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Memorandum o vzájemné spolupráci
se uzavírá mezi

30 1991-2011

EUROREGION
neisse—nisa—nysa

V
Název:
se sídlem
iČ:
zastoupený:

a

Euroregion Nisa
U Jezu 525/4, 46001 Liberec
00832227
Martinem Půtou, předsedou

Z EU ROP EG ION
ELBE LABE

Název:
se sídlem
iČ:
zastoupený:

Euroregion Labe
Velká hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem
44225946
Petrem Nedvědickým, předsedou

Název:
se sídlem
iČ:
zastoupený:

a

Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska — Euroregion Glacensis
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
64224619
Petrem Hudouskem, předsedou

Euroregion Praděd
Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem
69594074
Ing. Milanem Rácem, předsedou

ÍE‘IJIiEGIOd___
.-

Název:
se sídlem
IČ:
zastoupený:

Euroregion Šumava — jihozápadní Čechy
Náměstí Míru 63/1, 339 01 Klatovy
47261102
Ing. Liborem Pickou, předsedou

Název:
‘Q O se sídlem

6‘) lČ:
zastoupené:

a

Název:
se sídlem
lČ:
zastoupená:

a

Název:
se sídlem
lČ:
zastoupené:

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary
47722266
Františkem Čurkou, prezidentem sdružení

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o
Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava
70857555
Ing. Zdeňkou Škarkovou, ředitelkou

Sdružení obcí Vysočiny z.s.p.o.
Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava
708112853
MgA. Karolinou Koubovou, předsedkyní

‚C,

“4CES~

a

Název:

se sídlem
IČ:
zastoupený:

a

a

QkE
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silvanortica

Název:
se sídlem
iČ:
zastoupená:

a

Jihočeská Silva Nortica
Janderova 147/11, 377 01 Jindřichuv Hradec
70659061
Ing. Františkem Štanglem, předsedou

Název:
se sídlem

iČ:
zastoupený:

a

Euroregion Pomoraví
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,
korespondenční adresa Královopolská 3052/139,
612 00 Brno (RRAJM)
65338081
Liborem Střechou, předsedou

— Region Beskydy

Název:
se sídlem
iČ:
zastoupený:

a

Region Beskydy
náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek
70632073
RNDr. Helenou Pešatovou, předsedkyní
a Ing. Petrem Martiňákem, místopředsedou

Eu~oqaIo“ ERz‘ESrnGZ ICRU*lOHO~i

Název:
se sídlem
iČ:
zastoupený:

Euroregion Krušnohoří
Městské divadlo v Mostě, Divadelní 1, 434 01 Most
47324651
Ing. Vlastimilem Vozkou, předsedou

* **
*~ *
*_? ~
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BÍLE - BIELE

KARPATY

a

Název:
se sídlem
IČ:
zastoupený:

a

Název:
se sídlem
IČ:
zastoupený:

Euroregion Silesia — CZ
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
68941773
Ing. Tomášem Navrátilem, předsedou

Region Bílé Karpaty
nám. L G. Masaryka 2433, 76001 Zlín
70849153
Ing. Janem Kučerou, MSc., předsedou

fl
EUROREGION
TĚŠINSKÉ SLEZSKO
SLASK CIESZYNSKI

a

Název:
se sídlem
iČ:
zastoupené:

Regionální sdružení Územní spolupráce Těšínského Slezska
Hlavní 147/la, 737 01 Český Těšĺn
68149468
Ing. Tomášem Balcarem, výkonným ředitelem

(společně dále jen »smluvní strany“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Memorandum
o vzájemné spolupráci (dále jen „memorandum“) následujícího znění:

fl—i~‘r ffjj
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Uvodni ustanoveni
Smluvní strany před uzavřením tohoto memoranda bez jakýchkoliv vý
hrad a připomínek prohlašují, že mají zájem na uzavření memoranda
o vzájemné spolupráci, které bude založeno na zásadě rovnosti a etiky
a bude výhodné pro všechny smluvní strany.

II. Předmět memoranda
Předmětem tohoto memoranda je závazek smluvních stran vyvíjet akti
vity spočívající ve vzájemné spolupráci v rámci platformy pro pří
hraniční regiony a pro zvýšení koordinace a efektivity přeshraniční
spolupráce v České republice pod názvem »Asociace euroregionů
České republiky‘%dále jen „Platforma“) s cílem navázání dlouhodobého
partnerství jako základu další spolupráce.

