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         PROJEKT NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
Osa 4 LEADER, Míra 421 

                      “EVROPSKÉ POUTNÍ STEZKY” 
“Evropská síť historie, kultury a turistiky” 

 

 
 

             DOHODA O KOOPERACI 
 

 
 
Roku    dne   měsíce    

MEZI 

�  Skup. MAS-GAL _________, IČO ___________, v osobě právního zástupce 
___________, nar. dne _________ v ___________ a bydlištěm v _____________ 
zvoleného pro výkon této funkce v sídle skup. MAS-GAL___________  v ___________, 
který je vybaven plnou mocí pro uzavření předmětné smlouvy v souladu s /zde 
vyznačit úkon pověření plnou mocí/, v dalším textu jmenovaného jako vedoucí 
činitel složky, na straně jedné 

A 

� Skup. MAS-GAL _________, IČO ___________, v osobě právního zástupce 
___________, nar. dne _________ v ___________ a bydlištěm v _____________ 
zvoleného pro výkon této funkce v sídle skup. MAS-GAL___________  v ___________, 
který je vybaven plnou mocí pro uzavření předmětné smlouvy v souladu s /zde 
vyznačit úkon pověření plnou mocí/; 

� Skup. MAS-GAL _________, IČO ___________, v osobě právního zástupce 
___________, nar. dne _________ v ___________ a bydlištěm v _____________ 
zvoleného pro výkon této funkce v sídle skup. MAS-GAL___________  v ___________, 
který je vybaven plnou mocí pro uzavření předmětné smlouvy v souladu s /zde 
vyznačit úkon pověření plnou mocí/; 

� Skup. MAS-GAL _________, IČO ___________, v osobě právního zástupce 
___________, nar. dne _________ v ___________ a bydlištěm v _____________ 
zvoleného pro výkon této funkce v sídle skup. MAS-GAL___________  v ___________, 
který je vybaven plnou mocí pro uzavření předmětné smlouvy v souladu s /zde 
vyznačit úkon pověření plnou mocí/; 

� … 

v dalším textu jmenováni jakožto Partneři či MAS - GAL, nebo strany, na straně 
druhé; 

všichni výše jmenovaní vstupují do partnerství v rámci vlastních funkcí a ve výkonu 
veškerých pravomocí, které jim byly svěřeny s tím, že si vzájemně přiznávají 
schopnost uzavírat všechny závazky, vyplývající z předmětné Dohody o spolupráci 
(v následném textu pouze „Dohoda“). 

 

BUDIŽ PŘEDESLÁNO, ŽE 

• v rámci uvádění této iniciativy Evropského společenství o rozvoji venkova 
Leader+ 2000-2006 do praxe se některé z níže podepsaných subjektů 
zúčastnily realizace projektu nadnárodní spolupráce, nazvaného „Evropské 
poutní stezky“, který má sloužit k dalšímu zhodnocení venkovských území, 
jimiž procházejí právě výše uvedené poutní stezky do Santiago de 
Compostela a Via Francigena (Francouzská cesta); 

• mezi cíle programu rozvoje venkova patří, ve smyslu článku 63, písmeno b) a 
čl. 65 Předpisu (ES) čj. 1698/2005, také plány na podporu kooperačních 



akcí mezi místními Akčními skupinami (ve zkratce „MAS-GAL“), patřícími do 
jednoho členského státu a dalšími státy (Osa 4 LEADER, Míra 421); 

• kooperační akce spočívají, podle Osy 4 LEADER Míra 421, ve společném 
sdílení know-how, lidských a finančních zdrojů, nacházejících se v každém 
ze zainteresovaných teritorií; 

• v souladu s doporučeními Komise Členským státům by bylo žádoucí formální 
ustanovení vztahů mezi partnery – účastníky projektu, a to prostřednictvím 
vhodné dohody o spolupráci; 

• Evropská komise doporučuje stanovení společné právní struktury, která bude 
sloužit pro úspěšný začátek a realizaci kooperačních projektů v rámci Osy 4 
Leader: takovouto strukturou by mohla být např. Evropská skupina 
ekonomických zájmů; 

• na podporu uvedení předmětného projektu Leader+ v život založili někteří z 
níže podepsaných partnerů právní strukturu, nazvanou „Evropské poutní 
stezky G.E.I.E.“ (ve zkratce „GEIE CdE“); 

• úmyslem podepsaných stran je pokračovat ve spolupráci v rámci 
evropského programování, týkajícího se období let 2007-2013 i uvnitř 
nového projektu, nezvaného „Evropské poutní stezky“ – Evropská síť historie, 
kultury a turistiky“, (v krátkosti „Projekt“); 

• v rámci usnadnění rozběhu celého projektu, některé z níže podepsaných 
stran rovněž podepsaly předběžnou kooperační dohodu s tím, že skupině 
GEIE CdE svěřily úkol vypracovat v jejich prospěch Plán činnosti projektu 
(ve zkratce orig. „PdA“); 

• subskribenti (vedoucí činitel a partneři) zamýšlejí tímto aktem upravit právní, 
finanční a organizační aspekty předmětného Projektu, jakož i dát skupině 
GAL – vedoucímu činiteli či Koordinátorovi (v krátkosti „CoP“) zvláštní 
kolektivní pověření s právem na zastoupení a určit je jako subjekt, který 
bude celý projekt koordinovat; 

 

po tomto předeslání se Strany dohodly na tom, že uzavřou následně uvedenou 
dohodu: 

 

Článek 1 

Úvod a přílohy 

Úvod a přílohy tvoří nedílnou a zásadní součást předmětné Dohody. 

 

Článek 2 

Předmět dohody 
Předmětem dohody je stanovit mezi jednotlivými Partnery, účastníky projektu 
nadnárodní kooperace, nazvaného „Evropské Poutní stezky: Cesta Santiago de 
Compostela a Francouzská cesta“, vzájemné úkoly a odpovědnost při uvádění 
předmětného projektu do praxe, a to s odvoláním na cílové úkoly, které budou 
následně detailně specifikovány v Identifikační Kartě projektu (ve zkratce „IKP“), 
přiložené k předmětné Dohodě a tvořící její nedílnou součást (viz Příloha č. 1) 
Primární zájmem všech zúčastněných Stran je společně podporovat a realizovat 
daný Projekt v rámci příslušných Plánů zemědělského rozvoje jednotlivých regionů 
podle pokynů a podmínek, v něm obsažených. 

