MAS Horňácko a Ostrožsko, z. s., se sídlem Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh
jako nositel projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000327 Místní akční plán rozvoje vzdělávání
pro území ORP Veselí nad Moravou, na základě konsenzu členů Řídícího výboru MAP, vydává
toto

MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI V ÚZEMÍ
a vyzývá školy, obce, rodiče, neziskové organizace a další subjekty, které považují vzdělávání a
jeho dostupnost i kvalitu za důležitou prioritu a jsou ochotni se spolupodílet na jejím dosahování,
k přistoupením k tomuto Memorandu, které lze deklarovat podpisem přílohy.
Preambule
My, členové Partnerství MAP ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále též SO ORP)
Veselí nad Moravou, vycházejíce ze společného přesvědčení o prospěšnosti vytváření komplexních
lokálních strategií, jejichž cílem je zkvalitnění a rozvoj vzdělávací soustavy na místní úrovni, včetně
vzdělávání zájmového a neformálního, zdůrazňujíce význam úzké spolupráce a koordinace při
přípravě a provádění komplexních lokálních strategií, odvolávajíce se na cíle a prostředky k jejich
dosažení, které jsou uvedeny ve Strategii 2020 a Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 - 2020, se hlásíme k principům uvedených v
tomto Memorandu o spolupráci v území.

Článek I. Zásady spolupráce
1. Schválení Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci všech zúčastněných stran
při vytváření a realizaci komplexních lokálních strategií rozvoje vzdělávání na území ORP Veselí
nad Moravou.
2. Spolupráce bude uskutečňována formou plánování, sdílení, výměny informací, vzájemnými
konzultacemi, přijetím společného stanoviska, společného postupu či jinou vhodnou formou v
souladu s platnými právními předpisy.
3. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie všech stran při uplatňování
vzdělávacích strategií není tímto Memorandem dotčena.

Článek II. Oblasti spolupráce
1. Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti realizace strategií rozvoje vzdělávání, zejména
ale na oblast předškolního vzdělávání, inkluze a zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti.
2. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře subjektů zabývajících se formálním vzděláváním, dále
subjektům poskytujících služby v oblasti vzdělávání neformálního, případně služby na vzdělávací
aktivity navazující či s nimi související. V této oblasti hodlají všechny strany spolupracovat a sdílet
informace o průběhu a výsledcích aktivit.
3. Všechny strany budou úzce spolupracovat při přípravě a realizaci koncepčních dokumentů v
oblasti vzdělávání, zejména Strategického rámce MAP a Akčního plánu.
4. Všechny strany se budou aktivně podílet na plnění dohodnutých opatření v oblasti vzdělávání a
společně budou hledat zdroje k jejich financování.

5. Všechny strany budou rovněž spolupracovat na přípravě projektových žádostí pro projekty
financované z evropských strukturálních fondů.

Článek III. Členství v Partnerství MAP v SO ORP Veselí nad Moravou
1. Hlavní platformou spolupráce je Partnerství MAP v SO ORP Veselí nad Moravou, které je otevřené
všem zájemcům o rozvoj kvality vzdělávací soustavy.
2. Členové Partnerství MAP v SO ORP Veselí nad Moravou mohou pověřit zástupce, který se
zúčastní setkání v případě jejich nepřítomnosti a případně přizvat členy nové.
3. Partnerství MAP v SO ORP Veselí nad Moravou bude řízeno Řídícím výborem MAP, složeným z
vybraných oborových zástupců členů Partnerství.
4. Řídící výbor určuje strukturu Partnerství MAP v SO ORP Veselí nad Moravou, svolává jednání
Partnerství MAP v SO ORP Veselí nad Moravou, vyžaduje si pravidelné informace o výstupech
činnosti Partnerství a jeho pracovních skupin, zajišťuje výstupy z Partnerství a jejich prezentaci
veřejnosti, komunikuje s příslušnými Krajskými platformami KAP, především pak schvaluje
Strategický rámec MAP a Akční plán MAP.
5. O výstupech činnosti Partnerství MAP v SO ORP Veselí nad Moravou budou Řídícím výborem
pravidelně informováni volení zástupci partnerských obcí a Kraje
6. Všechny strany umožní dle možností využití svého technického zázemí pro setkávání Partnerství
MAP v SO ORP Veselí nad Moravou a jeho pracovních skupin.

Článek IV. Ustanovení společná a závěrečná
1. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou všechny strany nakládat v souladu s platnými
právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně.
2. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem schválení Partnerstvím
MAP.
3. Toto Memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a
podepsanými všemi signatáři.
4. Samotné přistoupení k Memorandu nezakládá právo žádného z účastníků na finanční či
hmotné plnění od jiného účastníka nebo realizátora projektu.
5. Memorandum pozbývá platnosti ukončením aktivit Partnerství MAP v SO ORP Veselí nad
Moravou.

Příloha: Přistoupení k memorandu o spolupráci v území

Ve Veselí nad Moravou dne 25. 10.2017

………..…………………………………………
Mgr. Martin Hájek
Předseda řídícího výboru MAP

PŘISTOUPENÍ K MEMORANDU
O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI V ÚZEMÍ

Partner Memoranda:
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná k podpisu:
Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:

tímto přistupuje k Memorandu o vzájemné spolupráci v území při realizaci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání pro území ORP Veselí nad Moravou, realizovaném MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s.

V……………………………….. dne………….

......………………………………………
Podpis oprávněné osoby

