

68 Společnost pro podporu venkova, z. s. 26985853 Monseova 355 Nové Město na Moravě 59231 

69 Občanské sdružení KADET 26639904 Fr. Hrubína 753 Třebíč 67401 

70 Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav 65761979 Komenského 36a Jihlava 58601 

71 Občanské sdružení Zelené srdce z.s. 28553641 Mladé Bříště 2 Humpolec 39601 

72 Oblastní charita Havlíčkův Brod 15060233 B. Němcové 188 Havlíčkův Brod 58001 

73 Oblastní charita Pelhřimov 47224541 Solní 1814 Pelhřimov 39301 

74 Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod 00426164 Rubešovo nám. 171 Havlíčkův Brod 580 01 

75 Organizace nevidomých z.s. 26615932 Havlíčkova 38 Jihlava 58601 

76 Pampeliška Vysoké Studnice, z. s. 22896457 Vysoké Studnice 27 Vysoké Studnice 58822 

77 Pěstounské rodiny kraje Vysočina, z.ú. 27015106 Nová Cerekev 101 Nová Cerekev 39415 

78 Pěvecké sdružení Campanula, z. s. 63443091 Hellerova 6 Jihlava 58601 

79 Pionýr, z. s. - Krajská organizace Kraje Vysočina 70857105 Havlíčkova 44 Jihlava 58601 

80 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina SVIDNÍK 65983629 Pácovská 80 Černovice 39494 

81 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mláďata 68213999 Zahradní 1376 Chotěboř 58301 

82 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 75107988 Úvoz 23 Jihlava 58601 

83 Podhorácko, o.p.s. 27668134 J. A. Komenského 87 Okříšky 67521 

84 Portimo, o.p.s. 45659028 Drobného 301 Nové Město na Moravě 59231 

85 Puklice v akci 22761675 Puklice 130 Puklice 58831 

86 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. 26524783 Fr. Hrubína 753 Třebíč 67401 

87 RADOVAN 21 22903861 Hrobská Zahrádka 6, Obrataň Pacov 39501 



88 Rodinné centrum Krteček z.s. 69103909 Palackého 1736 39301 

89 Rodinné centrum Vilémov, z.s. 22826505 Klášter 84 Vilémov 58282 

90 Unie ROSKA - reg.org. ROSKA HAVLÍČKŮV BROD, z.p.s. 62697714 Zahradnického 3315 Havlíčkův Brod 58001 

91 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (detašované pracoviště Jihlava) 44990901 Vlhká 166/10 Brno 60200 

92 Římskokatolická farnost Pavlovu Radostína nad Oslavou 48898945 Pavlov 73 Radostín nad Oslavou 59444 

93 Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou 48898953 Radostín nad Oslavou 25 Radostín nad Oslavou 59444 

94 SH ČMS - SDH Dobešov 65983602 Dobešov 75 Černovice 39501 

95 SH ČMS - SDH Dobrohostov 62696467 Dobrohostov 44 Lípa 58253 

96 Sdružení AMBRA 26609673 Černá 3 Žďár nad Sázavou 59442 

97 Sdružení Krajina 26525771 Počítky 2 Žďár nad Sázavou 59101 

98 Sdružení Krajina, pobočka SEV Krajinka 75045141 Počítky 2 Žďár nad Sázavou 59101 

99 Sdružení křesťanských seniorů, z.s. okr.pobočka Žďár nad Sázavou 26547902 Sdružení křesťanských seniorů, Komenského 1 Žďár nad Sázavou 59101 

100 Sdružení na podporu mezinárodního přátelství "Slunce", o. s. 68685033 třída Legionářů 15 Jihlava 586 01 

101 Sdružení občanů 22852913 Demlova 25 Jihlava 58601 

102 Sdružení přátel železnice v Chotěboři 26606526 5. května 491 Chotěboř 58301 

103 SEM Slunečnice 72040190 Horní Křupá 63 Horní Křupá 58001 

104 Sirius Třebíč, z. s. 26987937 Pod školou 555 Líbezníce 25065 

105 Síť mateřských center o.s. 26545136 Klimentská 34 Praha 1 11000 

106 Sportovní klub Batyskaf, z.s. 27002888 Okružní 2029/78 Žďár nad Sázavou 59101 

107 Sportovní klub turistů Třešť, z. s. 42634423 Váňovská 849/2 Třešť 58901 

108 Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava 25571303 Matky Boží 15 Jihlava 58601 