Článek 3 
Cíle 

Projekt si dává za úkol dosažení následujících cílů: 

• Podporovat rozvoj venkovských oblastí, ležících podél historické trasy Cesty 



do Santiago de Compostela a tzv. Francouzské cesty a účastnit se 
konsolidace, zhodnocení a inovace „produktu Evropské stezky“ podle 
místních, teritoriálních a kulturních podmínek s ohledem na typické místní 
produkty a služby. (cíl 1 PdA); 

• Konsolidovat síť vzájemné spolupráce na trasách Cesty do Santiaga de 
Compostela a tzv. Francouzských cest (cíl 2); 

• Posílit a rozšířit záštitu nad Projektem (cíl 3); 
• Podporovat různé akce a iniciativy kulturního charakteru (cíl 4); 
• Podporovat využívání TCI, jakožto nástroje pro rozvoj produktu Evropské 

poutní stezky 
• Finančně pomáhat při rozvoji fyzické infrastruktury obou tras (cíl 6); 

 
 

Článek 4 
Jednotlivé akce Projektu 

Podle předpokladů PdA (jako již bylo v krátkosti uvedeno v Kartě projektu, zahrnuté 
do předmětné Dohody v rámci Přílohy A), budou jednotlivé akce Projektu, 
seskupené podle Makrooblastí (ve zkratce „Mo“) plnit následující úkoly: 
� Mo1. Konsolidovat a rozšiřovat síť patronace nad Projektem, a to 
prostřednictvím styků a spoluúčasti dalších skupin MAS-GAL, rozvojových agentur, 
organizací a různých institucí, jejichž sídla se nacházejí podél Evropských poutních 
cest, 
� Mo2. Podporovat řízení Projektu a dbát na vysokou kvalitu, účinnost a 
efektivitu Projektu. Upřednostňovat konsolidaci GEIE, jakožto účinného nástroje 
k realizaci, podporu a rozšiřování produktů, které budou součástí předmětného 
kooperačního projektu, 
� Mo3. Zhodnocovat materiální zdroje partnerských území pomocí stanovení 
řídících směrů pro realizaci infrastruktur, a to jak společných, tak umístěných podél 
těchto tras s ohledem na jejich možnou realizaci, která se bude týkat partnerů MAS-Gal, 
� Mo4. Zhodnocovat nemateriální zdroje partnerských území pomocí různých 
publikačních činností, zaměřených na podporu „lokálních produktů a služeb“: 
k těmto účelům budou využívány inovační technologie komunikace a informace, 
vypracování promočních materiálů a jejich další šíření na celonárodní úrovni, jakož i 
výměna příslušných zkušeností, 
� Mo5. Podporovat marketing místních produktů a služeb rovněž za pomoci 
realizace a přijímání nových či udržování stávajících značek jakosti, realizace 
územních „výkladních skříní“, zavádění věrnostních karet a pořádání různých akcí a 
vydávání publikací. 

Společné akce Projektu se mohou taktéž týkat vytváření nových finančních 
možností, přenášení zkušeností, dosažených na poli místního rozvoje (např. 
prostřednictvím společných publikací, školicích seminářů, výměnou personálu a 
řídících pracovníků programu), které povedou k přijetí společných metodologií a 
jednotných pracovních postupů či k vypracování směrů společné a koordinované 
činnosti místního rozvoje. 

Jednotlivé akce projektu musejí být realizovány pomocí koordinovaného řízení mezi 
různými Partnery, zvláště pokud se týče přijatých operativních koncepcí s úkolem 
podporovat a pomáhat vedoucí skupin GAL při jejich rozhodování a dohlížet na jimi 
vykonávanou činnost. Za tímto účelem se budou partneři, přímo dotčení fázemi 
Projektu, periodicky scházet v rámci paritního výboru, nazvaného „Pilotní výbor“ (ve 
zkratce PV“). 

 

Článek 5 

Finanční zdroje projektu 

Partneři se zavazují společně financovat kooperační akce při dodržování zásad, 
které byly uvedeny v rámci finančního plánu a v dohodě samotné. 



 

Článek 6 

Partneři 

Partnery Projektu mohou být: 

a) Vedoucí činitelé složek 

b) Běžní členové  

Článek 7 

Vedoucí partner skupiny a Koordinátor projektu 
V zájmu realizace cílů, stanovených v rámcovém Průvodci Evropské komise pro 
aplikaci Míry kooperace v rámci Osy LEADER Programů rozvoje venkova na léta 
2007-2013 (viz odv. RD12/10/2006, rev.2) jmenují smluvní strany Vedoucím činitelem 
složek a Koordinátorem projektu (ve zkratce „CoP“) skup. MAS-GAL SOPRIP a.s. 
 
Na podporu činnosti CoP a v zájmu vyšší účinnosti Projektu budou moci být určeni 
jakožto Národní zástupci (ve zkratce „NZ“) projektu, vystupující vůči příslušným 
Řídícím Organizacím (ve zkratce „ŘO“) rovněž určité skupiny MAS-GAL, jmenované 
PV. 
 
Úkolem složky CoP je: 

a) koordinovat zpracování projektu kooperace, včetně vypracování Dohody o 
spolupráci (ve zkratce „DoS“); 

b) detailně rozvinout předmětný Projekt v jednotlivých fázích jeho provádění, 
které budou následovat po uzavření předmětného DoS; 

c) provádět revizi Projektu na základě vstupu nových partnerů, přičemž budou 
integrovány nezbytné doplňky a/nebo změny; 

d) řídit a koordinovat realizaci projektu a úkoly, jimiž byli všichni partneři 
pověřeni; 

e) prověřovat a periodicky aktualizovat harmonogram AzC a Azl včetně 
finančního plánu výdajů pokud se týče výloh, spojených s každou akcí; 

f) vypracovávat zprávy a podávat informace ohledně uskutečňování plánu 
s účelem zjišťovat stav procedurálního, fyzického a finančního postupu 
Projektu; 

g) podávat všem „DoS“, zahrnutým do Projektu, písemná sdělení o 
prováděných kontrolách salda výdajů pro jednotlivé AzC (společné akce) a 
Azl (místní akce), jejichž hospodaření bude sledováno AdG regionu Emilia 
Romagna při dodržování postupů, stanovených touto organizací; 

h) optimalizovat komunikaci mezi regionálními a národními AdG (v krátkosti 
AdGR a AdGN“) a tím přispět ke zlepšení vzájemného toku informací; 

i) koordinovat akce, prospěšné pro oživení a urychlení komunikace mezi 
Partnery; 

j) organizovat schůzky a výměnu mezi Partnery; 
k) zajišťovat spojení mezi národními sítěmi LEADER a evropskou sítí LEADER; 
l) uskutečňovat akce, prospěšné pro oživení a urychlení komunikace, týkající 

se Projektu na celkové bázi; 
m) řídit operativní styk s GEIE a AzI pokud se týče jednotlivých AzC a Azl; 
n) prověřovat náklady u AzC a Azl (SA a MA), které budou patřit do 

kompetence GEIE CdE (Evropské poutní stezky), pokud se týče společné 
právní struktury, přičemž bude výše uvedené společné právní struktuře 
přiznáno právo skupině MAS-GAL partnerů na likvidaci těchto výdajů podle 
vzájemného rozdělení mezi skupiny partnerů MAS-GAL, tak jak bude případ 
od případu dohodnuto a sděleno GEIE CdE; 

o) ověřovat odpovídající míru odměn, náležejících GEIE CdE za řízení SA a MA 
a pokrytí všeobecných nákladů GEIE CdE při výkonu činností, prováděných 
v rámci Projektu; 



p) rozvíjet styky a vztahy s možnými novými partnery, a to jak na ústavní úrovni, 
tak mezi GAL, zaměřené na rozšíření sítě partnerství. 

