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Dohoda o spolupľáci

Místní akční skupina Bohuminsko, z. s.
Se sídlem: Masarykova 158, 735 8I Bohumín - Novy Bohumín
Zastoupená: Ing. Lumírem Macurou' předsedou Programového výboru
IC: 00738557
(dále jen rcalizátor projektu)

Město Bohumín
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupenźl: Ing. Petľem Víchou, staĺostou
ĺČo: oozglssg
DIČ CZOO297569
(dále jen finanční paľtner projektu)

vYHLAŠUJÍ

Dohodu o spolupľáci při realizaci pľojektu
Lepší KLIMA pľo Bohumínsko v rámci Místního akčního plánu ľozvoje

vzdělávání pľo So oRP Bohumín' ľegistľační č. projektu:
c2.02.3.68/0.0/0. 0/1 s

Paľtnerství MAP

Název projektu: Lepší KLlMA pro Bohumínsko
Registrační č' projektu: cz.o2.3.681 0.0 l 0'0 l L5 _00510000876

Tento projekt je spolufinancován z EU.
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Pľeambule

MAS Bohumísko, jako realizátor projektu Lepší KLIMA pľo Bohumínsko Místního akěního
plánu rozvoje vzdě|ávéní pro So oRP Bohumín, vyhlašuje ve spolupráci S měStem Bohumín,
ťrnančním partneľem projektu, výzvu ke spolupráci určenou školám a školským zařízením,
ľodičům, žáktlm, neziskovým organizacím a dalším subjektům v uzemí So oRP Bohumín,
kteří považuji vzdě|ávání, jeho dostupnost a kvalitu za diležitou pľioľitu a jsou ochotni
se spolupodílet na j ejím dosahování.
Připojení k paľtnerství mohou subjekty deklarovat podpisem této Dohody o spoluprźrci, jehož
účel' obsah a náleŽitosti jsou definovány dále.

čuneľ I.
Účel Dohody o spolupľáci

Účastníci Dohody o spolupráci deklarují dohodu ohledně prospěšnostirealizace projektu Lepší
KLIMA pro Bohumínsko, ľeg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15.

čHnek II.
Obsah projektu

Cílempľojektu Lepší KLIMApro Bohumínsko je qtvoření Místního akčního plánu vzđěIávání
v oRP Bohumín, zarĺlěÍený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žźlkt do 15

let. Zahnuje oblasti včasné péče, předškolního a základniho vzděIávání, zájmového
a neformálního vzdělávání. Spolupľáce Partnerství MAP se bude vztahovat na všechny oblasti
ręalizace stľategie rozvoje vzdě|ávání, zejména na oblasti:
a) Předškolni vzďěláv ání a péč,e,

b) Čtenářskou a matematickou gľamotnost v základních školách,
c) Inkluzivní vzdělávéní a podporu dětí a žákű ohrožených školním neúspěchem,
d) Zvyšováĺí kompetencí v oblastech cizích jazykű, přírodních věd, polýechnického
v zdě|áv ání. informačních a komunikačních techno lo giích
e) Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí ažák:ů vč. ťrnanční gľamotnosti.
f) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žák:ů'
h) Kaľiérové poradenství na základních školách.

Hlavní přínosem rea|izace pľojektu je zlepšení kvality vzđělávání v mateřských a zźlkladnich
školách pľostřednictvím udržitelného systému komunikace a spoluprérce mezi zŤizovatelem,
řediteli škol' zástupci zřad učitelů a rtzných aktérů ve vzděIávźni. Jedná se o společné
informování' sdílení zkušeností a partnerské aktivity pro řešení místních problémů a potřeb'

Clánek III.
Paľtneľství MAP

Účastníci Dohody o spolupráci se dohodli, Že budou v rámci naplňování cílů projektu Lepší
KLIMA pro Bohumínsko úzce a aktivně vzájemně spolupracovat, a to formou plánování,

Název projektu: Lepší KLlMA pro Bohumínsko
Re g i st ra čn í č. p roj e kt u : cz.o2.3.68 l 0'o l o'0 l L5 

-o05 l 
000087 6

Tento projekt je spolufinancován z EU.
llllAs B0illJlvlĺllJsil0

I



EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Výzkum, vývoj a vzdělávánĺ

ľri
\ ri

sdílení, výměny informací, vzéljemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska,
společného postupu či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními předpisy.

