Příloha č. 4
MEMORANDUM O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI
při realizaci projektu
(vzor)
Název subjektu
Se sídlem:
Zapsán u
IČ:
Zastoupený:
(dále jen „Nositel projektu“)
a
Název subjektu
Se sídlem:
IČ:
Zastoupený:
(dále jen „Partner projektu“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
Memorandum o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu
„doplňte název projektu“ (dále jen „Memorandum“).
Článek 1
Cíl Memoranda
Memorandum slouží k podpoře realizace projektu s názvem „doplňte název projektu“ (dále jen
„Projekt“), na který Nositel projektu žádá dotaci v rámci 6. výzvy „MAS Hlučínsko z.s. – IROP –
Kvalitní podmínky pro vzdělávání“. Smluvní strany tímto Memorandem vyslovují odhodlání
a společnou vůli spolupracovat při realizaci Projektu tak, aby bylo dosaženo jeho cíle a účelu.
Článek 2
Obsah Memoranda
1) Nositel projektu se zavazuje:
a) Uveďte v bodech jasně formulované povinnosti Nositele projektu vůči partnerovi Projektu, a to
včetně případných termínů, frekvence opakujících se činností apod.
b) ………………………,
c) ………………………..,
d) Atd.
2) Partner projektu se zavazuje:
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a) Uveďte v bodech jasně formulované povinnosti Partnera projektu vůči partnerovi Projektu, a to
včetně případných termínů, frekvence opakujících se činností apod.
b) ………………………,
c) ………………………,
d) Atd.
3) Nositel projektu i Partner projektu se zavazují, že budou spolupracovat na propagaci Projektu
i Memoranda, a to minimálně v rozsahu kapitoly 13 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce
dotace z Integrovaného regionální operačního programu v aktuálním znění.
4) Nositel projektu i Partner projektu berou na vědomí, že Memorandem nejsou nijak dotčeny
povinnosti Nositele projektu, které mu vyplynou z Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného
regionální operačního programu.
Článek 3
Doba účinnosti memoranda
Memorandum se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu Memoranda oběma smluvními
stranami, až do konce udržitelnosti Projektu. Po dohodě stran může být Memorandum prodlouženo
písemným dodatkem k Memorandu.
Článek 4
Ukončení memoranda
1) Platnost Memoranda končí uplynutím doby uvedené v čl. 3.
2) Memorandum může být okamžitě vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud:
a) jedna ze smluvních stran bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností podle tohoto
Memoranda, a to ani po písemné výzvě druhé strany, směřující k nápravě, případně v této
lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení,
b) Projekt je z jakéhokoli důvodu předčasně ukončen,
c) druhá smluvní strana se v souvislosti s Projektem dopustila finančního podvodu nebo jiného
nekalého jednání.
d) Nositel projektu nezískal na Projekt dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
v rámci 6. výzvy „MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Kvalitní podmínky pro vzdělávání“.
Článek 5
Kontaktní osoby
1) Nositel projektu určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda: (uveďte jméno a příjmení,
pracovní pozici, kontaktní telefon a e-mail)
2) Partner projektu určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda: (uveďte jméno a příjmení,
pracovní pozice, kontaktní telefon a e-mail)
3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou smluvní stranu v záležitostech
naplňování Memoranda. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit Memorandum nebo jeho
obsah.
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Článek 6
Závěrečná ustanovení
1) Změny a doplnění Memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda
o celém jeho obsahu.
2) Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či
odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby smluvní
strany, uvedené v tomto Memorandu.
3) Toto Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran
obdrží dva.
4) Obě smluvní strany prohlašují po přečtení tohoto Memoranda, že souhlasí s jeho obsahem, že
bylo sepsáno na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V ……………….. dne……………..

V ……………….. dne……………..

……………………………………….

………………………………………

Za Nositele projektu

Za Partnera projektu
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