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Memorandum o spolupráci

Středočeské inovační centrum, spolek
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, 75000
doručovací adresa: Pražská 636, Dolní Břežany, 252 41
zastoupený: Rut Bízkovou, ředitelkou spolku
iČ: 042 28 235
(dále SIC)

a

Krajské sdruženĺ NS MAS Středočeského kraje, z.s.
se sídlem: Zborovská 11, Praha 5, 150 21
zastoupený: Václavem Pošmurným, předsedou spolku
lČ: 06168272
(dále KS MAS)

(dále strany, resp. smluvní strany)

spolu uzavřely
toto

Memorandum o spolupráci
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I. Preambule
Středočeské inovační centrum, spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, byl zřízen s cílem přispívat k podpoře a rozvoji inovačních
podnikatelských, nepodnikatelských a vědecko-výzkumných a regionálně rozvojových aktivit
za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje, ke vzájemné informovanosti,
spolupráci a vzájemné pomoci členům spolku, při kvalifikované reprezentaci jednotlivých členů
vůči dalším subjektům, ke zvýšení úrovně vzdělávání v regionu, jakož i ke zvyšování
informovanosti těchto subjektů v oblastech podpory tvorby podnikatelských plánů, transferu
technologií, finančních, marketingových a dalších oblastech za účelem zlepšení
konkurenceschopnosti Středočeského kraje. Dále k rozšíření potenciálu členů spolku v oblasti
transferu technologií, v šíření výsledků výzkumu, vývoje a inovací, při využívání výsledků své
výzkumné činnosti, k šíření dobrého jména členů spolku a vážnosti jejich odborné činnosti
v ČR a zahraničí, k účelnému, hospodárnému a efektivnímu čerpání strukturálních fondů EU.
Zakládajícími členy spolku jsou Středočeský kraj, jako řádný člen a Fyzikální ústav AV ČR, v.
v. i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Astronomický ústav
AV ČR, v.v.i., jako členové přidružení.

Krajské sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje z.s. je nepolitickou organizací sdružující
místní akční skupiny, členy NS MAS (a rovněž tak i MAS, které nejsou členem NS MAS), se
sídlem na území Středočeského kraje a usilující o vyvážený rozvoj venkovských oblastí
Středočeského kraje. Národní sít‘ Místních akčních skupin České republiky, z. s. (dále jen „NS
MAS) je v postavení hlavního spolku. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu s
ustanovením 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Krajské sdružení NS MAS ČR
Středočeského kraje z. s. je pobočným spolkem Národní sítě místních akčních skupin z. s.
Poskytuje profesionální servis svým členům, hájí jejich zájmy a zastupuje je ve vztahu k
orgánům státu, samospráv í jiných organizací. Ve své činnosti respektuje zásady komunitně
vedeného místního rozvoje, partnerství a spolupráce se všemi subjekty, které mají zájem
napomáhat českému venkovu a jeho obyvatelům.
Hlavní činností KS MAS je především:
•
•
•

•

výměna a předávání informací zjednání se státními orgány, spolupracujícími subjekty,
a to v plném rozsahu a včas,
poskytování servisu členské základně v oblasti sběru, zpracování a distribuce
statistických a prostorových dat,
průběžné zpracovávání veškerých veřejně dostupných statistických údajů, obecných
charakteristik, realizace jejich analýz, syntéz a porovnání s charakteristikami venkova
jako celku. Tyto údaje poskytuje jednotlivým členům v neomezeném rozsahu k dalšímu
odbornému využití,
vzdělávací činnost členské základny
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propagace a popularizace úlohy MAS v rozvoji venkova, a to formou přednášek,
školení, seminářů, výstav, konferencí, publikací
podílení se na pořádání národních a mezinárodních konferencí, výstav, exkurzí,
soutěží, slavností, společenských a kulturních akcí podporujících udržitelnost a
fungování venkova.
rozvíjení spolupráce s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho
obyvatel.
II. Cíle spolupráce

