Smlouva o národní Spolupráci

Název projektu
Spolupráce:
Kontakty
Koordinační MAS:

Dětem pro radost
Společná CIDLINA, o.s.

Zastoupená: Jiřím Šustrem, předsedou
Kontaktní osoba: Jana Bitnerová
Kontaktní adresa: Nepolisy 75
503 63 Nepolisy
Telefonní číslo:
739 065 778
Fax:
495 4987 234
e-mailová adresa: janab@spolecnacidlina.cz
Partnerská MAS: Hradecký venkov, o.p.s.
Zastoupená: Jiřím Pecharem, předsedou
Kontaktní osoba: Jana Kuthanová
Kontaktní adresa: Hoříněves 73
503 06 Hoříněves
Telefonní číslo: 724 186 825
Fax:
e-mailová adresa: kuthanova@horineves.cz

kapitola I.
Popis projektu:
Předmětem projektu spolupráce je instalace dětských hracích prvků do veřejných prostranství v obcích na území
MAS Společná CIDLINA a MAS Hradecký venkov.
Podstata projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci
dětských hřišť a následné využívání ke vzdělávacím a kulturním aktivitám.
Plánované činnosti: kampaně „Kolo s přilbou“, „ Bezpečné hraní“, pokračování projektu „Kurzy první pomoci“ ve
spolupráci s Českým červeným křížem Hradec Králové – partnerem MAS.

V MAS Společná CIDLINA bude realizováno celkem 10 hřišť.
V MAS Hradecký venkov bude realizováno celkem 19 hřišť.
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Budou vybudována hřiště ve dvou variantách.
1) malé hřiště o rozloze cca 10 x 10 m
Na tomto hřišti budou instalovány dětské hrací prvky (univerzální sestava, 2 ks pružinového houpadla,
minikolotoč), sestava 2 laviček a stolu, deska na publicitu a provozní řád.
2) velké hřiště o rozloze cca 25 x 10 m
Na tomto hřišti budou instalovány dětské hrací prvky (herní sestava větší + dopadov plocha, 2 ks
pružinového houpadla, minikolotoč, žebříková průlezka, kombi houpačka + dopadová plocha), sestava 2
laviček a stolu, deska na publicitu a provozní řád.

Koordinační MAS (Společná CIDLINA, o.s.) zajistí manažera projektu po dobu realizace projektu, koordinuje
práce koordinační pracovní skupiny. Projekt administruje a nese za něj plnou odpovědnost. Má dohled nad
plněním povinností vůči SZIF a plněním Pravidel PRV ČR. Potvrzuje žádosti o proplacení partnerské MAS,
zajišťuje vyúčtování projektu, archivaci dokladů, monitoring, kontrolu udržitelnosti projektu.
Partnerská MAS (Hradecký venkov, o.p.s.) provádí administraci své části projektu, aktivně spolupracuje při
přípravě projektu a jeho řízení, předkládá koordinační MAS podklady k monitoringu. Za svoji část projektu je
zodpovědná za dodržování pravidel PRV ČR. Partnerská MAS akceptuje rozhodnutí koordinační MAS.
Projekt Dětem pro radost bude realizován za pomocí dalších partnerů jednotlivých MAS. Partnerem pro MAS se
staly obce z území.
Obce na základě jednání s MAS připravily jednání s veřejností na téma společného projektu. Výstupem byl zájem
veřejnosti zejména výše zmíněných organizací o realizaci projektu a jejich zájem nad dohledem využitím těchto
veřejných prostranství k výše popsaným aktivitám.
Obce se zavázaly k přípravě vhodného pozemku v katastrálním území obce pro vybudování dětského hřiště,
konzultaci, poradenství a propagaci projektu. Partner (obec) zajistí předfinancování své části projektu. Po
skončení realizace projektu bude partner spolupracovat formou údržby dětského hřiště.

kapitola II.
Účel a přínosy:
-

projekt bude mít vliv na kvalitu života místních obyvatel (především dětí a mládeže) v regionech Společné
CIDLINY a Hradecký venkov. Tím se zvýší i atraktivita území a částečně podpoří cestovní ruch v regionu.

-

projektem se sjednotí možnosti využití volného času v celém regionu, děti a mládež budou mít v kterékoliv
obci stejné zázemí.

