Sprawozdanie z działalności
Fundacji Klaster LifeScience Kraków
za rok 2019

*zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie
obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły.

1.

Podstawowe dane.

1.1

Dane fundacji:

Nazwa Fundacji

Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Siedziba i adres

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Adres do korespondencji

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

E-mail

fundacja@lifescience.pl

Telefon

12 297 45 06

Faks

-

Data wpisu w KRS

16.04.2013

Nr KRS

0000458418

REGON

122 838 510

1.2

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

l.p.

Imię

Nazwisko

Pełniona funkcja

1.

Kazimierz

Murzyn

Prezes Zarządu

1.3

Cele statutowe fundacji:

1)
rozwijanie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne połączenie i
wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych,
instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych w Małopolsce, a także współpraca w
tym zakresie innymi podmiotami reprezentującymi bio-regiony Polski;
2)
wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie
warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych
i jednostek badawczo-rozwojowych;
3)
promocja samorządów lokalnych i regionalnych jako bio-regionu Małopolska i jego stolicy –
Krakowa;
4)
rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego
wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej
gospodarki opartej na wiedzy;
5)
działanie na rzecz rozwoju bio-regionu Małopolska, jako miejsca dla tworzenia przedsiębiorstw,
rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze life science;
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6)
inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych
warunków funkcjonowania i rozwoju instytucji, przedsiębiorców i organizacji działających w sektorze
life science w regionie Małopolski;
7)
inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami
i przedsiębiorcami spoza Małopolski, w celu zapewnienia i ułatwienia dostępu do najnowszych
osiągnięć wiedzy i technologii;
8)
inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych
i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów
z prywatnych i publicznych funduszy regionalnych, krajowych i europejskich;
9)
organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie
wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i
doświadczeń.

2.

Działalność statutowa fundacji.

2.1

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:

A.

Kluczowe projekty realizowane w ramach działalności statutowej

1.

2.

ProBio Małopolska - PROmocja potencjału gospodarczego BIO-Regionu MAŁOPOLSKA na arenie
międzynarodowej (RPMP.03.03.01-12-0121/16-00) - projekt współfinansowany w ramach RPO
3.3.1 (Promocja gospodarcza Małopolski). Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności
MŚP działających w obszarze inteligentnej specjalizacji „Nauki o życiu”, poprzez zintegrowany
program promocji oferty gospodarczej, powiązany z programem stymulowania i wspierania
ekspansji na rynki międzynarodowe. Projekt realizowany w partnerstwie z Jagiellońskim Centrum
Innowacji oraz z Fundacją Inicjatyw Innowacyjnych w Krakowie. W ramach Projektu realizowanych
jest 7 zadań w terminie od lipca 2016 do lutego 2019r. Informacja o projekcie
http://lifescience.pl/projekty/probio-malopolska/

Life Science Open Space 2019 – coroczna impreza popularyzująca współpracę dla rozwoju
innowacji. W realizacji LSOS Fundacja współpracuje z partnerami Klastra LifeScience Kraków oraz z
partnerami zagranicznymi. Koszt organizacji został pokryty ze środków własnych Fundacji Klaster
LifeScience Kraków, sprzedaży biletów wejściowych oraz środków przekazanych przez Partnerów
Specjalnych konferencji. Uczestniczyło w niej ponad 500 osób, odbyło się 140 prezentacji w
ramach 12 sesji tematycznych i 3 sesji specjalnych. Podsumowanie LSOS 2019 i abstrakty
prezentacji znajdują się na stronie www.lifescienceopenspace.com.
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3.

4.

BFCC - Baltic Fracture Competence Centre: Leveraging knowledge for better care in ageing
societies in the Baltic Sea Region (Interreg BSR R001) - projekt współfinansowany w ramach
programu INTERREG BSR. Celem projektu jest poprawa wyników leczenia złamań oraz jakości w
zakresie ich rozumienia, analizowania, rozpoznawania oraz optymalizacji kosztów społecznoekonomicznych, poprzez utworzenie lub zintegrowanie, a następnie udostępnienie uniwersalnej
platformy rejestrów złamań, służącej pogłębianiu wspólnie prowadzonych badań, gromadzeniu
wiedzy, udostępnianiu wyników badań oraz pobudzaniu wymiany doświadczeń pomiędzy
ekspertami i placówkami medycznymi. Projekt realizowany w konsorcjum 13 partnerów z 7
krajów basenu morza Bałtyckiego. Projekt realizowany od marca 2016 do lutego 2019. Informacja
o projekcie http://lifescience.pl/projekty/bfcc/ .

