Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území MAS Pomalší o.p.s.
nepojmenovaná dle §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

I.
Účastníci
Místní akční skupina Pomalší, o.p.s.
se sídlem: Družstevní 596, 382 32 Velešín
IČ: 260 98 296
zastoupená Ing. Evou Tarabovou, Ph.D., ředitelkou
dále jen „MAS Pomalší“
a

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „Partner“
II.
Preambule
Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a
institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční
podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS
je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je
také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Partnerství v MAS Pomalší o.p.s.
Partnerství ve smyslu této smlouvy vyjadřuje smluvní příslušnost k Místní akční skupině Pomalší
v intencích a principech tvorby a realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen
SCLLD). Místní akční skupinu tvoří ty subjekty, které uzavírají výše uvedený smluvní vztah za
účelem naplňování a tvorby a realizace SCLLD na území definovaném ve Statutu MAS Pomalší.
Svá práva a povinnosti naplňují na základě této smlouvy, která pro všechny členy různého
charakteru a právního postavení z jednotlivých zájmových skupin má stejný obsah a smluvní
podmínky.
III.
Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je uzavření partnerství a dohoda o vzájemné spolupráci účastníků této
smlouvy za účelem realizace SCLLD. Účastníci této smlouvy se dohodli, že se budou spolupodílet
na rozvoji regionu a realizaci SCLLD a budou postupovat a uznávat dále uvedené mechanismy
jednání všech partnerů MAS.
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IV.
Organizační složka MAS
Organizační složka MAS (dále také jen OS MAS) je samostatná vnitřní organizační jednotka
v rámci Místní akční skupiny Pomalší o.p.s.
Všichni partneři v rámci organizační složky jsou zařazeni do některé z kategorií zájmových skupin.
OS MAS má tyto zájmové skupiny:
A.
B.
C.
D.
E.

Místní rozvoj
Zemědělství
Podnikání
Občanské aktivity
Regionální rozvoj

Partner MAS dle této smlouvy je zařazen do zájmové skupiny ___________________________.
V.
Práva a povinnosti MAS Pomalší
a) MAS Pomalší je oprávněna:
1. provádět monitoring činnosti OS MAS.
b) MAS Pomalší je povinna:
1. naplňovat SCLLD
2. koordinovat aktivity realizované partnerem v rámci SCLLD
3. průběžně informovat partnera o průběhu realizace SCLLD a jejích výsledcích.
VI.
Práva a povinnosti partnera
a) Partner je oprávněn:
1. volit a být volen do orgánů OS MAS
2. účastnit se činnosti při naplňování cílů SCLLD.
b) Partner je povinen:
1. seznámit se s nařízením č. 1303/2013, PRV ČR a Metodikou pro standardizaci místních
akčních skupin v programovém období 2014-2020 a jednat v souladu s ní
2. nepoškozovat zájmy SCLLD.
VII.
Ukončení partnerství
Partnerství v MAS Pomalší o.p.s. vzniká podpisem této partnerské smlouvy a jejím schválením
Shromážděním partnerů.
Partnerství lze ukončit na základě písemné dohody účastníků této smlouvy, nebo odstoupením
v případě, když druhá strana neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Shromáždění
partnerů může rozhodnout o vyloučení partnera pro zvlášť závažné porušení povinností partnera.
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VIII.
Prohlášení účastníků smlouvy
Účastníci této smlouvy prohlašují, že byli seznámeni s nařízením EU č. 1303/2013 a Programem
rozvoje venkova ČR a s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém
období 2014-2020.
Partner souhlasí s uveřejněním na internetových stránkách MAS Pomalší, které jsou jednou
z podmínek plnění standardů podle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin
v programovém období 2014 – 2020 vydané Ministerstvem zemědělství ČR.
IV.
Doba trvání partnerské smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
X.
Ostatní ustanovení
1. Účastníci této smlouvy berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě
vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou účastníků.
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody účastníků této smlouvy
formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou
účastníků.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou účastníků.
4. Vztahy účastníků blíže neupravené v této partnerské smlouvě se řídí obecně závaznými
právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž partner a MAS Pomalší obdrží po
jednom vyhotovení.
6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Velešíně dne

….....................................

…........................................

MAS Pomalší

Partner
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