-

hřiště budou otevřena a využíván pro všechny děti ve věku od 2 do 15 let bez ohledu na rasu, etnický
původ, náboženství a víru. Budou otevřeny i pro děti se zdravotním postižením.

-

zakázka bude zadána dle pravidel hospodářské soutěže a budou zachovány principy Evropského
společenství.

-

rozvoj dětského intelektu, stmelení kolektivu dětí a dospělých sousedních obcí, prevence počínající
kriminality

V MAS Společná CIDLINA bude realizováno celkem 10 hřišť
V MAS Hradecký venkov bude realizováno celkem 19 hřišť
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Plnění cílů strategie:

Realizací projektu budou částečně naplněny cíle:
Společná CIDLINA, o.s.
Priorita č. 2
Lidské zdroje

Specifický cíl č. 2.1. Rozvoj kulturního a
společenského života, podpora místních tradic
a zvyků

Specifický cíl č. 2.4. Podpora spolupráce a
partnerství, předávání zkušeností a poradenství
místním subjektům

Opatření 2.1.1 vytváření podmínek pro
trávení volného času obyvatel

Opatření 2.4.2 Partnerství obcí a
spolupráce mezi veřejným,
podnikatelským a neziskovým

Hradecký venkov, o.p.s.

Priorita č. 1
Partnerství a spolupráce

Priorita č. 2
Infrastruktura a vybavenost

Specifický cíl: utváření partnerství a rozvoj
spolupráce v regionu za účelem vyuŃívání
dotačních příleŃitostí ke zvýšení kvality
infrastruktury a vybavenosti a na rozvoj
cestovního ruchu.

Specifický cíl: vybudování potřebné infrastruktury a
vybavenosti pro zvýšení kvality bydlení a rozvoj
cestovního ruchu v regionu.

1.2. Rozvoj spolupráce MAS Hradecký venkov
s dalšími subjekty v regionu i mimo něj

2.1. Obnova a rozvoj kulturní, sociální a
sportovní infrastruktury
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kapitola III.
Společná ustanovení:

Projekt bude realizován společně s partnerem. V KPS má každá MAS své zastoupení. Od této smlouvy je možné
odstoupit před podpisem dohody o financování. Partnerskou MAS může nahradit jiná MAS za dodržení
původních podmínek. Nová partnerská MAS může přistoupit za podmínek financování své části projektu
z vlastních zdrojů (realizace projektu), příprava a koordinace by byla zapojena do nákladů koordinační MAS.
Připomínky, změny a případné konflikty budou řešeny KOPS za přítomnosti nespokojeného partnera jednotlivé
MAS, občana, uživatele apod.

kapitola IV.
Koordinační pracovní skupina:
Koordinační pracovní skupina je složena z odborníků z jednotlivých MAS. Celkem má 9 členů, 5 ze Společné
CIDLINY, 4 z Hradeckého venkova. KPS se při přípravě projektu sešla celkem 5x. Další schůzka bude následovat
při potřebném doplnění projektu na základě kontroly SZIF, dále pokud bude projekt vybrán k financování před
podpisem dohody. Při realizaci projektu bude manažer schůzky svolávat dle potřeby a většinou vždy na místo
realizace (minimálně však 1x za dva měsíce).

Jana Bitnerová - SC

předseda

koordinace prací při přípravě projektu a jeho řízení

Ing. Hana Volejníková- SC

člen

příprava projektu, řízení projektu na území MAS Společná
CIDLINA

Lenka Jelínková - SC

manažer projektu

celkové řízení projektu, účetnictví projektu

Jana Kuthanová - HV

místopředseda

příprava projektu, řízení projektu na území MAS Hradecký
venkov

Jana Pečenková - HV

člen

příprava projektu, spolupráce při řízení projektu

Jana Rejlová- HV

člen

příprava projektu, spolupráce při řízení projektu

Iva Horníková- HV

člen

Příprava projektu, spolupráce při řízení projektu

Lenka Bartáková- SC

člen

zajištění stavebních řízení, příprava projektu, dohled nad
stavebními pracemi

Jiří Šustr - SC

člen

Spolupráce při koordinaci prací při přípravě projektu a jeho
řízení

KPS má zpracován jednací řad, který je přílohou této smlouvy. Jednací řad byl schválen na 1. schůzce KPS.
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kapitola V.
Úloha zúčastněných MAS
článek a)