Hlavní platformou spolupľáce je ,,Partnerství MAP", které je otevřené všem zájemcům
usilujícím o rozvoj kvality vzděIávacísoustavy. Účastníci Dohody o spolupráci vývářejí ztklaď

',Partnerství MAP", v průběhu rcalizace projektu se k němu mohou připojit další subjekty.
Partneři, po oboustľanné dohodě s realizátorem, budou do projektu zapojenijedním nebo více
z uvedených způsobů:

1) pravidelným informováním, např. zasíIáním informačního materiálu o pruběhu
realizace aktivit proj ektu.

2) konzultováním' tj. sběrem a vypořádáním jejich připomínek krealizovarĺým aktivitám.
3) členstvím v Řídícím ýboru nebo pracovní skupině, aby se mohli přímo podílet

na výváření návrhů MAP.
Partnerství MAP jeŤízeno Řĺdĺcĺm ýborem MAP, sloŽeným zvybraĺých oboroých zástupců
ělenů,,Paľtneľství MAP".
Účastníci Dohody o spolupráci se dále dohodli, že v rámci svých možností budou zajlšťovat
vhodnou pľopagaci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko.
Smluvní strany si budou ĺavzźĄem vytvářet pÍíznivé podmínky k efektivnímu a účelnému
naplňování vzájemné spolupľáce pŤirealizaci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko.

čHnek IV.
Koordinace v ľámci projektu

Realizátorem projektuje MAS Bohumínsko,z. s. a finanění paľtner město Bohumín, kteří tímto
na sebe beľou roli koordinátora pľojektu, zodpovědného zatáđný pľoces realizacę pľojektu
Lepší KLIMA pro Bohumínsko.

Realizátoľ projektu zajišt'uje pruběŽné informování o pruběhu realizace a orgarizuje setkání
subjektů zapojených do projektu.

čHnek V.
Spolupľáce a komunikace v rámci projektu

YzźĄemná spolupráce a komunikace v ľámci projektu bude probíhat zejména pľostřednictvím:
1) Kontaktních osob (každý subjekt zapojený đo realizace pľojektu nominuje svého

zástupce včetně uvedení kontaktních údajů).

2) Yzźlemných osobních setkávání.
3) E-mailové pošty.

4) Webového portálu: www'mas-bohuminsko.cz
5) Facebooku Lepší KLIMApro Bohuminsko,

pľo-Bohumínsko- 1 2 1 4 9 0909 1 921 47 1 l ? fretsts
6) Dalších vhodných kanálů - tiskové zprávy,|etáky, pIakáty, místní tisk, apod.
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Clánek VI.
Závérečné ustanovení

Samotná Dohoda o Spolupráci nęzakládá prźno žádného z úěastníků na finanční či hmotné
plnění od druhé smluvní stľany nebo realizátora projektu.
V rámci snahy o co nejefektivnější naplnění cílů Dohody o spolupľáci je možné a dokonce
žádoucí přistoupení dalších subjektů k této dohodě.
Se vzájemně poskytnutými informacemi budou všechny strany nakládat v souladu s platnými
pľávními předpisy a způsobem' který nezpůsobí újmu druhé straně.

Dohoda o spolupľáci se uzavírádo konce realizace projektu anabýváilčinnosti dnęm vyhlášení,
ľesp. dnem přistoupení konkľétního subjektu k Dohodě o spolupráci. Přistupující subjekt může
od Dohody o spolupľáci odstoupit písemným oznámęnímrealizátorovi projektu' kterému sdělí,
Že se Dohodou o spolupľáci nehodlá nadále řídit.
Strany prohlašují, žetato Dohoda o spoluprácivzniklanazźlkladě jejich vlastní a svobodné vůle
a toto stvľzují svým podpisem.

Příloha: Přistoupení k Dohodě o spolupĺáct

V Bohumíně dne
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Ing. Lumír Macura
Předsęda programového výboru
MAS Bohumínsko
Realizátoľ pľojektu

Ing. Petľ Vícha
starosta města Bohumín
Finanční paľtneľ projektu
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ľnrsľoUPEMÍKDoHoDĚoSPoLUpnÁcI
Paľtner Dohody o spolupráci:
názęv:
se sídlem:
IČ:
zastoupen:
(osoba oprávněná k podpisu)
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Tímto přistupujeme k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu Lepší KLIMA pľo
Bohumínsko Místního akčního plánu ľozvoje vzděIáváni v So oRP Bohumín' vyhlášeném
MAS Bohumínsko , z. s. a městem Bohumín dne 1' 3.2017 .

paľtner
(podpis oprávněné osoby)

a
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