 
Článek 8 

Běžní partneři 
 
Běžnými partnery (ve zkratce „BP“) jsou ty skupiny MAS-GAL, které se účastní 
Projektu tím, že podepíší předmětnou dohodu o spolupráci (AdC) a budou její 
provádění financovat pomocí Společných akcí (zkráceně „SA“) s celkovým 
minimálním příspěvkem ve výši 000.000 € na hlavu (včetně DPH) a pomocí Akcí na 
trase (zkráceně „AT“) s celkovým minimálním příspěvkem ve výši 000.000 € na hlavu 
(včetně DPH); kromě toho ponesou náklady, spojené s koordinací a/nebo řízením 
Projektu ve výši, stanovené na 11.000 € na hlavu (včetně DPH). 
Úkolem jednotlivých BP bude:  

a) komunikace s příslušnými AdG ohledně veškerých změn a aktualizací, 
týkajících se Projektu: tato komunikace bude probíhat prostřednictvím 
národních zástupců; 

b) organizování schůzek a výměn mezi partnery na příslušném území; 
c) rozvoj kontaktů a styků s možnými novými partnery, a to jak na ústavní 

úrovni, tak mezi MAS-GAL, zaměřených na rozšíření sítě partnerství; 
d) zahrnutí místních řídících orgánů a ekonomických a společenských 

organizací do projektu v rámci teritoria místní příslušnosti; 
e) rozšiřování informačních balíčků, týkajících se obou tras na území místní 

příslušnosti; 
f) šíření informací, týkajících se postupu prací na Projektu ve vlastních zemích;  
g) vzájemné informace mezi partnery projektu ohledně veškerých akcí, 

pořádaných na místní úrovni, které by mohly být pro jednotlivé partnery 
zajímavé (různé události, pořádání veletrhů, publikace, propagační 
materiály a akce apod.); 

h) přiznání paušální kóty € 11.000 (včetně DPH) ve prospěch skupin MAS-GAL 
ve prospěch koordinátora na pokrytí výdajů na koordinační činnost ve 
smyslu čl. 7), která může být vyplácena v podobě paritních ročních 
příspěvků. Žádost o výplatu ze strany jednotlivých partnerů musí obsahovat 
syntetickou zprávu předsedy skupiny koordinace GAL o činnosti, vykonané 
v daném období; 

i) přiznání a pokrytí výdajů na společné akce (SA) a/nebo AT (akce na trase), 
které budou prostřednictvím koordinátora CoP svěřeny orgánu GEIE CdE. 

 
 
S cílem určit jasná kritéria rozdělování výdajů na činnost SA a MA je třeba uvést, že 
vzhledem k tomu, že obě budou zahájeny počínaje rokem 2009 a s omezeným 
počtem partnerů, ty MAS-GAL, které budou financovat první činnosti Projektu, 
budou pokračovat v jeho financování až do dosažení maximální možné hranice 
výdajů, rovnajících se výši jejich příspěvku po odečtení nákladů na koordinaci a 
krytí MA. Při dosažení uvedeného limitu budou veškeré náklady na nové 
dohodnuté projektové akce neseny skupinami GAL, které se k Projektu připojily 
následně a které mají ještě určitou volnou kapacitu na krytí nákladů, samozřejmě 
až do dosažení vlastní specifické kóty příspěvku tak, jak bylo shora uvedeno. 
Realizované akce společné i akce na trasách cest budou každopádně vyžadovat 
i účast všech BP. 
Jestliže dojde při pokrytí nákladů SA a AT ke zpoždění, přesahujícímu 60 dní od 
data fakturace ze strany GEIE na GAL, bude GEIE oprávněn aplikovat trestní úroky: 
v případě dalšího neomluveného zpoždění platby bude mít koordinátor oprávnění 
navrhnout pilotnímu výboru (PV) vyloučení dlužícího partnera z další činnosti a 
účasti na projektu tak, jak je dále podrobněji vysvětleno v následném článku 12. 
Partneři se dohodli na tom, že založí u Koordinátora společný záruční fond, sloužící 
k pokrytí závazků, převzatých vůči GEIE a jehož účelem bude rovněž zajištění 
řádného krytí nákladů společných akcí (SA) a místních akcí (MA). Výše tohoto 



fondu je pro každého partnerů stanovena na částku € 10.000, které budou 
zajištěny prostřednictvím vkladu na depozitní účet, vedený u koordinátora akcí či 
prostřednictvím bankovní či pojišťovací záruky, použitelné na první vyžádání v těch 
případech, kdy jeden z partnerů nesplní svoje povinnosti, týkající se 
spolufinancování akce. Každý z partnerů vloží svůj podíl do tohoto fondu nejpozději 
do 60 dnů od data vstupu do Projektu. 
 

Článek 9 
Pilotní výbor 

 
Za strategická rozhodnutí, týkající se komplexního provádění prací na Projektu, 
bude zodpovědný tzv. nadnárodní Pilotní výbor (PV), na němž budou zúčastněni 
všichni MAS-GAL partneři.  
Členem tohoto PV je jeden zástupce, jmenovaný každým z GAL partnerů. PV se 
bude scházet nejméně dvakrát za rok, jakož i pokaždé, když bude jeho schůze 
považována za nutnou pro přijetí rozhodnutí, týkajících se partnerství a Dohody o 
spolupráci („DoS“), anebo pro posouzení a rozhodnutí ve věci činností a produktů 
Projektu s tím, že PV rozhoduje ve věci příslušných výdajů a monitoruje jejich 
postup. 
Schůze PV je svolávána koordinátorem bez jakýchkoli dalších formalit, ovšem 
pouze za použití příslušných komunikačních prostředků, nejméně sedm dní před 
datem, určeným pro jednání. Oznámení o svolání schůze bude obsahovat den 
konání schůze, místo a hodinu. Schůzi bude předsedat zástupce hostující skupiny 
MAS-GAL či koordinátora, přičemž příslušné koncepty programu jednání budou 
rozdány všem GAL partnerům a zároveň budou k dispozici na jedné sekci web 
portálu CdE s přístupem, vyhrazeným pouze pro partnery. 
Rozhodnutí PV budou přijímána podle souhlasu následné většiny: 

a) u změn či doplňků předmětné DoS (viz čl. 16) a u rozhodnutí, týkajících se 
přijetí členů (viz čl. 11), jejich odstoupení (viz čl. 12) či jejich vyloučení (viz čl. 
13) některého GAL partnera: 
i. vyžaduje se přítomnost alespoň 2/3 BP, 
ii. příslušná rozhodnutí jsou přijímána dvoutřetinovou většinou 

přítomných; 
b) u dalších rozhodnutí, týkajících se plnění projektové činnosti, rozhodní 

ohledně nákladů apod.  

