
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
              

Doporučený vzor nepovinné přílohy Smlouva o spolupráci (Fiche 6) 

Smlouva o spolupráci  
v rámci projektu 

 (……Název projektu……) 
podaného do výzvy MAS PRV4 MAS Podchlumí, z.s.  

 

(…………..Strana č 1…………..) 

IČ:    

Zastoupená:   

Kontaktní adresa:  

Tel:    

E-mail:    

www: 

sektor:  soukromý nebo veřejný nebo neziskový   

(dále jen žadatel)  

 

a 

 

(…………..Strana č 2…………..) 

IČ:    

Zastoupená:   

Kontaktní adresa:  

Tel:    

E-mail:    

www:  

sektor:  soukromý nebo veřejný nebo neziskový  

(dále jako partner)    

 
Článek 1 

Obecné vymezení a oblasti spolupráce  

1. ……..žadatel….. a …………partner……………, budou usilovat na základě této smlouvy o spolupráci na 
přípravě / realizaci projektu, s názvem: ………………………………………………………………………………… 

2. Smluvní strany budou v rámci tohoto projektu spolupracovat na aktivitách zaměřených na: 

• Aktivita 1…………………………, 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
              

• Aktivita 2 ………………………., 

• ……………………………………….. 
(popište i způsob zapojení partnera) 

 
 

Článek 2 
Závazky stran 

 
1. Smluvní strany se zavazují k:  

 

• Závazek 1………………………., 

• Závazek 2 ………………………., 

• ……………………………………….. 
 

Článek 3 
Zásady spolupráce 

 
1. Spolupráce stran bude v rozsahu jejích kompetencí. 

 
2. Výsledek spolupráce může mít podobu od vzájemné diskuse až po písemné stanovisko. Žadatel však 

musí být schopen existenci spolupráce doložit (fotografie, písemný zápis, prezenční listina účastníků, 
tisková zpráva,…). 
 

3. Partner prokazatelně působí v obci, ve které je projekt realizován. 
 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Doba trvání spolupráce se uzavírá na dobu spojenou s realizací a udržitelností projektu a na základě 

dobrovolnosti a vyjádření zájmu každé ze zúčastněných stran spolupracovat při dosahování cílů 
projektu. 
 

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou skončí: a) výpovědí některé ze smluvních stran, b) odstoupením 
od smlouvy některé smluvní strany nebo c) písemnou dohodou smluvních stran. 

 
3. Smluvní strany se budou průběžně vzájemně informovat o všech podstatných skutečnostech, které 

souvisí s plněním závazků dle této smlouvy. 
 

4. Tato smlouva je vytištěna ve 2 vyhotoveních. Její obsah lze měnit na návrh jedné ze stran vzájemně 
odsouhlasenými písemnými dodatky. 
 

5. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou všechny strany nakládat v souladu s platnými právními 
předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně. 
 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obou stran. 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
              

Toto smlouva vznikla pro potřeby podání Žádosti o dotaci přes MAS Podchlumí, z.s. v rámci „STRATEGIE 

KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS Podchlumí, z.s. – NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A 

PÍSKOVCE" na období 2014 – 2020. 

 

 

 

 

V ……………………….……… dne …………………   V ……………………….……… dne …………………  

 

 

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

 žadatel      partner    

 

 

 