III. Oblasti a formy vzájemné spolupráce
1. Platforma se bude zabývat otázkami týkajícími se aktuálních i budoucích

výzev souvisejících s přeshraniční spoluprací a problematikou příhranič
ních regionů. Cílem Platformy je podílet se na řešení problémů a otázek
společných pro příhraniční regiony, hájit společné zájmy a práva příhra
ničních regionů, prosazovat společné zájmy v rámci Evropské unie, vyja
dřovat se k legislativnímu zakotvení přeshraniční spolupráce a problema
tiky příhraničních regionů a podílet se na tvorbě legislativy na národní
i evropské úrovni.

2. Formy činnosti jsou zejména:

. koordinace činnosti členů Platformy,

. spolupráce se subjekty veřejné správy a dalšími subjekty a institucemi,

. spolupráce se zahraničními organizacemi obdobného zaměření,

. vytváření podmínek pro zdokonalování tzv. euroregionální práce

. propagace přeshraniční spolupráce a jejích výsledků.

3. Smluvní strany se budou účastnit setkání Platformy a mají právo předklá
dat návrhy, připomínky a podněty k činnosti Platformy a být informováni
o činnosti Platformy a podílet se na akcích pořádaných Platformou.

4. Smluvní strany ustanovují ze svého středu zástupce jedné ze smluvních
stran, a to na základě většinové shody smluvních stran. Zástupce bude
vykonávat hlavní koordinační činnost (roli předsednictví platformy).
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IV. Další práva a povinnosti
smluvních stran
i. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu tohoto me

moranda a nesou plnou odpovědnost za realizaci činností a plnění povin
ností vyplývajících z čI. III. této smlouvy.

2. Každá ze smluvních stran je povinna zdržet se jakékoliv činnosti, jež by
mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu tohoto memoranda. Dále je
každá ze smluvních stran povinna zdržet se jakéhokoliv jednání, které by
mohlo ohrozit zájmy ostatních smluvních stran v souvislosti s dosažením
účelu tohoto memoranda.

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých identihkačních údajů a čin
ností, kterými se podílí na realizaci Platformy.

4. Smluvní strany jsou povinny jednat v rámci Platformy eticky, korektně,
transparentně a v souladu s dobrými mravy.

V. Závěrečná ustanovení
i. Smluvní strany vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech

vymezených tímto memorandem formami zde uvedenými.

2. Memorandum je projevem svobodné vůle smluvních stran.

3. Memorandum představuje pouze prohlášení o záměru a nevytváří žádné
závazné povinnosti žádné ze stran uzavřít v budoucnu jakoukoliv smlou
vu nebo v budoucnu vyjednávat o uzavření jakékoliv smlouvy. Toto Me
morandum nevytváří žádnou exkluzivitu nebo jiné podobné povinnosti.

4. Toto memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky
přijatými a podepsanými všemi smluvními stranami.

5. Memorandum je vyhotoveno v šestnácti stejnopisech, přičemž každý
signatář obdrží po jednom vyhotovení.

6. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnos
ti dnem podpisu všech smluvních stran.

7. Každá ze smluvních stran muže od Memoranda písemně odstoupit.
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_______ 3‘
Martin Půta, předseda Petr vědický, předseda Petr Hud,o k, predseda
Euroregion Nisa Euroregion Labe E oregio lacensis

Ing. Milan Rác, předseda Libor Picka, předseda František Čurka, prezident
Euroregion Praděd Euroregion Šumava Euregio Egrensis

at“ .

Zdeň Š . ková, ředitelka MgA. Karol Koubová, František Štangl, předseda
Region ozvojová agentura předsedkyně Jihočeská Silva Nortica
Vysočina z. ‘.0 Sdružení obcí V • Činy z.s.p.o.

tjř
Libo S ha, předs RNDr. Helena Pešatová, Ing. Vlasj Vozka, předseda
Eur ion Pomoraví Předsedkyně představenstva Euroregi. ~ šnohoří

Region Beskydy

Ing. Tomáš Navrátil, předseda ng. J uČera, MSc., předseda Ing. Tomáš Balcar,
Euroregion Silesia CZ Regio lé Karpaty výkonný ředitel

Regionální sdružení územní
spolupráce TS

a
I g. Petr Martiňák
místopředseda představenstva
Region Beskydy
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