109 SPCCH v ČR,z.s. OV Jihlava 63438267 U Cihelny 2 Jihlava 58601 

110 SPCCH v ČR, z.s., ZO Moravské Budějovice 64268144 Šindelářova 1261 Moravské Budějovice 67602 



111 SPMP ČR pobočný spolek Třebíč 47438410 Okružní 962/13 Třebíč 67401 

112 Spolek TIUA 22904239 Lípa 131 Lípa 58057 

113 Sportovní klub SHS Třebíč 26525992 Velkomeziříčská 45 Třebíč 67401 

114 Stanice Pavlov o.p.s. 28771028 Pavlov 54 Pavlov u Ledče nad Sázavou 58401 

115 Stodola krásných krámů, z.s. Vepříkov 22736115 Vepříkov 90 Chotěboř 58301 

116 STŘED, z. ú. 70870896 Mládežnická 229 Třebíč 67401 

117 Středisko křesťanské pomoci - azylový dům pro muže 46259830 Čajkovského 669/9 Jihlava 58601 

118 Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava 70876339 Žižkova 108 Jihlava 58601 

119 Sunoco Racing Team klub v AČR 67024203 Hosov 1 Jihlava 58601 

120 Svaz důchodců Č.R., MO Jihlava 61737518 K. Světlé 11 Jihlava 58601 

121 Svaz neslyšících a nedoslýchavých Pelhřimov 75100363 Na Obci 1768 Pelhřimov 39301 

122 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Vysočina 70955751 Úprková 4340/6 Jihlava 58601 

123 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní výbor Havlíčkův Brod, p. s. 60128402 Nádražní 397 Havlíčkův Brod 58001 

124 Základní organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Třebíč 75075679 Sedlákova 965/1 Třebíč 67401 

125 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Žďár nad Sázavou 72545488 Dolní 165/1 Žďár nad Sázavou 59101 

126 Tělocvičná jednota Sokol Želetava 70299935 Náměstí Míru 1 Želetava 67526 

127 Tarokový klub Jimramov 65758978 Náměstí Jana Karafiáta 13 Jimramov 59242 

128 Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z. s. 00529672 Ledečská 3028 Havlíčkův Brod 58001 

129 Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice 43371698 Tovačovského sady 80 Moravské Budějovice 67602 

130 Tělocvičná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou 60418621 Rokytnice nad Rokytnou 67522 

131 TRNÁVKA - Soubor lidových písní a tanců 60662697 Za Branou 672 Pacov 39501 

132 Třebíč Nuclears 26596792 Na Hvězdě 1388 Třebíč 67401 

133 Třebíčské centrum z.s. 67029230 Fr. Hrubína 753 Třebíč 67401 



134 Tyflo Vysočina Jihlava 26304856 Dělnická 1020/54 Praha 7 17000 

135 ÚSVIT - zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 60128640 Nádražní 909 Havlíčkův Brod 58001 

136 Územní organizace SD ČR Jihlava 75833441 Telečská 25 Jihlava 58601 

137 Vlastivědný a okrašlovací spolek DOMAMIL 26533863 Domamil 23 Domamil 67543 

138 Vrátka z.s. 22681841 L.Pokorného 56/19 ' Třebíč 67401 

139 Zámecký statek, z. s. 26526620 č. 2 Dolní Rožínka 59251 

140 ZO ČSOP Kněžice 18825460 Kněžice 109 Okříšky 67521 

141 ZO ČSOP Pacov 71214984 Truhlářská 415 Pacov 39501 

142 ZO SPCCH, z. s. 64529410 U Cihelny 2 Jihlava 58601 

143 ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. 62797549 Žižkova 98 Jihlava 58601 

144 Středisko rané péče SPRP Brno 75094924 Nerudova 7 Brno 60200 

145 Dvorní zookoutek U Pipinga, z. s. 02287544 Popovická 786, Popovice Jaroměřice nad Rokytnou 675 51 

146 Spolek Hurá na Výlet! 03225470 Hlavova 4 Třebíč 67401 

147 Sbor dobrovolných hasičů Lípa 62696084 Lípa 64 Lípa 58257 

148 Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. 04273176 Osvobození 2002 Pelhřimov 39301 

