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DoHoDA o BUDoUcĺ sPoLUPRÁc! -
PoRozUMlENIE o WoLl WSPÓŁPRAGY

Stľany v dohodě / Strony porozumienia

Místnĺ akční skupina Bohumínsko, z.s.
Ceská republika, Masarykova 'ĺ58, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín
lng. Lumír Macura, předseda programového výboru
00738557

Místní akční skupina Hluěĺnsko, z.s.
Česká republika Mírové náměstí 24t23, Hlučín, 748 01
lng. Josef Teuer, předseda
27044939

a

3) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''Morawskie Wrota"
Adres siedziby: Polska, 44-350 Gozyce, Bogumĺńska 31,
osoba upoważniona. Zdzisław Cĺapka, Prezes Zarządu

Tomasz Kasperuk, Wiceprezes Zarządu,
Regon: 241025370

uzavřeli níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o budoucĺ spolupráci (dále jen
,,Dohoda"):

w nizej podanym dniu, miesiącu i roku zawierĄą Porozumienie o woli współpracy zwane
dalej,,Porozumieniem":

1. Strany uvedené v Dohodě vyjadřují vůli k realizaci projektu Spolupráce - název
projektu ,,Zelené Vesnice'', jež je v souladu s cíli a záméry Strategií dotčených
organizaci.

2. Plánovaná realizace projektu, který je spolufinancován z fondu EAFRD, proběhne do
konce roku 2018.

3' Po podrobných ujednáních bude podepsána partnerská dohodu o projektu, která
bude definovat všechny podmÍnky spolupráce, která bude v souladu se zákony
daných zemí'

1. Strony Porozumienia wyraŻają wolę realizowania projektu współpracy pod nazwą
,,Zielone Wioski", odnoszącego się do celów i wskaŹników Lokalnych Strategii
Rozwoju poszczególnych grup.

2. Zadanie to planuje się realizować w ramach EFROW w okresie do końca 2018 r.

3. Po szczegółowych uzgodnieniach zostanie podpisana umowa partnerska na
realizaĄę tego projektu, która okreŚli wszystkie warunki współracy zgodnie z prawem
danego kraju.
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Gorzyce 23.I0.201.5 r

3).
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LlsTA oBEcNoścl
na spotkaniu partnerów międzynarodowego projektu współpracy

w dniu 23.I0.2OI5 r.

LP Nazwisko i lmię Nazwa LGD Telefon/mail Podpis
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Spotkanie pa rtnerów projektu współpracy

23.LO.2OLS r.

Gorzyce, siedziba Stowarzyszenia LGD,,Morawskie Wrota"

Porządek spotkania:

L. Powitanie zebranych

2. Stan przygotowań poszczególnych grup do realizacji RLKS na lata2014-2020
3. omówienie zasad wdrażania projektów współpracy w Polsce ĺ Republice Czeskĺej

4. Cele lokalnych strategii, a propozycje tematów - dyskusja

5. Podsumowanie spotkania - wnioski

6. Zakończeniespotkania.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania,,Morawskĺe Wrota''
ul. Bogumińska 31

44-350 Gozyce
www.moraws kie-wrota. pl
www.lgdkreafini.pl NIP 647 24 84 793
biuro@morawskie-wrota.pl tel./fax +48 32 45'15 034