AMICI - COST Action 15114 – Anti-Microbial Coating Innovations to Prevent Infectious Diseases –
projekt finansowany w ramach programu COST. Celem projektu jest stworzenie i rozwój
europejskiej sieci współpracy instytucji i ekspertów w dziedzinie powłok antybakteryjnych oraz
skoordynowanie międzynarodowych badań, w tym zakresie. Klaster LifeScience Kraków i
Uniwersytet Jagielloński są polskimi partnerami w konsorcjum projektowym obejmującym 32
kraje. Projekt trwa od kwietnia 2016 do marca 2020. Informacje o projekcie
http://lifescience.pl/projekty/amici/

5.

SANO - Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Spersonalizowanej
Terapii – projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. Jego celem
jest utworzenie w Krakowie ośrodka medycyny obliczeniowej. Centrum będzie głównym motorem
europejskiego postępu w tym szybko rozwijającym się sektorze, opracowując zaawansowane
metody inżynieryjne do zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób oraz zaspokajając
ogólnoświatową potrzebę radykalnie usprawnionych systemów opieki zdrowotnej. Partnerzy
projektu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, AGH / Cyfronet, Fraunhofer ISI, Julich
Forschungszentrum, The Uniwersity of Sheffield / Insigneo. Projekt realizowany od sierpnia 2019
do lipca 2026 r.
Informacje o projekcie: https://lifescience.pl/projekty/sano/sano-centrum-zindywidualizowanejmedycyny-obliczeniowej/

6.

DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health – project współfinansowany w ramach program
Erasmus+. Celem projektu jest zapewnienie jakościowej opieki, pomimo mniejszej ilości środków,
wspieranie pracowników opieki zdrowotnej w celu zapewnienia przejrzystości kanałów
komunikacji oraz umożliwienie pacjentom lepszego zaangażowania w dbanie o własne zdrowie.
Partnerzy pochodzą z 8 krajów Unii Europejskiej reprezentując odmienne kultury, struktury
polityczne, zwyczaje edukacyjne i systemy opieki zdrowotnej. Projekt realizowany od maja 2019
do października 2021. Informacje o projekcie: https://lifescience.pl/projekty/dish/dish-intro/
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7.

8.

MNN 2019 - Małopolska Noc Naukowców – organizacja programu popularyzującego nauki life
science w ramach corocznej imprezy odbywającej się w całym Regionie. W programie
realizowanym w LifeScience Park w Krakowie zawarto: pokaz owadów i pajęczaków, warsztaty
mydlane, warsztaty dotyczące Ziemi oraz leków. Sponsorami przedsięwzięcia i partnerami
merytorycznymi byli Partnerzy Klastra LifeScience Kraków. W imprezie uczestniczyło ok. 500 osób,
z czego ok. 70% stanowiły dzieci i młodzież.

Awangarda 2019 - Rozwój możliwości współpracy przedsiębiorstw z Małopolski z partnerami
Inicjatywy Awangarda w ramach Projektów Pilotażowych Biogospodarka i Druku 3D – w ramach
projektu został opracowany raport nt. regionalnych łańcuchów wartości, udostępniono template
dla projektów demonstracyjnych, zorganizowano 2 sesje tematyczne i partneringowe dot.
Biogospodarki i Druku 3D, zorganizowano 2 warsztaty dla przedsiębiorców. W działaniach
projektowych wzięło udział ponad 150 osób.

9. Małopolska - tu technologia staje się biznesem: realizacja zadania publicznego Województwa
Małopolskiego. W ramach zadania zorganizowano 9 otwartych spotkań Klastra (5 na terenie
Krakowa, 4 w subregionach – Olkusz, Chrzanów, Nowy Sącz, Brzesko) oraz Dzień Otwarty Klastra.
Wydarzenia miały na celu „wzmocnienie konkurencyjności innowacyjnych firm i instytucji poprzez
ułatwienie im dostępu do narzędzi, zasobów i kompetencji, w tym również dzięki nawiązywaniu
efektywnych partnerstw”.

B.