149 Kruhcentrum, z. s. 02072491 Mírová 1247 Humpolec 39601 

150 Občanské sdružení za záchranu historických trolejbusů a autobusů 70264821 Ladova 6 Jihlava 58601 

151 TJ Sokol Šebkovice, z.s. 48525987 Šebkovice 175 Šebkovice 67545 
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IK O O R D I N A Č N Í  U S K U P E N Í  
N N O  V Y S O Č I N Y  

DOHODA O SPOLUPRACÍ 

KUJIP00CJG. 

Kraj Vysočina 

uzavřena mezi 

Vysočina 
kraj se sídlem: Jihlava, Žižkova 57 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Tomáš Skaryd, člen rady kraje 
IČ: 7.0890749 
bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s. Jihlava, číslo účtu 4050004999/6800 

a 

KOUS Vysočina 
se sídlem: Mysíibořice 1, 675 60 
zastoupené: Bc. Petrem Haškou, předsedou občanského sdružení 
IČ:22734686 
bankovní spojení: Poštovní spořitelna Jihlava, číslo účtu: 223940964/0300 

I. Úvodní ustanovení 

KOUS Vysočina (dále také jen „KOUS"), koordinační uskupení, které slouží členským 
i nečlenským nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO") v kraji Vysočina, 
tedy reprezentantům občanské společnosti a kraj Vysočina, územní společenství 
občanů, které mají právo na samosprávu, uzavírají tuto dohodu za účelem 
všestranně prospěšné spolupráce ve prospěch obyvatel kraje Vysočina. 

Veřejná správa a nestátní neziskový sektor jsou přirození partneři, jejichž vzájemná 
spolupráce vede k rozvoji veřejně prospěšných aktivit a k efektivnějšímu řešení 
společenských problémů i efektivnímu využívání veřejných prostředků, 

KOUS sdružuje právnické osoby, a právě tito členové pověřují předsedu organizace 
k podpisu této smlouvy a zvolené zástupce oborových sekcí KOUS dalším jednáním 
vedoucím k naplnění této smlouvy. 

-

II. Předmět dohody 

Předmětem dohody jsou zejména: 

® spolupráce při rozvoji nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina 
• vzájemná podpora zástupců nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina 
• vzájemná podpora při naplňování Strategie udržitelného rozvoje NNO kraje 

Vysočina a Programu rozvoje kraje Vysočina a ostatních oborových koncepcí 
e vvtvoření podmínek a nástroiů oro vzáiemnoú vvměnu informací a oro rozvoi 



Za účelem naplnění této dohody budou jednotlivé strany postupovat takto: 

kraj Vysočina: 

® určit člena rady, do jehož kompetence bude spadat oblast NNO, a který bude 
odpovědný za naplňování dohody o spolupráci 

• pravidelně aktualizovat přehled úředníků jednotlivých odborů krajského úřadu, 
v jejichž náplni práce je spolupráce s NNO 

• ustanovit meziodborovou pracovní skupinu pro NNO na krajském úřadu 
• určit pracovníka pro NNO, který bude zajišťovat tok informací ze strany kraje 

Vysočina a bude se zúčastňovat setkání výkonné rady KOUS 
• konzultovat s neziskovými organizacemi prostřednictvím KOUS zaměření 

Grantových programů vyhlašovaných krajem Vysočina s dopadem na neziskový 
sektor a podmínky pro jejich čerpání.; 

» umožnit zapojení zástupců KOUS při řešení aktuálních úkolů i při přípravě a 
realizaci strategických dokumentů souvisejících s NNO 

• zapojit zástupce KOUS při jednání výborů a komisí kraje Vysočina a pracovních 
skupin řešících problematiku NNO 

• zajistit vedení a správu databáze NNO kraje Vysočina 
• zapůjčit prostor krajského úřadu pro zasedání NNO včetně techniky a vybavení 

na základě Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v 
sídle kraje Vysočina 

• zajistit vedení a správu databáze projektových záměrů - sběr, roztřídění a 
evidence projektových záměrů NNO a jejich využití v roli případných partnerů 
v projektech kraje 

