PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

14. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 17. júna 2019

Číslo poradia:

Návrh na vstup
Prešovského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

Návrh na uznesenie:
v prílohe materiálu

Predkladá:
RNDr. Rudolf Bauer, PhD.,
vedúci odboru regionálneho rozvoja

Spracovala:
Ing. Helena Miščíková,
vedúca oddelenia strategického plánovania

Odsúhlasil:
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga,
riaditeľ Úradu PSK

V Prešove 4. júna 2019

na

NÁVRH
uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
vstup Prešovského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb
„Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov“ formou pridruženého členstva;
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Dôvodová správa
Medzi ciele, ktoré má Prešovský samosprávny kraj zadefinované vo svojom programe rozvoja,
„Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie
2014 – 2020“, patrí aj podpora podnikania a inovácií so zámerom zvýšiť zamestnanosť
v regióne, zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, podporovať lokálne
ekonomiky a využívať miestny potenciál.
V tejto súvislosti považujeme za vhodné rozvíjať bližšiu spoluprácu so záujmovým združením
právnických osôb Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, a to formou
„pridruženého členstva“ Prešovského samosprávneho kraja v tomto záujmovom združení.
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Členovia a členstvo v združení
Záujmové združenie právnických osôb Regionálne poradenské a informačné centrum
Prešov (RPIC Prešov) vzniklo v máji 1993 ako nezávislý, nepodnikateľský subjekt, ktorého
predmetom činnosti je podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom poskytovania
komplexných služieb pre začínajúce a existujúce malé a stredné podniky (MSP) s cieľom
zvýšenia sociálno-ekonomického postavenia regiónu Prešovského kraja. V súčasnosti má
združenie štyroch riadnych a sedem pridružených členov.
Súčasní pridružení členovia:
- Mesto Prešov
- Mesto Vranov nad Topľou
- Mesto Svidník
- Mesto Vysoké Tatry
- Mesto Sabinov
- Mesto Snina
- Mesto Poprad
Ciele združenia
Cieľom činnosti RPIC Prešov je podpora sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu
prostredníctvom budovania a rozvíjania efektívneho podnikateľského prostredia
a poskytovania komplexných služieb pre MSP v regióne Prešovského kraja.
RPIC Prešov vykonáva pre MSP nasledujúce činnosti:
a) získava, spracováva a poskytuje relevantné informácie pre podnikateľov,
b) zabezpečuje a poskytuje začínajúcim a existujúcim podnikateľom komplexné odborné
poradenstvo,
c) zabezpečuje a organizuje vzdelávacie programy, rekvalifikačné kurzy a iné školiace
aktivity,
d) sprostredkováva kontakty medzi podnikateľskými subjektmi na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni,
e) realizuje podporné mikropôžičkové programy vo vymedzenom regióne,
f) zabezpečuje a poskytuje rizikový kapitál pre štart a rozvoj inovatívneho podnikania,
g) sprostredkuje a zabezpečuje implementáciu externých podporných finančných
programov v regióne,
h) zabezpečuje a poskytuje komplexné služby technologického inkubátorového centra,
i) spolupracuje s inými podpornými inštitúciami na spoločných projektoch na národnej
a medzinárodnej úrovni,
j) poskytuje komplexné služby potenciálnym investorom vo vymedzenom regióne,
i) realizuje projekty regionálneho rozvoja súvisiace s rozvojom podnikateľského
prostredia
j) usmerňuje nové podnikateľské aktivity MSP v súlade s dokumentami týkajúcimi sa
regionálneho rozvoja vo vymedzenom regióne, participuje na tvorbe stratégií
regionálneho rozvoja na úrovni NUTS 2
k) zastupuje záujmy rozvoja regiónov (NUTS2) na medzinárodnej úrovni,
l) presadzuje záujmy RPIC Prešov v záujmových združeniach na národnej
i medzinárodnej úrovni,
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m) propaguje podnikateľské aktivity MSP vo vymedzenom regióne i mimo neho,
n) aktivizuje svoje postavenie v oblasti inovácií, prepojenia vedy s praxou a implementácií
aplikovaného výskumu do podnikateľského prostredia,
o) poskytuje aj ďalšiu podporu pre rozvoj MSP.
Výhody členov združenia
Členstvo v RPIC Prešov prináša tieto výhody:
- podpora a podieľanie sa na vyváženom sociálno-ekonomickom rozvoji regiónu,
- hájenie spoločných záujmov na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni,
- vytváranie priaznivých podmienok pre efektívnu a účelnú spoluprácu strán tak, aby
prínos z tejto spolupráce mali obe strany,
- realizácia spoločných projektov, predovšetkým v oblasti podpory podnikania, inovácií
a digitalizácie priemyslu,
- spolupráca pri príprave strategických dokumentov v oblasti podpory podnikania,
inovácií, digitalizácie priemyslu a koncepcie inteligentného priemyslu.
Riadiace orgány združenia
Orgánmi RPIC Prešov sú:
a) Zhromaždenie členov RPIC Prešov
b) Správna rada RPIC Prešov
c) Výkonný riaditeľ RPIC Prešov
Zhromaždenie členov RPIC Prešov je najvyšším orgánom RPIC Prešov a je zložené zo
všetkých riadnych a pridružených členov RPIC Prešov.
Kontrolným orgánom RPIC Prešov je Správna rada RPIC Prešov, ktorá má najmenej 3 členov,
volených Zhromaždením členov RPIC Prešov zo zástupcov riadnych členov združenia.
Štatutárnym orgánom RPIC Prešov je výkonný riaditeľ RPIC Prešov, ktorý riadi jeho činnosť.
Členovia združenia
Členom RPIC Prešov sa môže stať každá právnická osoba, ktorá má v rámci svojej činnosti
záujem podporovať' aktivity RPIC Prešov zamerané na rozvoj MSP vo vymedzenom regióne.
Právnická osoba môže byť členom záujmového združenia RPIC Prešov ako:
- riadny člen
- pridružený člen
Právnická osoba sa stáva riadnym členom RPIC Prešov, ak sú splnené nasledujúce
podmienky:
-

