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           Srdečně Vás zveme na 

„Konferenci neziskového sektoru Libereckého kraje“  
 
 

ve středu 26. března 2014 
 

prostory LK – multimediální sál – 3. patro vchod C, U Jezu, Liberec 3 
 

 

Program (jednotlivé příspěvky a jména referujících budou doplněny dle přihlášek): 
 
 

  9.00 – 10.00   prezentace účastníků, diskuse v kuloárech a ranní občerstvení, nabídka  
                         materiálů jednotlivých NNO a Libereckého kraje 
 

10.00 – 10.30  Zahájení, informace o závěrech konference „Partnerství ANNOLK a LK   
                         2013 a 2014“ z 19. 3. 2014 
 

10.30 – 12.30   Výsledky grantových řízení kraje v roce 2013 – po jednotlivých  
                         grantových výzvách  + prezentace úspěšných projektů – dle přihlášek  
                         referentů KÚ a zástupců NNO – 1. část (jednotlivé příspěvky max. 15 minut) 
 

12.30 – 13.00   přestávka na oběd 
 

13.00 – 14.30  Výsledky grantových řízení kraje v roce 2013 – po jednotlivých  
                        grantových výzvách  + prezentace úspěšných projektů – dle přihlášek  
                        referentů KÚ a zástupců NNO – 2. část (jednotlivé příspěvky max. 15 minut) 
 

14.30 – 15.00  Grantová politika Libereckého kraje pro rok 2014, připravované projekty, akce 
 

15.00 – 15.15  Aktivní politika zaměstnanosti 2014 pro NNO a jejich jednotlivé právní formy 
 

15.15 – 15.30  Aplikace NOZ na statut a dokumenty o.s., přeregistrace subjektů, doporučené  
                        postupy a vzory, poradenství „na míru“, změny v účetní legislativě pro 2014  
 

15.30 – 15.45 Pakt zaměstnanosti a Sdružení pro Liberecký kraj - priority, cíle, aktivity na  
                       období 2014 - 2015 
 

15.45 – 16.00 závěrečná diskuse, doplnění plánu spolupráce a aktivit pro NNO LK na 2014 
 

16.00 – 16.30 závěry, zakončení konference 
 

 
Konferenci  moderuje  Ing. Lidie Vajnerová a Mgr. Květa Morávková, za výbor ANNOLKu Vás 
k účasti na pracovní konferenci srdečně zve Pavla Haidlová, předsedkyně ANNOLK. 

  
 
 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na annolk@seznam.cz  (vítána účast osob pracujících i pro více 
NNO – i jako dobrovolníci) a o zaslání Vašich kontaktních údajů a názvu (+ anotace a ppt či pdf 
prezentace) referátu či příspěvku do programu nejlépe do 17. března 2014.  
Podkladové materiály a podrobný program budou rozeslány 20.3.2014 včas přihlášeným 
účastníkům konference, případně namnoženy na jednání konference. 
V případě velkého zájmu NNO o vystoupení v blocích Výsledky 1. a 2. může být zahájení 
konference posunuto již na 9.30 – prosím sledujte v podrobné verzi programu. 
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