» podporovat vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice NNO 

KOUS Vysočina: 

• uspořádat jednou za dva roky ve spolupráci se zástupci kraje celokrajskou 
konferenci NNO, na které bude také zhodnocena úroveň spolupráce mezi krajem 
a neziskovým sektorem 

® zajistit účast zástupce na jednáních ustanovené pracovní skupiny pro NNO na 
krajském úřadu 

• zajistit aktivní zapojení NNO do tvorby a oponentury dotačních pravidel kraje 
® zajistit aktivní spolupráci se zástupci kraje Vysočina na řešení aktuálních 

problémů a při přípravě a realizaci strategických dokumentů souvisejících s NNO 
® zajistit aktualizaci databáze NNO kraje Vysočina 
• zajistit informační servis pro jednotlivé NNO m. j. prostřednictvím stránek 

www.kous.cz yčetně jejich aktualizací 
• zajistit spolupráci při plnění databáze projektových záměrů 
• zapojit NNO do vzdělávání veřejné správy o NNO 

SIL Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena formou písemné 
výpovědi jedné ze stran prokazatelně doručené straně druhé. Výpovědní lhůta 
činí 1 měsíc od prokazatelného doručení této výpoy^.di druhé smluvní straně. 

2. Přílohou této smlouvy je výčet cílů, které budou řešit naplňování této dohody a 
budou řešeny formou samostatných projektů. 



3. Smluvní strany se zavazují, že učiní všechny kroky k tomu, aby se každoročně 
uskutečnilo pracovní setkání zástupců obou smluvních stran, na kterém bude 
zhodnoceno plnění této smlouvy v předcházejícím roce. Toto setkání by se mělo 
konat vždy do konce měsíce února, 

4. Tuto dohodu je možné upravovat či doplňovat pouze písemnými dodatky, které 
budou číslovány a musí být podepsány oprávněnými osobami obou smluvních 
stran. 

5. Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží kraj 
Vysočina, druhé KOUS. 

6. Tato dohoda byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 9. 3. 2010 a 
o jejím uzavřeni bylo rozhodnuto usnesením č. 0364/08/2010/RK. 

7. Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

V Jihlavě dne /I • k 7o<\6 V Jihlavě dne . 

za kraj Výsot 

KOUS VYSOČINA, o,s. 
If.' /././W*OU yvvfifv.fvv-J—— 

Ing. Tomáš Škaryd 
člen rady kraje 

za KOUS Vysočina 
Bc. Petr Haška 
předseda 



AKČNÍ PLÁN 2017 

ro 4-; 

1. administrativně a technicky zajistit zprostředkování 
Mimořádné podpory NNO mimo grantové programy Kraje 
Vysočina členským NNO 

průběžně v roce 2017 

X3 
ro 

+-> i/> 
"E >u 

2. stabilizace organizace a z toho plynoucí nutnost navýšení 
pracovních úvazků v KOUS - hledání zdrojů financování 

průběžně v roce 2017 

(U c 
ro 
OJ 

3. vytvoření samostatného pracovního úvazku FR, PR, MIMO 
pro KOUS 

do konce roku 2017 

O 
-a 4. podpora zavedeného vícezdrojového financování průběžně v roce 2017 

-<L> 
i/i T3 '—I 

5. prozkoumat možnosti pronájmu samostatných kancelářských 
prostor pro KOUS 

průběžně v roce 2017 

6. vytvoření standardů pro jednotlivé činnosti KOUS průběžně v roce 2017 

7. pořádání seminářů dle potřeb NNO a konference průběžně v roce 2017 

C 
-ro > 

.8. zaměřit se na vzdělávání v oblasti fundraisingu a PR průběžně v roce 2017 

>C1) T3 NI > 
9. Zaměřit se na vzdělávání pro sekci sociálně-zdravotní KOUS průběžně v roce 2017 

10. propagace vzdělávacích aktivit i jiných NNO z kraje Vysočina průběžně v roce 2017 

11. propagace činnosti NNO v Kraji Vysočina průběžně v roce 2017 

CL) O 'TO 
a. 