Koordinační MAS:

MAS Společná Cidlina vznikla aktivní účastí všech zakládajících členů včetně jednotlivých členských obcí obou
mikroregionů. Společnou CIDLINU tvoří 36 obcí v okolí měst Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinou. V současné
době má MAS 20 členů, z toho 17 členů zastupuje soukromý sektor (85 %) a 3 členové zastupují veřejný sektoru
(15 %). Statutárním zástupcem je předseda Jiří Šustr. Pověřeným zástupcem pro tento projekt je paní Jana
Bitnerová.
Společná CIDLINA byla úspěšná v roce 2007 se svým SPL Nejen společná řeka a SPL byl vybrán k financování
v rámci PRV ČR OSA IV.I.2.

Koordinační MAS zajistí manažera projektu po dobu realizace projektu, koordinuje práce koordinační pracovní
skupiny. Projekt administruje a nese za něj plnou odpovědnost. Má dohled nad plněním povinností vůči SZIF a
plněním Pravidel PRV ČR. Potvrzuje žádosti o proplacení partnerské MAS, zajišťuje vyúčtování projektu,
archivaci dokladů, monitoring, kontrolu udržitelnosti projektu.
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článek b)

Partnerská MAS č. 1

Svazky obcí Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda začaly v roce 2006 na svém území
připravovat společný rozvoj na základě metody LEADER, a proto v květnu 2007 založily obecně prospěšnou
společnost Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích a její územní pracoviště – Místní akční skupinu Hradecký
venkov. Později se k nim připojil svazek obcí Hustířanka. Správní území tvoří 4 svazky obcí Hustířanka,
Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda – 58 obcí. Statutárním zástupcem je Jiří Pechar.
Pověřeným zástupcem pro tento projekt je Jana Kuthanová.

Partnerská MAS provádí administraci své části projektu, aktivně spolupracuje při přípravě projektu a jeho řízení,
předkládá koordinační MAS podklady k monitoringu. Za svoji část projektu je zodpovědná za dodržování pravidel
PRV ČR. Partnerská MAS akceptuje rozhodnutí koordinační MAS.
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kapitola VI.
Koordinační MAS
článek a)

Splnění cílů Koordinační MAS vyplývajících ze SPL nebo jiných rozvojových dokumentů:

Projekt bude naplňovat tyto cíle Integrované strategie rozvoje Společné CIDLINY 2007 - 2013
Specifický cíl: Utváření partnerství a rozvoj spolupráce v regionu za účelem využívání dotačních příležitostí ke
zvýšení kvality infrastruktury a vybavenosti a na rozvoj cestovního ruchu.
Opatření 1.2. Rozvoj spolupráce MAS Hradecký venkov s dalšími subjekty v regionu i mimo něj

Specifický cíl: Vybudování potřebné infrastruktury a vybavenosti pro zvýšení kvality bydlení a rozvoj cestovního
ruchu v regionu.
Opatření 2.1 . Obnova a rozvoj kulturní, sociální a sportovní infrastruktury

článek b)

Plánování, časový harmonogram

Časový rámec

Úkol a přínos

05 – 06/2009

09-10/2009

11-12/2009

12/2009 – 08/2010

09-10/2010

11-12/2015

článek c)

Úkol č. 1.
Příprava projektu: kvalitní zpracování,zajištění všech příloh
Splnění úkolu: registrace projektu na SZIF
Úkol č. 2
Zajištění financování
Splnění úkolu: podpis dohody o financování se SZIF
Úkol č. 3
Poptávkové řízení
Splnění úkolu: podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
Úkol č. 4
Realizace projektu – kontrola realizace, monitoring
Splnění úkolu: předání staveb od dodavatele
Úkol č. 5
Vyúčtování projektu – kontrola realizace, předložení žádosti o proplacení
Splnění úkolu: připsání dotace na účty MAS
Úkol č. 6
Udržitelnost projektu – zajištění údržby formou partnerství s obcemi
Splnění úkolu: kvalitní podmínky pro trávení volného času

Předpokládané výstupy:

V MAS Společná CIDLINA bude realizováno celkem 10 hřišť

článek d)

