Smlouva o spolupráci
Smluvní strany:
Střední Pošumaví, z. s. p. o.,
Hartmanice 75
IČ: 69458529
zastoupené předsedou Jiřím Juklem
a
AgAkcent, s. r. o.
Regionální centrum pro rozvoj venkova
Adresa: Zavlekov 56, 341 42 Kolinec
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8441
IČ: 25207261
DIČ: CZ25207261
zastoupená: jednatelem Vlastimilem Hálkem
a
Místní akční skupina Český les, o. s.
se sídlem Náměstí republiky 1, 348 02 Bor
IČ 26679973
zastoupená předsedou Františkem Čurkou

tuto
smlouvu o koordinaci vzdělávacích aktivit v rámci Školy obnovy venkova Šumava-Český les

I.
Škola obnovy venkova Šumava-Český les úspěšně působí v Plzeňském kraji již od roku 1999.
Mikroregion Střední Pošumaví, město Hartmanice, jako nositel projektu, společnost
AgAkcent, jako člen mikroregionu, a MAS Český les, o. s., jsou partnery při vzdělávacích
aktivitách především na území okresů Klatovy, Domažlice a Tachov.
II.
Místní akční skupina zajistí na základě této smlouvy propagaci a personální pomoc při
osvětové a vzdělávací činnosti představitelů místní samosprávy a neziskových organizací na
Domažlicku a Tachovsku. Zejména činnosti související s naplňováním programu LEADER
na vymezeném území.

Půjde zejména o naplnění těchto cílů:
1. metodická pomoc a objasňování otázek souvisejících s podporou udržitelného rozvoje
venkovského prostoru z prostředků EU, především prostřednictvím Programu rozvoje
venkova
2. oživení zájmu o tradiční duchovní hodnoty venkova
3. budování partnerských vztahů při řešení společných problémů s využitím různých
komunikačních technik
4. zachování a obnovení kulturních a historických zvláštností venkovského prostoru
5. integrace rozvoje zemědělství s rozvojem venkova
III.
Naplnění těchto cílů MAS Český les, o. s., organizačně a obsahově zajistí dle
požadavků partnera.
IV.
Společnost AgAkcent poskytne veškeré informace a výhody získané v rámci Školy obnovy
venkova Šumava-Český les, vzdělávání starostů. Zástupci MAS Český les, o .s., se mohou
prostřednictvím společnosti AgAkcent zúčastňovat jednání Spolku obnovy venkova a
Celostátních setkání škol obnovy venkova.
V.
MAS Český les, o. s. bude spolupracovat při organizaci projektu Školy obnovy venkova
především při:
 Zlepšená orientace v legislativě
 Zvýšení komunikační gramotnosti s využitím všech osvědčených forem
 Prezentace příkladů dobré praxe
 Prezentace komunitního přístupu jako vhodné metody při rozhodovacích procesech
 Podpora vzájemné spolupráce a navázání partnerství pro společné projekty
 Zlepšení umění komunikace a sebeprezentace ve vztahu k veřejnosti
VI.
MAS Český les, o. s., bude činnost podle této smlouvy poskytovat s náležitou péčí, se
znalostí věci a tak, aby co nejefektivněji dosáhl cíle stanoveného v článku I a II. této smlouvy.
Mandant je oprávněn smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a
běží od doručení výpovědi.
VII.
Tyto činnosti bude společnost MAS Český les vykonávat bez nároku na odměnu,
pouze za úhradu nákladů.
VIII.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2013.

IX.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich souhlasné a svobodné
projevené vůli a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

V Boru dne 30. července 2009

Jiří Jukl
………………………………
Střední Pošumaví, z. s. p. o.

Vlastimil Hálek
……………………………….
AgAkcent, s. r. o.
František Čurka
…………………………………
MAS Český les, o. s.

