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Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl O, vložka 226

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Druh obecně
prospěšných služeb:

5. června 2004
O 226 vedená u Krajského soudu v Brně
Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.
Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
269 28 027
Obecně prospěšná společnost

Poradenská, kozultační arealizační činnost zaměřená na:
obce, města, kraje, regiony, neziskové organizace, organizace v oblasti kultury,
sportu, mládeže, zdravotnictví, školství, životního prostředí, oblasti sociální a
mezinárodní spolupráci a možnosti čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
pomoc při zpracování odborných analýz a projektů
podporu a propagaci partnerství veřejného sektoru a soukromého sektoru v EU a
ČR,
osvětu o fungování orgánů EU, o dotačních mechanizmech EU a jejich fondů,
podporu osvětové, vědecké, kulturní a společenské činnosti, zejména také
podpora dětí a mládeže ze zemí EU,
podporu spolupráce občanů, občanských iniciativ, obecně prospěšných
společností, spolků, nadací a dalších institucí v rámci EU,
podporu začleňování znevýhodněných občanů do společnosti a na trh práce v
zemích Evropské unie,
podpora jazykové výuky a zahraničních stáží v rámci EU,
propagace České republiky, jejich regionů, krajů, měst, obcí a významných
institucí v zemích Evropské unie,
koordinační činnost při zajišťování společenského, kulturního a sportovního
života v zemích EU,
spolupráce s médii směřující k odbourání pomyslných hranic a to nejen
jazykových,
propagaci regionů vybudováním informačního centra pro širokou veřejnost ve
spolupráci s partnerskými organizacemi v rámci zemí EU,
zprostředkování zahraničních zkušeností a kontaktů.
Doplňková činnost:
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy.
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti.
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí.
Statutární orgán - ředitel:
JIŘINA NEHYBOVÁ, dat. nar. 7. dubna 1961
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 13. července 2016
Počet členů:
1
Údaje platné ke dni: 12. července 2020 03:36
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oddíl O, vložka 226

Způsob jednání:
Správní rada:
místopředsedkyně
správní rady:

Za obecně prospěšnou společnost jedná ředitel samostatně.

KATEŘINA DUBOVCOVÁ, dat. nar. 28. října 1973
Pekařská 430/54, Staré Brno, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 14. července 2019
Den vzniku členství: 14. července 2019
člen správní rady:
MIROSLAV KRUMPL, dat. nar. 2. května 1952
Na křečku 345/23, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Den vzniku členství: 14. července 2019
předseda správní
rady:

Počet členů:
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

MILAN ŠPIDLA, dat. nar. 5. srpna 1963
nám. Republiky 1396/10, 678 01 Blansko
Den vzniku funkce: 19. února 2020
Den vzniku členství: 19. února 2020
3

PETR UHER, dat. nar. 9. března 1978
Nová 127/12, Kníničky, 635 00 Brno
Den vzniku funkce: 6. května 2018
Den vzniku členství: 5. května 2018
člen dozorčí rady:
KATEŘINA SKÁCELOVÁ, dat. nar. 7. července 1988
Nová 127/12, Kníničky, 635 00 Brno
Den vzniku členství: 5. května 2018
člen dozorčí rady:

Počet členů:
Zakladatel:

Ing. JIŘÍ CIBOCH, dat. nar. 11. října 1977
č.p. 265, 664 34 Jinačovice
Den vzniku členství: 19. února 2020
3
JAN MALICHER, dat. nar. 28. února 1969
Žerotínova 1739/66, Žižkov, 130 00 Praha 3
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