
 

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI 

                           2007 – 2013 

         „EVROPSKÉ POUTNÍ STEZKY“ 

 

• Místní Akční skupina SOPRIP a.s. se sídlem v ul. Via Sandro Pertini, 10 v Parmě 
(Itálie), zastoupená v předmětném úkonu Předsedou …………….., průkaz 
totožnosti čís. ………………… 

• Místní Akční skupina …………… se sídlem v ……………….. (……), zastoupená 
v předmětném úkonu Předsedou …………….., průkaz totožnosti čís. 
………………… 

• Místní Akční skupina ……………………. 

 

Výše uvedené organizace se účastní na předmětném projektu v rámci své funkce a ve 
výkonu jim svěřených pravomocí s tím, že si navzájem uznávají svoji schopnost uzavírat 
závazky, vznikající s předmětné dohody o vzájemné spolupráci.  

 

BUDIŽ PŘEDESLÁNO, ŽE 

 

• V zájmu uskutečnění společné evropské iniciativy ve věci rozvoje venkova 
Leader+ 2000-2006 se níže podepsané organizace zúčastnily realizace projektu 
nadnárodní spolupráce, nazvané „Evropské poutní stezky“, jejímž cílem je 
valorizace zemědělských oblastí, jimiž prochází Cesta Santiago de Compostela a 
tzv. Francouzské stezky (Via Francigena); 

• Na základě doporučení Evropské komise ohledně zahájení a samotné realizace 
kooperačních projektů v rámci společné evropské iniciativy Leader+ byla ustavena 
právní struktura, nazvaná „Evropské poutní stezky G.E.I.E.“ (Evropská 
hospodářská zájmová skupina, ve zkratce GEIE) za účelem usnadnit a podpořit 
řízení a možnost uskutečnění výše uvedeného projektu mezinárodní kooperace; 

• Partneři považují na základě zkušeností z iniciativy Leader+ za užitečné a nezbytné 
pokračovat i nadále v již zavedené spolupráci a za tímto účelem považují za nutné 
přikročit k vypracování Plánu aktivity (PA), s jehož pomocí by bylo možné nastínit 
hlavní směry kooperačního projektu na léta 2007 – 2013, nazvaného „Evropské 
stezky“ 

Po tomto úvodu se zúčastněné strany dohodly na uzavření následně uvedeného protokolu: 

 

Čl. 1 

Úvod a přílohy 

 

Úvod tvoří nedílnou a zásadní součást předmětné Dohody. 

 

Čl. 2 

Cíle a obsah 

 

Mezi primární cíle subjektů, které podepsaly předmětnou dohodu, patří: 

 



1. Pokračovat v realizaci nadnárodního kooperačního projektu v oblasti metody Leader na 
programové období let 2007 - 2013 a to prostřednictvím vypracování obsahu nového 
projektu, zaměřeného na podporu a valorizaci následujících akcí: 

a) Cesta Santiago de Compostela 

b) kulturní itinerář tzv. Francouzské stezky 

c) třetí trasa ve směru na Jeruzalém 

d) další cesty, které je možné na výše uvedené trasy napojit a které mají zvláštní 
národní i mezinárodní význam 

které budou v dalším textu pro stručnost uváděny pod souhrnným názvem „Evropské 
stezky“ s tím, že orgán GEIE bude fungovat jakožto operativní struktura celého 
partnerského svazku. 

 

2. Vypracovat Plán aktivity (PA) pro celý kooperační projekt „Evropské stezky“ 
(společné akce, itineráře a zaměření na místní aktivity a akce), který může být 
zainteresovanými účastníky předložen příslušným kompetentním Orgánům. 

 

Zásahy do zmíněného projektu, začleněné do Plánu aktivity, mají přispět ke stanovení 
technicko-operativního postupu, který by měl plnit následující úkoly: 

a) zhodnotit zdroje partnerských teritorií; 

b) prohloubit vztahy a spolupráci mezi skupinami místní působnosti a jednotlivými 
územními částmi, organizovanými podle zaměření projektu Leader; 

c) konsolidovat a rozšířit partnerskou síť předmětného projektu; 

d) opatřit partnerský projekt balíčkem dalších projektových návrhů, které bude 
možno použít pro předložení žádosti o přidělení fondů nového Evropského 
programování na léta 2007 - 2013. 

V Plánu aktivity musí být kromě jiného specifikováno: 

a) organizační model, který bude přijat na podporu programových zásahů; 

b) role programových partnerů (vedoucí subjekt řady, regionální, běžní a přidružení 
koordinátoři programu apod.); 

c) způsoby přidružení k projektu a z toho vyplývající závazky; 

Plán bude rovněž doplněn o následující formality: 

d) předběžný rozpočet nákladů na vyhotovení projektu; 

e) harmonogram naplánovaných zásahů; 

f) odvolávky na hypotetické způsoby možného financování a podpory. 

 

Čl. 3 

Finanční závazky 

V zájmu dosažení výše stanovených cílů se partneři shodli na tom, že svěří celou 
odpovědnost za vypracování Plánu aktivity orgánu GEIE a zavazují se, že se budou 
společně podílet na výdajích, spojených s jeho zpracováním, a to ve výši € 2,000.00 (bez 
DPH) na každého partnera, které budou vyplaceny orgánem GEIE proti příslušné 
specifické fakturaci, prováděné na základě časového postupu a odůvodnění výdajů podle 
nařízení příslušných Řídících orgánů, každopádně ne později, než do 30. října 2008. 
Každá z níže podepsaných stran se již nyní zavazuje neprodleně sdělit písemnou formou 
orgánu GEIE první možné datum výplaty svého podílu. 

  

 



Čl. 4 

Doba trvání dohody 

Doba trvání předmětné dohody je přísně vázána na realizaci prováděcího Plánu aktivity, 
který musí být dokončen a předložen orgánem GEIE příslušným partnerům nejpozději do 
30. září 2008. 

Na základě programových záměrů a obsahu Plánu aktivity bude mít každý z partnerů 
svobodnou volbu v tom, aby posoudil svůj vstup do kooperačního projektu a s tím spojené 
závazky finančního, technického a operativního charakteru. 

 

Strany prohlašují, že byly dobře seznámeny s obsahem předmětné kooperační dohody a že 
bez výhrad akceptují všechny jeho klauzule, což potvrzují vlastnoručními podpisy této 
dohody. 

 

V Parmě dne 29. února 2008 

 
PARTNEŘI 

 
GAL SOPRIP S.p.A. …………… 
GAL ………………… …………… 
GAL ………………… …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


