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Druh všeobecne prospešných služieb
1. Nezisková organizácia poskytuje najmä, nie však výlučne nasledujúce
všeobecne prospešné
služby:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt,
- uchovávanie rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a
rozvoj
spoločného kultúrneho dedičstva na území TTSK,
- organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí,
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- organizovanie vzdelávacích a odborných aktivít a podujatí,
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- spracovanie projektových žiadostí a implementácia rozvojových projektov,
- tvorba štúdií, analýz a odborných prác a účasť na tvorbe koncepčných a
strategických
dokumentov,
- vyhľadávanie vhodných výziev a zdrojov na financovanie programových
priorít v oblasti
regionálneho rozvoja,
- aktivity na podporu inovácií v podnikaní a spolupráca s lokálnymi
podnikateľskými a
nepodnikateľskými subjektmi,
- aktivity zamerané na podporu medzinárodnej spolupráce, medziregionálnej
spolupráce a
tvorby partnerstiev,
- propagácia cyklistiky ako zdravej a ekologickej formy dopravy a zlepšenie
spoločenskej a
dopravnej situácie pre cyklistov,
- vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a cykloturistiky na území
Trnavského
kraja,
- činnosti zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti.
2. Nezisková organizácia je založená najmä pre potrebu prípravy a
implementácie inovačných a rozvojových projektov pre TTSK a organizácie v
jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Jednou z jej hlavných činností je realizácia
projektov verejno-súkromného partnerstva (napr. v spolupráci s nadáciou
Cvernovka) pri konverzii dubióznych a neefektívne využívaných verejných
budov na nové verejné funkcie a podobne.

Ďalšou prioritou organizácie je realizácia projektov zameraných na zlepšenie
kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu
mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich na
území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva v TTSK.
Nezisková organizácia sa zameriava aj na poskytovanie služieb na podporu
podnikateľského sektora s dôrazom na malé a stredné podnikania a inovačný
potenciál podnikov, rozvoj ich exportných kapacít, ale aj zvyšovanie potenciálu
príchodu investícií do regiónu s pridanou hodnotou tvorby pracovných miest.
Svojimi aktivitami sa nezisková organizácia snaží motivovať podnikateľov
pôsobiacich v Trnavskom kraji prinášať a predstavovať inovatívne prístupy,
služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života a služieb.