Inne projekty i działania realizowane w ramach działalności statutowej

1. ITHACA InnovaTion in Health And Care for All (INTERREG CEE). Projekt realizowany przez
UMWM. KLSK jest partnerem stowarzyszonym w projekcie, który ma na celu poprawę polityki
regionalnej w celu przyspieszenia procesu budowania ekosystemu sprzyjającego innowacjom w
zakresie opieki społecznej i zdrowotnej na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Projekt
będzie wdrażany przez 5 lat. Pierwsze 3 lata (01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.) będą przeznaczone
na wymianę doświadczeń i wypracowanie najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie
innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Kolejne 2 lata (01.01.2020 - 31.12.2021
r.) poświęcone będą na wdrażanie i monitorowanie wypracowanych rozwiązań.
2. Udział w Małopolskim Festiwalu Innowacji 2019, w ramach którego KLSK zorganizował
spotkanie poświęcone tematyce e-Zdrowia – „Wdrożenie technologii teleinformatycznych”,
temat został zaprezentowany w kontekście szansy na poprawę jakości i skuteczności leczenia
oraz możliwości ulepszenia funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej.
3. Dzień Otwarty KLSK 2019 – organizacja corocznej imprezy, której celem jest prezentacja i
promocja działalności inicjatywy klastrowej, w tym podsumowanie zadań zrealizowanych w
minionym roku, przedstawienie programu działania, a także prezentacje działalności członków
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inicjatywy. Wygłoszonych zostało 17 prezentacji, w spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Dzień
Otwarty został zorganizowany w ramach projektu Małopolska – tu technologia staje się
biznesem.
4. Drugie Śniadania Klastra – organizacja cyklicznych spotkań dla Partnerów Klastra, poświęconych
tematom strategicznym i rozwojowym. Odbyło się 10 śniadań adresowanych do osób
decyzyjnych w instytucjach partnerskich Klastra.
W 2019 r. zostały przygotowane i złożone 4 wnioski o dofinansowanie projektów:


Małopolska - tu technologia staje się biznesem 2019 – zadanie polega na przygotowaniu i
realizacji cyklu dziewięciu otwartych spotkań Klastra LifeScience Kraków (Klastra) pod nazwą
„Łączymy Naukę z Biznesem” oraz organizacji Dnia Otwartego Klastra. Wspólnym celem działań
Klastra jest promowanie „współpracy na rzecz innowacji dla zdrowia i jakości życia”.



Rozwój możliwości współpracy przedsiębiorstw z Małopolski z partnerami Inicjatywy
Awangarda w ramach Projektów Pilotażowych Biogospodarka i Druku 3D – zadanie będzie
drugim etapem - kontynuacją projektu pn. Klaster LifeScience Kraków – rozwój współpracy w
ramach Inicjatywy Awangarda (VI) w obszarze Nauk o Życiu realizowanego w 2018 r.,
ukierunkowanego na dwa obszary tematyczne VI: Biogospodarka i Druk 3D. Jego celem jest
rozwinięcie i wsparcie w Małopolsce, długoterminowej współpracy ukierunkowanej na rozwój
nowych technologii w dziedzinach Biogospodarki i Druku 3D, jako składników inteligentnych
specjalizacji Regionu.



ProBioM-2 - Wniosek na realizację 2. edycji projektu Promocja BIO-Regionu MAŁOPOLSKA.



Odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego - konkurs dedykowany jest klastrom, które
starają się o odnowienie statusu KKK oraz klastrom ubiegającym się o nadanie statusu KKK.

C.

Współpraca międzynarodowa – internacjonalizacja
1. W ramach strategii internacjonalizacji Klaster aktywnie uczestniczył w działaniach organizacji
SCANBALT, z którą współpracuje również w ramach projektu BFCC.
2. Udział w pracach Inicjatywy Awangarda, w której Klaster jest przedstawicielem
merytorycznym w zakresie programu Biogospodarka.

D.
#
1

2

Komunikacja i działania marketingowe
Tematyka / cel działania
Adres internetowy
Rozwój i prowadzenie strony internetowej www.lifescience.pl
Klastra, służącej edukacji promocji działań
Klastra, Bio-Regionu Małopolska oraz członków
inicjatywy Klastrowej
Rozwój i prowadzenie bloga poświęconego idei http://lifescienceopenspace.com/
„Open Innovation” i głównego portalu imprezy
Life Science Open Space.
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3
4

6

2.2

Prowadzenie strony informacyjnej dotyczącej
konferencji LSOS
Prowadzenie
serwisów
społecznościowych
dotyczących współpracy, innowacyjności i
przedsiębiorczości w dziedzinie nauk o życiu.

www.lsos.info

Prowadzenie serwisu internetowego dla projektu
AMiCI

http://amici.lifescienceopenspace.pl/

www.facebook.com/lifescience.krakow
www.linkedin.com/company/klasterlifescience-krakow
www.twitter.com/lifescience_pl