Popis předpokládaných výsledků pro příjemce podpory ze zapojené skupiny:

Prohloubení spolupráce mezi MAS, předávání zkušeností při přípravě a realizaci projektu a zapojení místních
aktérů (NNO,veřejnosti), který následně vyústí v osobnostní rozvoj dětí s širším uplatněním pohybových aktivit,
vytváření pozitivního vztahu ke komunitě, prostředí přínosné a využitelné pro další práci s dětmi. Myšlenka
společně budovaných hřišť je velmi přínosná a je třeba ji propagovat. Využitelný je přínos dobrovolnické práce
spolků a neziskových organizací při realizaci volnočasových aktivit pro širokou veřejnost.
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článek e)

Dopady projektu:

-

projekt bude mít vliv na kvalitu života místních obyvatel (především dětí a mládeže) v regionech Společné
CIDLINY a Hradecký venkov. Tím se zvýší i atraktivita území a částečně podpoří cestovní ruch v regionu.

-

projektem se sjednotí možnosti využití volného času v celém regionu, děti a mládež budou mít v kterékoliv
obci stejné zázemí.

-

hřiště budou otevřena a využíván pro všechny děti ve věku od 2 do 15 let bez ohledu na rasu, etnický
původ, náboženství a víru. Budou otevřeny i pro děti se zdravotním postižením.

-

zakázka bude zadána dle pravidel hospodářské soutěže a budou zachovány principy Evropského
společenství.

-

rozvoj dětského intelektu, stmelení kolektivu dětí a dospělých sousedních obcí, prevence počínající
kriminality

článek f)

Doba fyzické realizace projektu:

Projekt bude realizován 24 měsíců (včetně přípravy projektu)

článek g)

Způsob provedení, metoda a doba fyzické realizace projektu spolupráce:

Příprava projektu - KPS
Podání Žádosti o dotaci - KPS
Realizace poptávkového řízení koordinační MAS
Realizace projektu - dodavatelsky
Podání Žádosti o proplacení - KPS
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Harmonogram projektu

kapitola VII.
Partnerská MAS č. 1
článek a)

Splnění cílů partnerské MAS vyplývajících ze SPL nebo jiných rozvojových
dokumentů:

Projekt bude naplňovat tyto cíle Integrované strategie rozvoje Hradeckého venkova 2008 - 2013
Specifický cíl č. 2.1. Rozvoj kulturního a společenského života, podpora místních tradic a zyvků
Opatření 2.1.1 vytváření podmínek pro trávení volného času obyvatel

Specifický cíl č. 2.4. Podpora spolupráce a partnerství, předávání zkušeností a poradenství místním subjektům
Opatření 2.4.2 Partnerství obcí a spolupráce mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým
článek b)

Plánování, časový harmonogram:

Časový rámec

Úkol a přínos

05 – 06/2009

09-10/2009

12/2009 – 08/2010

09-10/2010

11-12/2015

článek c)

Úkol č. 1.
Příprava projektu: kvalitní zpracování,zajištění všech příloh
Splnění úkolu: registrace projektu na SZIF
Úkol č. 2
Zajištění financování
Splnění úkolu: podpis dohody o financování se SZIF
Úkol č. 4
Realizace projektu – kontrola realizace, monitoring
Splnění úkolu: předání staveb od dodavatele
Úkol č. 5
Vyúčtování projektu – kontrola realizace, předložení žádosti o proplacení
Splnění úkolu: připsání dotace na účty MAS
Úkol č. 6
Udržitelnost projektu – zajištění údržby formou partnerství s obcemi
Splnění úkolu: kvalitní podmínky pro trávení volného času

Předpokládané výstupy:

V MAS Hradecký venkov bude realizováno celkem 19 hřišť
článek d)

Popis předpokládaných výsledků pro příjemce podpory ze zapojené skupiny:

Prohloubení spolupráce mezi MAS, předávání zkušeností při přípravě a realizaci projektu a zapojení místních
aktérů (NNO,veřejnosti), který následně vyústí v osobnostní rozvoj dětí s širším uplatněním pohybových aktivit,
vytváření pozitivního vztahu ke komunitě, prostředí přínosné a využitelné pro další práci s dětmi. Myšlenka
společně budovaných hřišť je velmi přínosná a je třeba ji propagovat. Využitelný je přínos dobrovolnické práce
spolků a neziskových organizací při realizaci volnočasových aktivit pro širokou veřejnost.
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článek e)

Dopady projektu:

-

projekt bude mít vliv na kvalitu života místních obyvatel (především dětí a mládeže) v regionech Společné
CIDLINY a Hradecký venkov. Tím se zvýší i atraktivita území a částečně podpoří cestovní ruch v regionu.