i. vyžaduje se přítomnost nejméně jedné poloviny plus jednoho BP; 

ii. příslušná rozhodnutí jsou přijímána absolutní většinou přítomných; 
v případě rovnosti převažuje hlas koordinátora. 

Umožňuje se o přítomnosti jednoho MAS-GAL partnera, a to prostřednictvím plné 
moci vystavené jiným GAL partnerem, kterou je třeba zaslat koordinátorovi 
písemnou formou ještě před konáním schůze. 

Článek 10 
GEIE CdE (Evropské poutní stezky) 

Běžní partneři (BP) stanovili Evropskou hospodářskou zájmovou skupinu (GEIE) 
jakožto právní formu, nejvhodnější k prosazování realizace společných akcí. Orgán 
GEIE se reálně projevuje jako skupina s mezinárodní strukturou, tvořená 
organizacemi, patřícími do různých členských zemí Evropské unie, s cílem usnadnit 
a rozvíjet společné projekty (Výnos ES Rady čj. 2137/85). 
Vzhledem k tomu, že každý z partnerů má vlastní odpovědnost za kooperační 
akce/akci v jeho vlastní kompetenci, jak vysvětleno v poznámce v příloze A, je 
ustanoveno, že si partneři operativně rozdělí využívání GEIE jakožto společnou 
právní strukturu, vhodnou k realizaci cílů, uvedených v předchozím článku 4.  
Předmětnou dohodou o spolupráci se tudíž níže podepsaní GAL partneři dohody a 
jejích pozdějších změn a/nebo doplňků zavazují k tomu, že budou pro výkon SA a 
MA (společných i místních akcí) Projektu využívat zájmovou skupinu GEIE, 
nazvanou „Evropské poutní stezky G.E.I.E.“ (ve zkratce „GEIE CdE“) se sídlem 
v Parmě, v ul. Sandro Pertini, 10. 
Bylo taktéž dohodnuto, že GEIE CdE bude zajišťovat níže uvedenou činnost: 



a) projektovat a řídit provádění SA a MA Projektu, jak bylo výše uvedeno; 
b) vybírat pro partnery vhodné externí dodavatele věcí a služeb, nezbytných 

k výkonu dohodnutých SA s tím, že bude aplikovat postupy, předepsané v 
rámci programování a řízení pro Osu 4 LEADER v PSR regionu Emilia 
Romagna; 

c) přímo řídit platby, určené pro jimi zvolené externí dodavatele věcí, služeb a 
poradenské činnosti zvolené v zájmu výkonu obdrženého mandátu s tím, že 
budou zhotoveny veškeré výkazy ohledně administrativní a finanční stránky 
činností, jimi vykonávaných způsobem, uvedeným v příloze B k předmětné 
Dohodě. 

Výše uvedené úkoly a funkce budou uloženy GEIE CdE koordinátorem písemnou 
formou, za a ve jménu všech BP a na základě rozhodnutí, vydaných Pilotním 
výborem: uvedené úkoly a funkce budou řádně zaprotokolovány podle postupů, 
uvedených v Příloze B. 
Partneři přiznávají, že na pokrytí všeobecných provozních nákladů orgánu GEIE 
CdE, vynaložených na činnosti v rámci Projektu (osobní náklady, bankovní výlohy, 
notářské výlohy, vedení účetnictví, specielní poradenská činnost, týkající se 
problematiky funkce GEIE apod.), bude mít GEIE nárok na paušální krytí výše 
uvedených nákladů v rozsahu, rovnajícím se ____ % nákladů na realizaci 
společných a místních akcí, které budou postupně GEIE svěřovány koordinátory. 
Pilotní výbor si vyhrazuje právo vyžadovat od GEIE CdE, a to přímo či nepřímo a na 
žádost AdG koordinátora, příslušnou analytickou účetní dokumentaci, dokladující 
výše uvedené vynaložené výlohy. 
Anebo: 
Partneři přiznávají, že na pokrytí všeobecných provozních nákladů orgánu GEIE 
CdE, vynaložených na činnosti v rámci Projektu (osobní náklady, bankovní výlohy, 
notářské výlohy, vedení účetnictví, specielní poradenská činnost, týkající se 
problematiky funkce GEIE apod.), bude mít GEIE nárok na krytí výše uvedených 
nákladů ve výši příspěvku € 6.000,00, který každý z partnerů uhradí orgánu GEIE 
opakovanými pololetními platbami na jeho žádost. 
 

Článek 11 
Přistoupení nových partnerů 

Noví BP partneři mohou do Projektu vstoupit na základě písemného požadavku, 
adresovaného na koordinátora akce. 
Žádost o účast na Projektu musí taktéž obsahovat prohlášení ohledně uznání a 
přijetí aktivit projektu, které již byly zahájeny či které již probíhají, včetně 
vysloveného závazku ohledně zajištění jejich budoucí kontinuity. 
Koordinátor akce předloží tento požadavek PV ke schválení jednotlivými BP, kteří ji 
musejí v zájmu zajištění její operativnosti akceptovat: schvalování bude probíhat se 
čtvrtletní periodicitou či podle potřeby i jinak. Ke schválení se vyžaduje kladné 
stanovisko alespoň dvoutřetinové většiny BP. BP vyjádří svůj souhlas písemným 
sdělením na koordinátora či přímo během schůzky partnerů, kde bude toto 
rozhodnutí uvedeno do zápisu. Na základě akceptace dodá nový partner, za 
účelem zahájení úvodní procedury, spojené s jeho přijetím, veškerou dokumentaci, 
nezbytnou k revizi Projektu, na jejímž základě koordinátor zajistí příslušnou 
aktualizaci následujících částí: 

• kartu s osobními záznamy partnera; 
• předpokládané druhy činností; 
• finanční plán. 