-

v prípade, že je zakladajúcim členom RPIC Prešov, ak podpíše jeho Zakladateľskú
zmluvu RPIC Prešov,
ak písomné prejaví záujem stať sa riadnym členom RPIC Prešov,
v prípade že ide o pristupujúceho riadneho člena, po zaplatení príslušného vkladu a
schválení Zhromaždením členov RPIC Prešov, pričom sa vyhotoví dodatok k Stanovám
RPIC Prešov, o pristúpení nového riadneho člena,
ak súhlasí so Stanovami RPIC Prešov.
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Právnická osoba sa stáva pridruženým členom RPIC Prešov, ak sú splnené nasledujúce
podmienky:
-

ak písomné prejaví záujem stať sa pridruženým členom RPIC Prešov,
ak súhlasí so Stanovami RPIC Prešov,
ak o pristúpení pridruženého člena rozhodne Zhromaždenie členov RPIC Prešov
dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.

Práva členov RPIC Prešov
Riadni členovia RPIC Prešov:
-

majú právo určovať svojho zástupcu na zasadania Zhromaždenia členov RPIC Prešov,
majú právo navrhovať svojho kandidáta do Správnej rady RPIC Prešov,
majú právo hlasovať a prostredníctvom svojich zástupcov zúčastňovať sa na
rozhodnutiach Zhromaždenia členov RPIC Prešov a Správnej rady RPIC Prešov,
požadovať výsledky účtovnej uzávierky z hospodárenia RPIC Prešov,
požadovať od výkonného riaditeľa RPIC Prešov raz za štvrťrok informáciu o činnosti
RPIC Prešov.

Pridružení členovia RPIC Prešov:
-

sú právoplatnými členmi združenia RPIC Prešov,
majú právo, prostredníctvom svojho zástupcu, zúčastňovať sa na riadnom zasadnutí
Zhromaždenia členov RPIC Prešov,
nemajú právo hlasovať na zasadaniach Zhromaždenia členov,
nemajú právo určovať svojho zástupcu do Správnej rady RPIC Prešov,
neplatia žiadny členský príspevok,
nemajú žiaden podiel na majetku združenia,
majú právo prostredníctvom svojich zástupcov, aktívne sa podieľať na tvorbe plánu
činnosti RPIC Prešov, ako aj na činnosti RPIC Prešov, ak tieto aktivity nie sú
v protiklade so všeobecnými záujmami združenia.

Povinnosti členov RPIC Prešov
Riadni členovia RPIC Prešov majú tieto povinnosti:
-

dodržiavať ustanovenia Zakladateľskej zmluvy a Stanov RPIC Prešov,
podporovať' všestranne činnosť RPIC Prešov v rámci vlastnej pôsobnosti,
platiť členský príspevok vo výške a lehote schválenej Zhromaždením členov RPIC
Prešov pre daný kalendárny rok.

Pridružení členovia RPIC Prešov majú tieto povinnosti:
-

dodržiavať ustanovenia Stanov RPIC Prešov,
podporovať' všestranne činnosť RPIC Prešov v rámci vlastnej pôsobnosti,

Pridružený člen neplatí členský príspevok.
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