12. zastupování NNO v jednotlivých krajských a republikových 
grémiích, pravidelná osobní komunikace s radními kraje 

průběžně v roce 2017 

3 
O Q-00 

13. pravidelná setkání Výkonné rady KOUS průběžně v roce 2017 

14. podpora při řešení problémů NNO z Kraje Vysočina 
v krajském koordinačním a servisním středisku 

průběžně v roce 2017 

15. rozšiřování členské základny KOUS průběžně v roce 2017 

OJ '(JO ai 

16. zajištění kvalitního informačního servisu pro NNO 
prostřednictví webu www.kous.cz a Newsletteru KOUS 

průběžně v roce 2017 

ro 
+-> 00 

17. revize webu www.kous.cz do konce září 2017 

18. aktualizace strategického plánu KOUS a příprava akčního 
plánu na rok 2018 

srpen - prosinec 2017 

s 
WSI&IU 

KOUS Vysočina, z. s 
Žižkova 98 /^(J 

586 01 Jihlava 
IČO: 22734686 
www.kous.cz 



PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU 2016 
Rok 2016 byl ve znamení rozvoje. V roce 2016 získal KOUS Vysočina, z. s. dotaci na dvouletý projekt Kousek po KOUSku k profesionalizaci, r.č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740) a zapojil se jako nefinanční partner do projektu Burza filantropie, r.č. CZ.03.2.X/0.0/15_024/0003104, jehož 
žadatelem je KONEP (Koalice nevládek Pardubicka). Oba projekty jsou plně zaměřeny na plnění Strategie neziskového sektoru Kraje Vysočina na roky 
2015-2020. 

Ve dnech 9. a 10. 8.2016 proběhlo strategické plánování za účasti zástupců KOUS Vysočina a Kraje Vysočina, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit aktivity 
vedoucí k plnění Akčního plánu v roce 2016 a vytvořit akční plán na rok 2017 s ohledem na nově vzniklou Strategii NNO Kraje Vysočina na roky 2015 -
2020. Důležitou součástí strategického plánování bylo sladění aktivit s ohledem na dva projekty, které KOUS Vysočina, z. s. nově realizuje. Dne 10. 1. 
2017 proběhlo závěrečné vyhodnocení Akčního plánu za rok 2016 a naplánování aktivit na další období. Na březen 2017 je naplánované společné setkání 
členů Výkonné rady KOUS Vysočina a zástupců Kraje Vysočina, abychom se vzájemně informovali o chystaných aktivitách a možnostech rozvoje další 
spolupráce. 

Akční plán na rok 2016 obsahoval celkem 17 bodů, přičemž: Plně bylo splněno 9 bodů, částečně splněno 7 bodů, nesplnili jsme 1 úkol. 

AKČNÍ PLÁN 2016 
Popis .iMi\ ii\ 1 li min Plnění 

cd «t—< 

1. administrativně a technicky zajistit zprostředkování 
Mimořádné podpory NNO mimo grantové programy 
Kraje Vysočina členským NNO 

průběžně v roce 2016 Plně splněno, v roce 2016 bylo 
podpořeno 42 organizací 

•š +-> 
a 
1 § 

2. vytvoření pracovní pozice futidraisera v rámci struktury 
KOUS 

2. polovina 2016 Částečně splněno 
Byla vytvořena pozice fundraisera a to 
jednak v rámci projektu Burza 
filantropie a v rámci projektu Kousek 
po kousku. Úvazek FR na Burzu 

<D 
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filantropie slouží výhradně k zajištění 
donátorů pro akci a úvazek FR v rámci 
projektu Kousek po kousku slouží 
k získávání donátorů pro KOUS. 

» 3. podpora zavedeného vícezdrojového financování průběžně v roce 2016 Plně splněno 
V tuto chvíli KOUS čerpá finanční 
zdroje z 4 zdrojů (Dotace na provoz 



Kraje Vysočina, projekt KOUSek po 
KOUSku k profesionalizaci a projekt 
Burza Filantropie a členských 
příspěvků). 