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

1.
Umowa o realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Województwa Małopolskiego (Małopolska - tu technologia staje się biznesem).
Wartość dofinansowania 22.000 zł; realizacja od kwietnia do grudnia 2019.
2.
Umowa o realizację zadania publicznego (Awangarda) w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego. Wartość dofinansowania 60.000 zł;
realizacja od lipca do grudnia 2019.
3.
Umowa grantowa na realizację projektu SANO w ramach europejskiego programu Horyzont
2020. Wartość dofinansowania 14 998 453 EUR, w tym dofinansowanie Fundacji 568 100 EUR;
realizacja od sierpnia 2019 do lipca 2026.
4.
Umowa partnerska do umowy grantowej na realizację projektu DISH w ramach europejskiego
programu Erasmus+. Wartość dofinansowania 996 790 EUR, w tym dofinansowanie Fundacji
289 650 EUR; realizacja od maja 2019 do października 2021.

3.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:

Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą świadczeniu usług:
- marketingowych (73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 63.99.Z Pozostała działalność usługowa
w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana),
- organizacyjnych (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana, 82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów)
- doradczych (82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania).
W zakres usług związanych z działalnością gospodarczą wchodziła również realizacja umów
partnerskich z członkami Klastra (82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana).

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Zarząd nie podejmował żadnych uchwał w 2019 r.
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5.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł), z wyodrębnieniem ich źródeł
oraz formy płatności.

5.1.

Przychody
ogółem
(w tym):
Przychody
finansowe +
pozostałe
przychody
operacyjne
 ze spadku

wszystkie
formy
płatności
łącznie
1.320.156,40

w tym:
gotówka
378,00

przelew
1.319.778,40

2.880,79

2.880,79

1.694,00

1.694,00

1.315.581,61

1.315.581,61

− z budżetu
jednostek
samorządu
terytorialneg
o

117.749,58

117.749,58

− ze środków
unijnych

744.885,33

744.885,33



z innych
źródeł
(działalność
gospodarcza)

413.563,26

413.563,26



z innych
źródeł
(odpłatna
działalność
statutowa)



z zapisu



z darowizn



ze środków
publicznych
w tym:

ew. inna forma
(podać jaka)

− z budżetu
państwa

39.383,44

378,00

39.005,44
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Przychody uzyskane z
tytułu odpłatnych
świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach
celów statutowych

5.2.

Koszty odpłatnych
świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach
celów statutowych

5.3.

wszystkie
formy
płatności
łącznie

w tym:
gotówka

39.383,44

wszystkie
formy
płatności
łącznie

378,00

przelew

ew. inna
forma
(podać
jaka)

39.005,44

w tym:
gotówka

112.861,44

przelew

ew. inna
forma
(podać
jaka)

1.701,08 111.160,36

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację:

5.4.

wynik finansowy tej działalności:

330.613,98 zł

5.5.

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł:

31,33 %

Na 31.12.2019 na rozliczeniach międzyokresowych przychodów widnieje kwota 843.524,21 zł.,
natomiast na rozliczeniach międzyokresowych kosztów kwota 245.862,17 zł. Zatrzymane kwoty są
przeksięgowywane na przychody i koszty okresu w dacie zatwierdzenia projektu. Dlatego, mimo że
projekty zostały zakończone (a nie zatwierdzone) nie pojawiły się w rachunku wyników.
Stan rozliczeń międzyokresowych
przychodów

Projekt

Rozliczenia międzyokresowe
kosztów

TTB 2019

22.000,00

24.222,23

Awangarda 2019

60.000,00

57.295,80

Dish

91.836,57

29.809,69

669.687,64

107.427,59

SANO
BFCC
SUMA

6.

27.106,86
843.524,21

245.862,17

Informacja o poniesionych kosztach (w zł).
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6.1.

Koszty ogółem
w tym:
 na realizację
celów
statutowych

wszystkie formy
płatności łącznie

w tym:
gotówka

przelew

1.222.725,14

2.395,53

1.220.329,61

1.078.398,22

1.877,95

1.076.520,27



na
administrację
(czynsze,
opłaty
telefoniczne,
pocztowe,
itp.)

38.886,58

456,58

38.430,00



na działalność
gospodarczą

82.949,28

61,00

82.888,28



pozostałe
koszty

22.491,06

ew. inna
forma
(podać jaka)

22.491,06

7.

Dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, aktywów i zobowiązań.

7.1

Informacja o zatrudnieniu w fundacji:

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 5
W tym:
a) wg zajmowanych stanowisk:
*

- Prezes Zarządu (I-VII 2019) – 1 etat , Kierownik Projektu - Ekspert (VIII-XII 2019) - ½ etatu
- Specjalista ds. Organizacji – 1 etat
- Specjalista ds. Administracji – ¾ etatu
- Specjalista ds. Komunikacji – 1 etat
- Manager ds. Komunikacji i Projektów Kluczowych – ¾ etatu
b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej: brak
*

Od VIII 2019 Prezes Zarządu pełni swoje obowiązki na mocy powołania uchwałą Rady Fundacji.
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7.2.