Přijetí nové partnera bude dále upřesněno a stane se účinným na základě 
společného podpisu Prohlášení o účasti na partnerství, které bude rovněž 
potvrzeno koordinátorem (forma prohlášení je uvedena v příloze C). 
Pilotní výbor stanoví přesný termín, po jehož uplynutí již nebude přijímání dalších 
partnerů povoleno: bude přitom brán ohled na stav postupu prací na Projektu. 
 

Článek 12 
Odstoupení jednoho nebo více partnerů 



Partneři mohou od dohody odstoupit a tím odmítnout účast na kooperačních 
akcích, uvedených v Projektu. Jejich rozhodnutí musí být doloženo vysvětlením a 
podáno písemně koordinátorovi projektu. Předmětné odmítnutí odstupujících 
partnerů může být Pilotním výborem akceptováno a vstoupit v platnost výhradně 
na základě kompletního vyplacení eventuelních kót, které jsou povinni zaplatit 
v souvislosti se závazky, přijatými vůči GEIE CdE a třetím dodavatelům, a též se 
všemi závazky, přijatými k datu odstoupení. Dále jsou povinni zaplatit veškeré 
příspěvky, které dluží koordinátorovi za veškeré koordinační akce.    

 
Článek 13 

Vyloučení partnera 

Koordinátor může na základě požadavku nejméně jednoho z partnerů navrhnout 
Pilotnímu výboru vyloučit z participace na činnostech projektu toho partnera, jehož 
jednání či dlouhotrvající neomluvené zpoždění při plnění příspěvkových povinností 
by mohlo poškodit řádné splnění partnerských aktivit. 

O vyloučení takovéhoto partnera rozhoduje PV podle stejného formálního 
postupu, jaký je aplikován při přijímání partnera nového (viz také článek 11). 

Při svém vyloučení, které nabývá účinnosti na základě rozhodnutí PV, má 
odstupující partner povinnost kompletně zaplatit eventuelní příspěvky, které je 
povinen odvést na základě závazků, uzavřených vůči GEIE CdE a třetím 
dodavatelům tak, aby splnil všechny svoje povinnosti k datu svého vyloučení. Dále 
je povinen zaplatit koordinátorovi všechny příspěvky, dlužné za koordinační akce 
až do data svého vyloučení. Po splnění této povinnosti bude mít nárok na vrácení 
partnerského příspěvku, vynaloženého do záručního fondu podle článku 8 či 
zaplaceného proti vydání příslušné záruky.  

Článek 14 

Aplikovatelné předpisy 

Strany se již počátku shodly na tom, že se při aplikaci a v zájmu dosažení cílů, 
uvedených v předmětné Dohodě, budou odvolávat na právní normy, uvedené 
v italské legislativě. 

Článek 15 

Spory mezi partnery. Arbitrážní klauzule 

Strany se dohodly na tom, že v případě sporu, vzniklého ohledně platnosti, 
interpretace a výkonu předmětné Dohody - a v každém případě vždy 
v případech, s tím spojených – bude jeho řešení svěřeno Arbitrážní komisi, složené 
ze tří členů. Dva členové komise budou jmenováni každou ze žalujících stran a třetí 
člen bude určen Presidentem Obchodní komory v Parmě. Tento třetí člen bude 
vybrán z rejstříku soudců, vedeného u Arbitrážní komory v Parmě, ustavené při 
CCIAA (Obchodní komora průmyslu, řemesel a zemědělství) v Parmě. 

Arbitrážní komise, tak jak bude ustavena, je povinna rozhodovat ohledně 
předmětné Dohody v jazyce italském a na základě italské legislativy. 

 

Článek 16 

Změny a doplňky 

O veškerých změnách a doplňcích předmětné Dohody bude rozhodovat 
kvalifikovaná většina dvou třetin BP. Dohoda o kooperaci může být pozměněna 
a/nebo doplněna pouze písemným dodatkem, podepsaných všemi zúčastněnými 
stranami. 

 

Článek 17 



Doba trvání dohody 

Doba trvání předmětné Dohody je vázána na realizaci cílů Projektu, které si tato 
dohoda klade; každopádně je doba jejího trvání stanovena na 31. prosinec 2013 
s výhradou jejího možného prodloužení, které bude dohodnuto mezi samotnými BP 
tak, aby bylo možné dostát všem již přijatým závazkům a provést příslušné doložení 
vynaložených výdajů. 

Za účelem splnit závazek, který všem partnerům ukládá povinnost udržovat 
stanovené směry spolupráce po dobu nejméně 5 let v rámci přijatého financování, 
strany se již od samého počátku shodly na tom, že svěří koordinátorovi akce úkol 
průběžně sledovat průběh činnosti a realizace objektu předmětné Dohody s tím, 
že mu dá oprávnění k tomu, aby společně s GEIE a dalšími subjekty vyhledával a 
dále upřesňoval stávající koncesní dohody, využívané při plnění stanovených cílů. 

Článek 18 

Používané jazyky 

Předmětná Dohoda o spolupráci je vydána v jazycích italském, španělském a 
anglickém. 

Pokud by se v předmětné Dohodě eventuelně vyskytl rozporný výklad, vyplývající 
z rozdílných jazykových verzí, bude platit interpretace, vyplývající z verze vydané 
v italském jazyce.  

 

Článek 19 

Přílohy 

Nedílnou součást předmětné Dohody o spolupráci tvoří také následující přílohy: 

a) Příloha A – Karta projektu 

b) Příloha B – Způsoby financování a podávání zpráv o plnění úkolů, svěřených 
vedoucím činitelem složky orgánu GEIE CdE 

c) Příloha C – Prohlášení dodatečného partnera o přistoupení k partnerskému 
svazku 

***** 

Strany prohlašují, že byly dobře seznámeny s obsahem předmětné Dohody o 
spolupráci a že přijímají všechny její klauzule bez jakékoli výhrady, což stvrzují jejím 
podpisem. 

Přečteno, potvrzeno a podepsáno, ve vyhotovení v italském jazyce, v Parmě, dne 
_____ měsíce ____ a roku 200__ níže vyjmenovanými partnery. 
 
Za GAL SOPRIP a.s., Parma, Itálie 
(podpis) 
 

Za     
(podpis) 
 

Za     
(podpis) 
 

Za     
(podpis) 

Strany výslovně schvalují ve smyslu a v účinnosti čl. 1341, odst. 2, Občanského 
zákoníku, čl. 14, předpisy, aplikovatelné pro předmětnou Dohodu. 