4. navýšení pracovních úvazků v KOUS na 2 plné úvazky 2. polovina 2016 Plně splněno 
Provoz KOUS - 0,5 úvazku -
koordinátor, 0,1 úvazku - asistent 
MIMO podpory, účetní 0,08 úvazku, 
projekt KOUSek generuje celkem 1,25 
úvazku na různých pozicích (+ DPP 
redaktoři, metodici), projekt Burza 
Filantropie generuje celkem 0,5 
úvazku. 
Celkem tedy: 2,4 úvazku 

5. vytvoření standardů pro jednotlivé činnosti KOUS 1. polovina 2016 Částečně splněno 
Byl vytvořen procesní audit v rámci 
projektu KOUSek po KOUSku 
k profesionalizaci. 

6. pořádání seminářů dle potřeb NNO průběžně v roce 2016 Plně splněno 
V roce 2016 byly zorganizovány 4 
vzdělávací semináře: 

1 
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12. 9. 2016 
Zdeněk Martínek: Problémové dítě -
úvod do problematiky (akred. MPS V) 
a.Nespecifické poruchy chování 
(akred. MŠMT) (Jihlava), 

N 
> 2. 11.2016 

Jana Leitnerová: Facebook a sociální 
sítě v propagaci NNO, kurz Facebook 
pro začátečníky (Jihlava), 

14. 11.2016 
Jana Leitnerová: Facebook a sociální 



sítě v propagaci NNO, kurz sociální 
sítě pro pokročilé (Jihlava), 

25. 11.2016 
Dana Vankeová: EET a novinky 
v účetnictví pro NNO, účetní uzávěrka 
a daňové přiznání 2016 (Jihlava). 

7. zvláště se zaměřit na vzdělávání v oblasti fundraisingu a 
PR 

2. polovina 2016 Částečně splněno 
Ze seminářů vyjmenovaných v bodě 6 
se tématem PR a fundraisingu 
zabývaly 2 - Jana Leitnerová: 
Facebook a sociální sítě v propagaci 
NNO, kurz Facebook pro začátečníky 
(Jihlava) a Jana Leitnerová: Facebook 
a sociální sítě v propagaci NNO, kurz 
sociální sítě pro pokročilé (Jihlava). 

8. zajistit propagaci vzdělávacích aktivit i jiných NNO 
z kraje Vysočina 

průběžně v roce 2016 Plně splněno (analýza proběhla 
v rámci udržitelnosti projektu 
LEPORELO, propagaci jsme 
zajišťovali prostřednictvím 
newsletteru KOUS a také e-mailových 
rozesílek). 

9. jednotlivé kurzy budeme akreditovat 2. polovina 2016 Nesplněno 

CD 
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10. propagace činnosti NNO v Kraji Vysočina průběžně v roce 2016 Plně splněno 
Zpravodaj wšel lOx, www.kous.cz 
byla pravidelně aktualizována, po celý 
rok byl pravidelně aktualizován 
facebook. 

O  
f t  
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11. zastupování NNO v jednotlivých krajských a 

republikových grémiích, pravidelná osobní komunikace 
s radními kraje 

průběžně v roce 2016 Částečně splněno 

12. pravidelná setkání Výkonné rady KOUS průběžně v roce 2016 Plně splněno 



Výkonná rada/předsednictvo KOUS se 
sešlo v roce 2016 celkem 12x. 

13. podpora při řešení problémů NNO z Kraje Vysočina 
v krajském koordinačním a servisním středisku 

průběžně v roce 2016 Částečně splněno 

14. rozšíření členské základny KOUS" průběžně v roce 2016 Částečně splněno 
I přes fluktuaci členů se nám daří 
udržet vzrůstající tendenci. 

15. zajištění kvalitního informačního servisu pro NNO 
prostřednictvím webu www.kous.cz a Newsletteru 
KOUS 

průběžně v roce 2016 Plně splněno 

2 "5c 
16. kvalitní web www.kous.cz od VI. 2016 Částečně splněno 
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17. aktualizace strategického plánu KOUS a příprava 
akčního plánu na rok 2017 

prosinec 2016 Plně splněno 
9. - 10. 8. 2016 proběhlo dvoudenní 
strategické plánování, následně 
proběhla i tvorba Akčního plánu na 
rok 2017, důležitým strategickým 
dokumentem pro činnost KOUS byl 
nově vzniklý Procesní audit, který 
vznikl v rámci projektu KOUSek po 
KOUSku k profesionalizaci. 

Vypracovala: Ing. Zuzana Pěchotová, Jaroslava Šmrhová a Soňa Baueršímová 