Wynagrodzenia (w zł):

- wynagrodzenia: 270.384,44 zł
- nagrody: 0,00 zł
- premie: 0,00 zł
- inne świadczenia: 0,00 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: brak

7.2.1.

Roczne lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą:
Roczne x
Przeciętne miesięczne 

Roczne wynagrodzenie Zarządu: 52.487,44 zł brutto
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii ani innych świadczeń członkom innych organów
fundacji.

7.2.2.

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Wartość umów zlecenia – 8.202,00zł
Wartość umów o dzieło – 8.553,00 zł

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
7.3

(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania
pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia)

Fundacja nie udzielała pożyczek

Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych (ze wskazaniem banku w przypadku
7.4

rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku
rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)

oraz kwoty zgromadzone w gotówce.
Środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31.12.2019:

Kasa
Rachunek bankowy Alior Bank – 34…60
Rachunek bankowy Alior Bank – 20…30
Rachunek bankowy Alior Bank – projekt BFCC
Rachunek bankowy Idea Bank – projekt ProBio
Rachunek Alior VAT
Rachunek bankowy Nest Bank – 67…01
Rachunek bankowy Nest Bank – 31…02
Rachunek bankowy Nest Bank – 74…04
Rachunek bankowy Nest Bank – 58…01
Rachunek bankowy Nest Bank – 04…03

102,92
-6,27
0,00
0,00
81,59
0,00
1.741,19
0,00
1,63
0,00
24.402,56
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Rachunek bankowy Nest Bank – 83..
Rachunek bankowy Nest Bank – 47…05
Rachunek walutowe Nest – 40…02
Rachunek Nest VAT
Lokaty
Cinkciarz
SUMA
7.5

623,97
4,33
439.909,90
5.609,76
0,00
32.745,00
505.216,58

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Fundacja nie posiada obligacji oraz żadnych udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego

7.6

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na
to nabycie.

Fundacja nie posiada nieruchomości

7.7

Nabyte pozostałe środki trwałe.

Fundacja nie nabywała środków trwałych

7.8

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych.

Aktywa
848.052,28 zł
Zobowiązania 25.099,14 zł

8.

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

Działalność zlecona przez podmioty samorządowe jest tożsama z umowami opisanymi w pkt 2.2.1-2
1. Województwo Małopolskie wspierało realizację przedsięwzięcia „Otwarte spotkania Klastra
LifeScience Kraków „Łączymy Naukę z Biznesem”. Wartość zaangażowania finansowego
Województwa wyniosła 22.000 zł brutto i pokryła koszty wynagrodzeń ekspertów, wynajmu
pomieszczeń, cateringu, opracowania materiałów promocyjnych oraz promocji
poszczególnych wydarzeń. Całkowite koszty finansowe realizacji zadania (łącznie z wkładem
własnym Fundacji) wyniosły 47 927,83 zł.
2. Województwo Małopolskie wspierało realizację przedsięwzięcia „Rozwój możliwości
współpracy przedsiębiorstw z Małopolski z partnerami Inicjatywy Awangarda w ramach
Projektów Pilotażowych Biogospodarka i Druku 3D”. Wartość zaangażowania finansowego
Województwa była mniejsza niż wskazana w umowie i wyniosła 57 295,80 zł brutto.
Województwo pokryło koszty wynagrodzeń ekspertów, przygotowania materiałów
informacyjnych, koszty podróży i noclegów, koszty cateringu oraz promocji. Całkowite koszty
finansowe realizacji zadania (łącznie z wkładem własnym Fundacji) wyniosły 66 686,61 zł.
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9.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja w roku 2019 prowadziła działalność statutową nieodpłatną i odpłatną oraz działalność
gospodarczą, z której zyski zostały przeznaczone na działalność statutową, w związku z tym Fundacja
nie posiada zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.
Fundacja zatrudniała osoby na umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne, miała wobec tego
zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczeń, które regulowane były terminowo.

10.

Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.
poz. 723, 1075, 1499 i 2215.

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

11.

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundacje ustanowioną na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które
wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Fundacja nie przyjmowała ani nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro

12.

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz jej
wyniki.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji żadna kontrola.

Kraków, 22.06.2020
………………………………………
podpis prezesa zarządu
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