 

 
Za GAL SOPRIP a.s., Parma, Itálie 



(podpis) 
 

Za     
(podpis) 
 

Za     
(podpis) 
 

Za     
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha A – Syntetická karta Projektu 



/zde je třeba po schválení předmětné Dohody vložit syntetickou popisnou kartu 
Projektu při zachování formátu, obsaženého v již citovaném „Průvodci ES při 
realizaci Míry spolupráce“/  

Název 
kooperačního 
Projektu 

Evropské poutní stezky: Cesta Santiago de Compostela a 
Francouzská cesta 

 
PARTNEŘI KOOPERAČNÍHO PROJEKTU 

a) Vedoucí činitel (Odpovědná organizace lokálního programu čís. 1) 
 

Jméno MAS-GAL partnera 
vedoucího činitele Osy Leader 

 

Jméno předsedy  
Jméno osoby, kterou je možno 
kontaktovat ohledně 
předmětného formuláře 

 

b) Organizace, odpovědná za místní program čís. 2 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 3 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 4 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je  



možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 b) Organizace, odpovědná za místní program čís. 5 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 6 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 7 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 8 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 



Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 9 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 10 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 11 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 12 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  



Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 13 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

 b)  Organizace, odpovědná za místní program čís. 14 
 

Adresa kontaktní osoby  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Jazyk, kterým 
hovoří/rozumí 

 

Kontaktní osoby  

Jméno osoby, kterou je 
možno kontaktovat 
ohledně předmětného 
formuláře 

 

 

POPIS KOOPERAČNÍHO PROJEKTU 
Popis cílů projektu a hlavních předpokládaných činností (s uvedením příslušných 
míst a dat); vyznačení uživatelů a stavu průběhu jednotlivých akcí: 

Cíle, navržené v projektu o kooperaci, byly vytyčeny v následujících ukazatelích: 
1. Podporovat rozvoj venkovských oblastí podél historické trasy Cesty do 

Santiago de Compostela a tzv. Francouzských cest s tím, že bude kladen 
důraz na účast při konsolidaci, kvalifikaci, inovaci „produktu Evropské 
stezky“ s ohledem na jejich teritoriální a kulturní aspekty, typické místní 
produkty a služby. 

2. Konsolidovat síť spolupráce podél tras ´Cesta do Santiago de 
Compostela´ a tzv. Francouzských cest  

3. Posilovat a rozšiřovat partnerské styky v rámci projektu 
4. Podporovat různé akce a události kulturního charakteru 
5. Podporovat turistické organizace, jakožto nástroje pro rozvoj produktu 

Evropské poutní stezky 
6. Rozšiřovat a stimulovat fyzické infrastruktury jednotlivých tras. 

Akce, zahrnuté do projektu, jsou synteticky popsány v Tabulce 1/B. Následně jsou 
uvedeny hlavní akce programu, seskupené podle makro oblastí: 

Ma1 - PARTNERSTVÍ 



Akce 101.                            Plán činnosti 
Akce 102.                            Dohoda o kooperaci 
Akce 103 � Akce 104.       Noví partneři MAS-GAL 

Ma2 - MANAGEMENT PROJEKTU 
Akce 201� Akce 205.      Řídící organizace 
Akce 206.                            Řízení jakosti 

Ma3 – HMOTNÁ VALORIZACE TERITORIA   

Akce 301.                            Hlavní a standardní linie  

Akce 302� Akce 303.       Hmotné zásahy podél tras 

Ma4 – NEHMOTNÁ VALORIZACE TERITORIA 
Akce 401� Akce 403.      Portál web, databanky a funkceschopnost GIS  
Akce 404� Akce 405.      Vyhledávání a kulturní valorizace oblastí 
programu Evr.poutní stezky (CdE) 
Akce 406� Akce 407.       Vybavenost, ubytování a služby podél tras  
CdE 
Akce 408.                             Zemědělské a potravinářské produkty CdE 
Akce 409.                             Řemeslné výrobky CdE 
Akce 410.                             Podpora rozvoje produktu CdE  

                              Ma5 - MARKETING DEI PRODOTTI CdE 

Akce 501.                             Marketingový plán 
Akce 502� Akce 504.        Značka CdE 
Akce 505.                             Turistické balíčky CdE 
Akce 506.                             Věrnostní karta CdE 
Akce 507 � Akce508.         InfoPoint a teritoriální „výkladní 
skříně“CdE  
Akce 509.                              Publikace CdE 
Akce 510 � Akce 511.       Události patřící do rámce CdE a mimo něho 

 
Společné akce se mohou taktéž týkat vytváření nových finančních možností, 
přenášení zkušeností, získaných v oblasti místního rozvoje (např. prostřednictvím 
společných publikací, školicích seminářů, výměnou osob a vedoucích pracovníků 
programu), které povedou k osvojení společných pracovních metodologií anebo 
k zahájení nových společných a koordinovaných rozvojových činností. 
 

Popis očekávaných výsledků pro zainteresované uživatele a regiony, které mohou 
mít z předmětné činnosti výhody: 

Výsledky, navržené v projektu o kooperaci, jsou rozděleny podle následujících 
ukazatelů: 

1. Společné řízení projektu s využitím předem stanovených kritérií a nástrojů 
2. Podpora nových společných projektů marketingu produktu/služeb 
3. Citelné zapojení partnerů a jiných zainteresovaných subjektů (stakeholders) 
4. Zhodnocení kulturních a vinařsko-gastronomických produktů a typické 

řemeslné výroby 
5. Rozšíření svazku partnerství podél trasy cest 
6. Konsolidace portálu web Evropské poutní stezky s multifunkčním dosahem 
7. Konsolidace projektované a aplikované pracovní metodologie s tím, že 

bude dávána veškerá podpora její převoditelnosti na jiné subjekty 
v územních kontextech 

Nastavení, metody a postupy uvádění projektu do praxe, vyžadující další 
financování: 

… 

Realizační období, nutné pro uvedení projektu do života: 



Časový horizont předmětného projektu kooperace se shoduje s programy 
Evropského společenství na období let 2007-2013 s možným zahájením projektu 
v prvních měsících roku 2009, přičemž se jako datum jeho ukončení uvažuje konec 
roku 2013 (s výhradou prodloužení závazných termínů jak pro oblast nákladů, tak 
pro jejich příslušné dokladování a ověřování). 
Role každého z partnerů ve vztahu ke hlavním oblastem činnosti: 

… 

   

  

 
 

 

  

 
 



  Financování (EUR) 

 

Program 
Rozvoje 
venkova 

GAL vedoucí 
činitele a další 

 GAL /skupiny 

 

Předpokládaný 
obor činnosti 

Náklady v EUR 
EU-FEASR (Zem.fond)  

 

Veřejné Soukromé 

  Náklady na organizaci / koordinaci : 
a) xxx 
b) xxx 
c) xxx 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

  Společné činnosti : 
d) xxx 
e) xxx 
f)  xxx 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

  Činnosti podél tras : 
g) xxx 
h) xxx 
i)  xxx 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

  Další náklady : 
j)  xxx 
k) xxx 
l)  xxx 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

