Husova 103, 675 31 Jemnice
Kancelář: Husova 2
MasJemnicko@seznam.cz

PARTNERSKÁ SMLOUVA
kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice
IČ: 26943573
zastoupená ředitelkou Lenkou Gliganičovou
(dále jen „MAS“)
a
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:
(dále jen „Partner“)
I.
Tuto Partnerskou smlouvu (dále jen „Smlouva“) uzavírají výše uvedené smluvní
strany na základě oboustranného a rovného zájmu. Účelem Smlouvy je úprava
vzájemných práv a povinností smluvních stran tak, aby docházelo k naplňování cílů,
pro které byla společnost a její organizační složka Místní partneství(MP) MAS
Jemnicko založeny.
II.
Na základě této smlouvy se Partner stává členem organizační složky MP MAS
Jemnicko, prohlašuje, že je seznámen se strategií MAS a Statutem MAS. Souhlasí
s posláním, účelem a cíli, pro které byla MAS založena.
III.
Statutární zástupce Partnera, popř. jím pověřená osoba, může být navržen a zvolen
do orgánů MP MAS Jemnicko v rámci organizační struktury.

IV.
MAS povoluje Partnerovi užívání loga MAS v rámci realizace místní rozvojové
strategie, na jeho propagačních materiálech a webových stránkách, spolu s textem
Partner místní akční skupiny. Partner může použít logo MAS na jím pořádaných
akcích. Užití loga dle uvedených podmínek Partner dle potřeby oznámí MAS.
V.
Partner se zavazuje pro MAS provádět průběžně tyto činnosti:
1.
Zajištění účasti statutárního zástupce Partnera nebo jím pověřené osoby na jednání
orgánů MAS. Partner může v případě nutnosti svého jmenovaného zástupce změnit.
Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit MAS.
K datu podpisu této Smlouvy je jmenován zástupcem Partnera pro jednání se
sekretariátem MAS a orgány MAS:
Jméno a příjmení
Kontaktní doručovací adresa
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Zájmová skupina

2.
Zajistit aktualizaci veškerých dat Partnera, včetně včasné informace podané MAS o
Partnerem připravovaných a zajišťovaných akcích společenských, sportovních,
církevních a marketingových.
3.
Další práva a povinnosti blíže upravuje statut společnosti.
VI.
Smlouva končí doručenou písemnou výpovědí kterékoliv ze stran s výpovědní lhůtou,
která trvá do konce kalendářního roku, ve kterém byla písemná výpověď doručena
druhé straně. Smlouva pak končí dne 31.12. kalendářního roku. Smlouva rovněž
končí dohodou obou stran nebo zánikem kterékoliv ze stran bez právního nástupce.
VII.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá
ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, jemu
porozuměly a s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a tomu na
důkaz připojují své podpisy.
V Jemnici, dne

…………………………………………..
MAS

……………………………………….
Partner

