Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis
za rok 2013

1) nazwa fundacji: Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis, 33-300 Nowy Sącz, ul.
Myśliwska 4c/8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS-u 0000360997,
statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON: 121328095, dane
dotyczące członków zarządu fundacji: Jadwiga Brożek- Prezes Zarządu- reprezentacja
jednoosobowa.
2) Fundacja została powołana w celach:




















Kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych.
Wspierania rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego,
Działania na rzecz integracji z krajami Unii Europejskiej,
Popularyzowania planowania strategicznego w samorządach, administracji i
przedsiębiorstwach,
Popularyzowania innowacyjności w samorządach, administracji i
przedsiębiorstwach,
Popularyzowania idei zrównoważonego rozwoju,
Popularyzowania idei partnerstwa,
Popularyzowania nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji,
Rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego,
Poprawy funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wszelkich szczebli,
Popierania działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i oświatowej oraz
przenoszenia doświadczeń w dziedzinie rozwoju regionalnego pomiędzy
organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Wyrównywania szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc grupom
defaworyzowanym.
Stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy,
Organizowania wypraw i prac badawczych,
Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Wspieranie grup wykluczonych społecznie, pomaganie osobom w trudnej sytuacji
Ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań,
rozwiązań i technologii
Wspieranie inicjatyw oddolnych

3) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność statutową

-w zakresie wyrównywania szans, wzrostu parycypacji społecznej i obywatelskiej osób głuchych
poprzez realizacje projektu: -„Glusi24.info”, wspólnie Polskim Związkiem Głuchych;
- w zakresie kreowania inicjatyw partnerskich, wymiany doświadczeń, działań na rzecz osób
młodych, szczególnie niepełnosprawnych, wsparcia rozwoju trzeciego sektora
Poprzez realizację programu „Integracja ponad granicami”
-w zakresie działań na rzecz osób starszych
Poprzez realizację projektu „Akademia seniora”

4) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego,
brak

5) odpisy uchwał zarządu fundacji –
brak

6) informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł Patrz informacja dodatkowa

7) informację o poniesionych kosztach:
Patrz rachunek wyników

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

brak

9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja na bieżąco reguluje zobowiązania podatkowe i składa deklaracje do US

