Občianske združenie Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia,
Cesta Slobody 466, 991 28 Vinica

Výročná správa za rok 2008

Marec 2008

Identifikačné údaje:
Názov združenia: Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, o.z.
Sídlo: Cesta Slobody 466, 991 28 Vinica
Štatutárny zástupca: Ľudovít Cseri, predseda
IČO: 45021988
DIČ: 2022642897
Číslo účtu: 10560941/5200
Predmet činnosti:
- šírenie informácií o Európskej únii, Programe rozvoja vidieka a o prístupe
LEADER
- spoluprácu pre vytvorenie a rozvíjanie verejno-súkromného partnerstva
pre prístup LEADER implementovaného na území okresu Veľký Krtíš,
v ktorom je zastúpený verejný sektor, podnikateľská sféra, neziskové
organizácie, záujmové združenia a občania a ďalšiu činnosť podľa pravidiel
a zásad LEADER
- komunikáciu a spoluprácu s ďalšími inštitúciami a subjektami na
regionálnej, národnej, medzinárodnej úrovni, príprava a realizácia
spoločných projektov
- prípravu vlastných projektov zo zahraničných a domácich zdrojov pre
efektívne a zmysluplné fungovanie združenia v súlade s cieľmi združenia
- školenie, vzdelávanie
- publikačnú a vydavateľskú činnosť
- poradenstvo a konzultácie
- poskytovanie pomoci a služieb pri tvorbe a realizácii projektov svojich
členov a ďalších subjektov v záujmovom území združenia
Činnosť v roku 2008:
-

mesiac máj 2008 – príprava stanov k založeniu občianskeho združenia

-

5.6.2008 – registrácia občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR

-

Jún – júl 2008 – príprava žiadosti o pridelenie IČO, registrácia na Daňovom
úrade vo Veľkom Krtíši

-

30.06.2008 – konanie ustanovujúcej členskej vo Vinici, voľba členov
predsedníctva, voľba členov revíznej komisie a voľba predsedu, schválenie
výšky jedno rázového členského na rok 2008 v hodnote 300 SKK,
schválenie zakladajúcich členov OZ PKP 13 obcí, 1 podnikateľský subjekt,
2 subjekty z neziskového sektora, spolu 16 členov
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-

Júl 2008 – zriadenie účtu v banke pre OZ PKP

-

Júl 2008 – príprava žiadosti v rámci opatrenia 3.5 Získavanie zručností,
oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia na
získanie finančných prostriedkov na dopracovanie Integrovanej stratégie

-

Júl 2008 – verejné obstarávanie na dodávateľa vzdelávacích aktivít projektu
a na spracovateľa Integrovanej stratégie

-

Október 2008 – odovzdanie ďalšej etapy Integrovanej stratégie na VUC
Banská Bystrica. Stratégia bola odovzdaná ešte v mene troch
mikroregiónov.

-

November 2008 – podpísanie zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva
SR - PPA o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
dopracovanie Integrovanej stratégie

-

December 2008 – podpísanie zmlúv s dodávateľmi služieb – CPK Veľký
Krtíš a SeDeM, n.o. Banská Bystrica

Správa o hospodárení OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
-

členské príspevky za rok 2008 v hodnote 99 300,- Sk
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