 
 

000 
 

000 
 

000 
 

000 

 

 
Tab. A1/a – Předběžný rozpočet projektu 
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Příloha  B – Způsoby financování a podávání zpráv o plnění úkolů, svěřených 
skupinám Mas-Gal 

Vedoucí složky GEIE CdE 
 
 

A) Přidělování úkolů a pověření pro orgán GEIE CdE 
 
 
 

Schůze řádných partnerů GAL 

Písemná rozhodnutí a mandát pro Vedoucí činitele GAL pro formální 
sepsání žádosti na GEIE 

 

 
 

     Vedoucí složka GAL podává žádost na GEIE 
 

 
 
 

Orgán GEIE provádí předběžné 
šetření 

 
 
 
                                                       Společné akce podél Cest 
 

 
 
 
                                         Veřejné mechanismy a postupy, plánované v rámci  

     Programu Rozvoje venkova regionu Emilia - 
        Romagna (pro vedoucí složku MAS-GAL 

 
 
 
 
Vedoucí činitel Gal svolává schůzi GAL partnerů. Všechna rozhodnutí se zapíší a rozdělí se náklady.  

Vedoucí činitel GAL ihned notifikuje rozhodnutí a dělení nákladů dalším MAS-GAL, kteří 
nebyli na chůzi přítomni. 

 

 
                                      
                                     Vedoucí MAS- GAL předává formálně pověření GEIE 
 

 
 
 
GEIE dává pokyn k zahájení projektu a dává pověření s tím, že přebírá veškeré procedury, týkající se 
Plánu kvality. Ke svěřeným úkolům požaduje od každého partnera zvláštním dopisem zálohu ve výši 
40% a zavazuje se v případě neuskutečnění projektu tuto částku vrátit; předává rovněž koordinátorovi 
kopii uzavřených smluv či podepsaných pověřovacích dopisů včetně připojené dokumentace (zápisy o 
vyhodnocení obdržených nabídek apod.). Koordinátor dává k dispozici všem MAS- GAL partnerům, 
kteří o to požádají, kopii dokumentace, kterou ji předal orgán GEIE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
B) Způsoby provádění fakturace od GEIE CdE na MAS-GAL partnery 

 
 

Při zadání úkolu vydává GEIE CdE na GAL partnery určené  
koordinátorem zálohovou fakturu ve výši 40% celkové výše  
obdržené zakázky [včetně podílu __ %, sloužící na pokrytí  
všeobecných provozních nákladů orgánu GEIE] 

 
 
 

Podle stavu pokračování pověření vystaví  GEIE  CdE na uvedené 
MAS-GAL partnery jednu či více faktur, až do 70% (včetně obdržené  
zálohy) celkové výše obdržené zakázky [včetně kóty _ % sloužící  
na pokrytí všeobecných provozních nákladů GEIE]. Faktura je  
doprovázena průběžným vyhodnocením aktuálního pověření. 
 

 
 

 
Po ukončení pověření vystaví GEIE CdE na příslušné MAS-GAL  
fakturu na pokrytí celkové výše obdržené zakázky [včetně podílu  
ve výši ___ % n a pokrytí všeobecných provozních nákladů GEIE]. 
Uvedená faktura bude doprovázena celkovým vyhodnocením  
splněného úkolu.  

 

 
 

Skupiny MAS- GAL se zavazují zaplatit částky, fakturované GEIE CdE, do 60 
(šedesáti) dnů od data obdržení příslušné faktury faxem. Nezaplacení 
uvedených faktur dává GEIE CdE právo požadovat zaplacení trestních 
úroků, aplikovatelných za období opožděné platby s tím, že tato skutečnost 
může rovněž představovat jeden z důvodů k vyloučení partnera z projektu 
kooperace.  
 
C) Dokumentace, kterou musí GEIE CdE předat koordinátorům předat za 
účelem dokladování splnění pověření u jednotlivých „BP“ 
 
1) Při vydání zálohové faktury ve výši 40% celkové hodnoty zakázky: 

� Kopie pověřovacího dopisu od vedoucího činitele skupiny GAL, 
v němž bude uvedena výše zálohy na vrub MAS-GAL partnera 

� Kopie dopisu se žádostí o nabídku 
� Kopie obdržených nabídek 
� Kopie zápisu Správní rady GEIE CdE, obsahující rozhodnutí ohledně 

udělení pověření 
� Životopis (je-li vyžadován) 
� Kopie pověření, vydaného pro externího dodavatele 

2) Při vystavení zprávy o stavu pokračování zakázky, rovnající se alespoň 
20% celkové výše nákladů   

� Dokladování stavu průběhu svěřeného úkolu 
        3) Při vystavení faktury na doplatek: 

� Celkové vyúčtování a dokladování průběhu a výkonu činnosti 
� Kopie faktur., vystavených externím dodavatelem (GEIE CdE opatří 

originál faktury razítky, na nichž bude vyznačeno procento nákladů, 
jdoucích na vrub každého partnera) 

� Kopie bankovních poukazů, určených k úhradě faktur od externího 
dodavatele 

� Výpis z účtu GEIE CdE, ze kterého je prokazatelné provedení platby 
dodavateli. 

 
D) Způsoby znovunabytí všeobecných provozních nákladů, vynaložených GEIE 
CdE na činnosti, vykonané v rámci kooperačního projektu LEADER 
 
Partneři přiznávají GEIE CdE nárok na paušální krytí všeobecných provozních 
nákladů, vynaložených na činnosti v rámci Projektu (osobní náklady, bankovní a 
notářské výlohy, vedení účetnictví, specializované poradenství, týkající se 
problematiky provozu GEIE apod. ) ve výši, rovnající se ___ % nákladů, 



vynaložených na společné a místní akce (SA, MA), které byly koordinátorem 
postupně zadávány GEIE CdE. Pilotní výbor si vyhrazuje právo vyžádat si z vlastní 
iniciativy či na žádost AdG koordinátora od GEIE CdE příslušnou analytickou 
účetní dokumentaci, opravňující vynaložení předmětných výloh. 
Anebo: 
 
Partneři přiznávají orgánu GEIE CdE na krytí všeobecných provozních nákladů, 
vynaložených na činnosti v rámci Projektu (osobní náklady, bankovní a notářské 
výlohy, vedení účetnictví, specializované poradenství, týkající se problematiky 
provozu GEIE apod. ) částku, rovnající se € 6.000,00 na jednotlivou kótu, jdoucí 
k tíži každého z partnerů; uvedené částky budou placeny v pololetních 
splátkách. 
Pilotní výbor (PV) si vyhrazuje právo vyžádat si od GEIE CdE z vlastní iniciativy či 
na žádost AdG koordináto příslušnou analytickou účetní dokumentaci, 
opravňující vynaložení výše uvedených výloh na každé pololetí. 
 