Vzhledem k zaměření svých činností a shodě zájmů se obě strany dohodly deklarovat oficiálně
vůli k vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje venkovského území Středočeského kraje, stejně
jako spolupráci při zavádění inovací v oblasti rozvoje venkova do praxe.
1. Strany se zavazují hledat oblasti možné vzájemné spolupráce a nastavit mechanismy
spolupráce tak, aby přispívaly k zefektivnění výkonu předmětu činnosti stran.
2. Strany pro zefektivnění svých činností využijí výměnu zkušeností a relevantních
informací v rozsahu, který umožňují platné právní předpisy.
3. Strany se budou vzájemně informovat o přípravě a realizaci svých stěžejních aktivit.
4. Strany budou vzájemně konzultovat nové aktivity, vyměňovat si zkušenosti s realizací
předcházejících a stávajících aktivit a vzájemně se informovat o jejich průběhu a
výsledcích.
5. Strany se dohodly na spolupráci při podpoře subjektů z výzkumné, veřejné a
podnikatelské sféry pro jejich zapojení do vzájemné spolupráce, resp. programů
podpory výzkumu, vývoje a inovací, a následně i při uplatnění jejich výsledků v praxi.
6. Strany se budou podílet na organizování společných akcí za účelem zvýšení
inovačního potenciálu ve Středočeském kraji a zvýšení inovačního potenciálu celého
kraje.
7. Obě strany budou spolupracovat při poskytování poradenství a odborné pomoci
potenciálním žadatelům o podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje,
inovací, transferu znalostí a technologií ve Středočeském kraji.
6. Strany se budou podílet na mediální podpoře akcí a zveřejňování a popularizaci
výsledků spolupráce. Projevem uzavření memoranda o spolupráci je zveřejnění
informace o této skutečnosti na webech stran a umístění loga partnera na webové
stránce každé strany.

lIL Pracovní skupina
1. Strany se dohodly na zřízení pracovní skupiny za účelem naplňování cílů tohoto
memoranda. Pracovní skupina se bude skládat ze zástupců obou stran memoranda
v paritním zastoupení.
2. Pracovní skupina se bude scházet de potřeby, nejméně však dvakrát za rok.
3. K dílčím problematikám, týkajícím se zájmu obou stran v oblasti výzkumu, vývoje,
inovací a transferu znalostí, budou zástupci jedné strany přizváni do relevantních
pracovních skupin či jiných ad hoc orgánů ustavených druhou stranou.

S

kSMAS

StředoČeské novaČnĺ centrum

Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ

IV. Akční plán

1. Konkrétní aktivity spolupráce (pro daný kalendářní rok) určí Akční plán vytvořený
na základě dohody obou stran.
2. Naplňování akčního plánu bude koordinovat pracovní skupina.
V. Organizační zabezpečení spolupráce
1. Řízením a koordinací spolupráce se pověřují:
za SIC

Ing. Martina Hlaváčková, mob. 775 742 435, email: hlavackova@s-ic.cz
za KS MAS
Mgr. Jindřich Hlavatý PhD., mob. 776 166 833, email: infomladoboleslavskyvenkov.cz
2. Povinností pověřených zástupců je:
a. Koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a možnostmi obou
smluvních stran a operativně řešit problémy této spolupráce.
b. Vytvářet předpoklady pro rozvoj vzájemné spolupráce.
c. Podílet se na přípravě pravidelného ročního vyhodnocování výsledků této
spolupráce.
3. Spolupráce bude realizována prostřednictvím Odboru vnitřní správy SIC a Výboru KS
MAS.

Vl. Zacházení s důvěrnými údaji
1. Strany se zavazují zabezpečit důvěrnost údajů obdržených v rámci tohoto memoranda
a neužívat tyto údaje pro jiné účely, než které byly výslovně ujednány.
2. Plnění tohoto závazku nebude vyžadováno v případě, že bude kterákoliv ze stran na
základě zákona nebo na základě rozhodnutí soudního orgánu nebo jiného státního či
samosprávního orgánu povinna tomuto orgánu nebo třetí straně poskytnout informace
týkající se tohoto memoranda o spolupráci.
VII. Závěrečná ujednání
1. Toto memorandum je vyhotoveno ve 4 originálech, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto memoranda, včetně ukončení platnosti tohoto
memoranda, musí mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma
stranami.
3. Toto memorandum lze ukončit písemnou výpovědí. Účinky nastávají uplynutím
dvouměsíční výpovědní lhůty.
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4. Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
stran.

V Praze dne 13. září 2017
Za Středočeské inovační centrum, spolek
Rut Bízková
ředitelka SIC

Za Krajské sdružení NS MAS Středočeského kraje, zs.
Václav Pom)irný
předseda 6lku