-

projektem se sjednotí možnosti využití volného času v celém regionu, děti a mládež budou mít v kterékoliv
obci stejné zázemí.

-

hřiště budou otevřena a využíván pro všechny děti ve věku od 2 do 15 let bez ohledu na rasu, etnický
původ, náboženství a víru. Budou otevřeny i pro děti se zdravotním postižením.

-

zakázka bude zadána dle pravidel hospodářské soutěže a budou zachovány principy Evropského
společenství.

-

rozvoj dětského intelektu, stmelení kolektivu dětí a dospělých sousedních obcí, prevence počínající
kriminality

článek f)

Doba fyzické realizace projektu:

Projekt bude realizován 24 měsíců (včetně přípravy projektu)

článek g)

Způsob provedení, metoda a doba fyzické realizace projektu spolupráce:

Příprava projektu - KPS
Podání Žádosti o dotaci - KPS
Realizace projektu - dodavatelsky
Podání Žádosti o proplacení - KPS

kapitola VIII.
Předpokládané celkové náklady projektu včetně uvedení zdrojů financování:
1) předpokládané společné náklady a jejich financování
Společné náklady
definujte v souladu s navrženým projektem Spolupráce
definujte zdroje financování:
EU
Národní zdroje
Privátní zdroje (aj.)
definujte podíl hrazený jednotlivými MAS:
Koordinační MAS
MAS č. 1
Celkem

Kč

3 625 999
906 500

73
18

227 435
239 843
4 999 777

4
5
100
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2) Předpokládané samostatné náklady a jejich financování
Samostatné náklady
definujte v souladu s navrženým projektem Spolupráce:
Koordinační MAS
Projekt MAS č. 1
definujte zdroje financování:
Koordinační MAS
EU
Národní zdroje
Privátní zdroje (vlastní)
MAS č. 1
EU
Národní zdroje
Privátní zdroje (vlastní)

článek a)

Kč

%

2 459 350
2 540 427

49
51

1 785 532
446 383
227 435
1 840 467
460 117
239 843

36
9
4
37
9
5

Koordinační MAS

Předpokládané rozpočtové náklady projektu:

Název projektu Koordinační MAS
Rozpočet projektu:
Příprava projektu spolupráce (zpracování PD, zadávací řízení, náklady na organizaci)
Řízení projektu (osobní náklady, kancelářské potřeby, náklady na organizaci)
Realizace projektu (propagace)
Realizace projektu (dodávka dětských hracích prvků)
Zdroje financování:
EU
Národní zdroje
Privátní zdroje (vlastní)
Hrazená část společných nákladů

článek b)

Kč
75 000,100 000,10 000,2 274 350,1 785 532,446 383,227 435,2 459 350,-

Partnerská MAS č. 1

Předpokládané rozpočtové náklady projektu:

Název projektu MAS č. 1
Rozpočet projektu:
Příprava projektu spolupráce (zpracování PD, zadávací řízení, náklady na organizaci
Řízení projektu (osobní náklady, kancelářské potřeby, náklady na organizaci)
Realizace projektu (propagace)
Realizace projektu (dodávka dětských hracích prvků)
Zdroje financování:
EU
Národní zdroje
Privátní zdroje (vlastní)
Hrazená část společných nákladů

Kč
40 000,97 000,5 000,2 398 427,1 840 467,460 117,239 843,2 540 427,-
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kapitola IX.
Závěrečná ustanovení:

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, 1x pro SZIF, 1x koordinační MAS, 1x partnerská MAS.

V Nepolisech 9.6.2009

___________________________________________________
Za koordinační MAS Jana Bitnerová, plná moc ze dne 4.6.2009

___________________________________________________
Za partnerskou MAS Jana Kuthanová, plná moc ze dne 4.6.2009
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