Zpráva o činnosti Dopravní federace nevládních neziskových organizací o.s.
za rok 2006
zpracoval Pavel Doucha

1. Založení organizace
Dopravní federace nevládních neziskových organizací byla formálně založena
registrací stanov Ministerstvem vnitra dne 25.9. 2006 a bylo jí přiděleno IČ 270 41
816. Sídlo organizace bylo prozatím stanoveno v táborské kanceláři Ekologického
právního servisu, Převrátilská 330. První valná hromada sdružení se uskutečnila
dne 5. října 2006 a zvolila statutárním zástupcem a předsedou Rady sdružení
Mgr.Pavla Douchu.

2. Fundraising
V roce 2006 byly podány dvě žádosti o grant, obě na téma zpoplatňování silniční
dopravy a mýtné pro nákladní dopravu.
První žádost byla podána do Základního grantového programu Nadace Partnerství.
Žádost byla schválena a Dopravní federaci byl přidělen grant ve výši 180.000,- Kč.
Smlouva byla podepsána dne 7. prosince 2006.
Druhá žádost byla podána CEE Trust. nebyla schválena pro postup do druhého
kola pro převis poptávky nad možnostmi nadace.
Do konce roku byl prozkoumány další možnosti financování Dopravní federace
zahraničními donory. Nadějně se jeví možnost oslovit Oak Foundation. Nadace
bude kontaktována v roce 2007.
Bylo rozhodnuto zúčastnit se grantového kola Nadace rozvoje občanské
společnosti – Blokových grantů Norského mechanismu.
3. Navazování kontaktů
Byly navázány perspektivní kontakty s T&E – European Federation for Transport
and Environment, včetně podání přihlášky k členství v této renomované
mezinárodní organizaci
4. Příprava kanceláře
Byla uzavřena dohoda s Ekologickým právním servisem o poskytnutí kancelářských
prostor na rok 2007 v jeho kanceláři v Praze, Záhřebská 50.
5. Finanční zpráva
Dne 6.10. 2006 byl založen účet Dopravní federace č 211219766/0300 u táborské
pobočky ČSOB.
Dne 20.12. 2006 byla k táborskému Finančnímu úřadu podána Přihláška k
registraci právnické osoby k dani z příjmů právnických osob.
Příjmy Dopravní federace tvořili v roce 2006 dar Mgr. Pavla Douchy ve výši 1.000,-

Kč a splátka grantu nadace Partnerství ve výši 90.000,- Kč.
Výdaje neměla Dopravní federace v roce 2006 žádné, s výjimkou bankovních
poplatků.

Zpracoval: Mgr. Pavel Doucha
Projednáno Valnou hromadou sdružení dne 14.12. 2006