 
 
 
Příloha C 
PROHLÁŠENÍ O PŘISTOUPENÍ NOVÉHO MAS-GAL PARTNERA K 
PARTNERSKÉMU SVAZKU  
  
* * * * * 
VYSVĚTLENÍ 
 
Účel 
Prohlášení o přistoupení k partnerskému svazku (zkráceně ´Prohlášení´) slouží 
k rozšíření sekcí Dohody o partnerství „Evropské poutní stezky“ (zkráceně 
´Dohoda´), podepsané promotéry, tj. Místními akčními skupinami (zkráceně 
´GAL´), se zvláštním ohledem na ustanovení Čl. 11 (Vstup nových partnerů), 
tvoří její nedílnou součást umožňující, aby se nový GAL partner, který po podpisu 
k dohodě přistoupil, mohl stát součástí partnerství. 
Podpisem Prohlášení skupina GAL: 

a) Prohlašuje, že bude podporovat realizaci nového projektu nadnárodní 
kooperace „Evropské poutní stezky“ (zkráceně ´Projekt´) a že akceptuje 
jeho obsah a povinnosti, z něho vyplývající; 

b) Prohlašuje, že uznává a akceptuje již rozvinuté či právě probíhající 
aktivity, spojené s Projektem s tím, že se výslovně zavazuje zajišťovat jejich 
kontinuitu; 

c) Jakmile mu vedoucí činitel GAL oficielně sdělí jménem dalších partnerů 
akceptaci žádosti o přistoupení k partnerství, stane se nositelem 
veškerých práv a povinností, vyplývajících z Dohody. 

 

Notifikace 
Jakmile bude žádost o přijetí nového člena Pilotním výborem Projektu kladně 
vyřízena, zašle Vedoucí činitel skupiny GAL zašle žadateli jednu kopii Dohody a 
2 bianco kopie Prohlášení. 
 
Nový žadatel (skupina GAL) sdělí úřední cestou svůj souhlas s podmínkami přijetí 
do partnerského svazku a na důkaz souhlasu podepíše 2 kopie Prohlášení, která 
vrátí zpět vedoucímu činiteli GAL; ten po podpisu obou kopií jednu z nich vrátí 
zpět žadateli. 
Vedoucí činitel GAL úředně oznámí ostatním partnerům vstup nového člena 
GAL do partnerského svazku projektu. 
 
 Vedoucí činitel GAL zajistí, aby bylo uvedené Prohlášení po svém podpisu 
oběma stranami zařazeno do zvláštního oddílu, nazvaného „Rejstřík 
přistoupivších partnerů“; v tomto rejstříku budou uvedena jména a další 
informace o partnerech, kteří předmětné Prohlášení podepsali. 
 



Vedoucí činitel GAL bude dále informovat nadřízené řídící Orgány o nastalých 
změnách v partnerském svazku projektu, k nimž došlo v důsledku přijetí nového 
MAS-GAL partnera. 
 
Jazyk 
Prohlášení je sepsáno v italském jazyce. 
V souladu s hlavními směry Evropské komise je každý partner povinen zajistit na 
vlastní náklady a na svoji odpovědnost překlad Prohlášení do jazyka své země. 
Italský text Dohody a přiloženého Prohlášení bude pro všechny partnery 
představovat referenční verzi, jak již bylo uvedeno v Článku 18 Dohody. 
 
 
Přílohy  
Dohoda, která představuje nedílnou součást Prohlášení, je k němu přiložena 
v italské jazykové verzi. 
Na všechny záležitosti, o nichž předmětné Prohlášení přímo nepojednává, 
budou aplikovány klauzule Dohody o spolupráci, podepsané partnery, kteří 
k tomuto projektu přistoupili. Text uvedené Dohody představuje hlavní 
odvolávku a jeho interpretace má převažující význam v případě eventuelního 
sporu či kontrastu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            PROJEKT NADNÁRODNÍ KOOPERACE 

            Osa 4 LEADER, Míra 421 

   “EVROPSKÉ POUTNÍ STEZKY” 
 

PROHLÁŠENÍ O PŘISTOUPENÍ K 

PROJEKTU 
 

 

Skup. MAS-GAL _________, IČO ___________, v osobě svého právního zástupce 
___________, nar. dne _________ v ___________ a bydlištěm v _____________ 
zvoleného pro výkon této funkce v sídle skup. MAS-GAL___________  v 
___________, který je vybaven plnou mocí pro uzavření předmětné smlouvy 
v souladu s /zde vyznačit úkon pověření plnou mocí/, v dalším textu 
jmenovaného jako přistoupivší GAL partner, podepisuje na důkaz přijetí všech 
podmínek předmětné Prohlášení včetně všech Vysvětlivek a přiložené Dohody 
o partnerství, přičemž prohlašuje, že: 

1.   Předložil žádost o přistoupení k partnerství v nadnárodním kooperačním 
projektu „Evropské poutní stezky“ a že jeho žádost byla ostatními 
partnerskými skupinami GAL i vedoucím činitelem skupiny GAL přijata; 

2. Akceptuje a hodlá dodržovat všechny klauzule a podmínky účasti, 
stanovené v Dohodě o spolupráci, které jsou zde přiloženy jakožto nedílná 
součást předmětného prohlášení; 

3. Hodlá jmenovat svého zástupce uvnitř Pilotního výboru Projektu; 

4. Bude přispívat k realizaci Projektu vlastním příspěvkem ve výši € _________ 
(Euro ____________), přičemž jeho způsob použití bude v budoucnosti 
dohodnut mezi GAL partnery; 

5. Souhlasí s tím, aby vedoucí úlohu partnerského svazku skupin GAL plnil orgán 
GAL SOPRIP a.s. se sídlem v Parmě, Itálie; 

6. Bude při realizaci společných akcí operativně používat GEIE jakožto 
společnou právní strukturu. 

Podepisuje se na důkaz přijetí a potvrzení obsahu předmětného Prohlášení a 
k němu přiložené Dohody. 

Přistoupivší GAL partner:    _______________________ 

Jméno vedoucího pracovníka: _______________________ 

Podpis:   _______________________ 

Kvalifikace:   _______________________ 

Datum:   _______________________ 

Místo:    _______________________ 



 

 

Potvrzení o provedené registraci jmenování GAL partnera plus podání 
příslušných informací: 

Vedoucí činitel skupiny GAL: SOPRIP, a.s. 

Jméno vedoucího pracovníka: _______________________ 

Podpis:   _______________________ 

Funkce:   _______________________ 

Datum:   _______________________ 

Místo:    Parma, Itálie 

 

 
 
 
 
 
 

 


