
 

                                                

Memorandum o partnerství při realizaci projektu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč 

(reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074) 

dále jen 

„Memorandum o partnerství“ 
 
Město Přelouč 
se sídlem: Československé armády 1665, 53533 Přelouč 
IČO: 00274101 
zastoupeno: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města Přelouč 
 
a 
 
 
MAS Železnohorský region, z.s. 
se sídlem: náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec 
IČO: 27009076 
zastoupená: Josefem Blažkem, předsedou MAS 
 
a 
 
MAS Bohdanečsko, z.s. 
se sídlem: Masarykovo nám. 1, Lázně Bohdaneč 533 41 
IČ: 226 10 502  
zastoupená: předseda MAS – Regionální svazek obcí Bohdanečsko, zastoupený předsedou 
svazku Ing. Milošem Karafiátem 
 
a 
 
MAS Zálabí, z.s. 
se sídlem: Komenského nám. 235, 281 26 Týnec nad Labem 
IČO: 270 36 588 
zastoupená: předseda MAS - Svazkem obcí Týnecko, zastoupený Josefem Polákem      
 

deklarují tímto Memorandum o partnerství při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Přelouč  

(dále jen „Memorandum o partnerství“) 
 

Preambule 

Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč (MAP) si je vědomo 

významu vzdělávání pro komplexní rozvoj vzdělanosti obyvatel regionu, především ve 

vztahu k zajištění zaměstnanosti v území, zvyšování kvality vzdělávání a zvyšování 

kvalifikace cestou trvalého osobního i odborného rozvoje potenciálu každého účastníka 

vzdělávání s cílem posilovat vztah k území, vědomí regionální sounáležitosti. 

Účel a obsah projektu 

http://www.maszalabi.eu/


 

                                                

Zásadní výzvou je upevnit a rozvíjet aktivní partnerství MAP v ORP Přelouč za účelem 

zahájení otevřeného a trvalého dialogu na téma vzdělávání v území, vzniku nových forem 

spolupráce v oblasti rozvoje vzdělávání, koordinace přístupu a jednotného prosazování 

společných zájmů včetně zajištění informovanosti, mezi pedagogy, experty, zaměstnavateli, 

rodiči, žáky, zájmovými a neformálními organizacemi, sociálními službami, veřejnými 

organizacemi a institucemi atd. a tím zajistit udržitelnost, návaznost strategické plánování. 

Koordinace, plánování a garance podpory aktivit bude probíhat zejména v prioritách MAP 

v ORP Přelouč vždy s důrazem na aktuální roční akční plán prostřednictvím nejsilnějších 

subjektů v území, tedy města Přelouč a všech funkčních Místních akčních skupin (MAS), 

jenž svými dlouhodobými a stabilními aktivitami zajišťují udržitelnost projektu na co největším 

území ORP Přelouč. V území, kde není funkční nadřazený územní celek jednotlivým obcím 

nebo i v území funkčních MAS, se k memorandu o partnerství může připojit jakýkoli subjekt 

dle tematického zaměření cílů MAP ORP Přelouč. 

Jedná se např. o podporu koordinace posílení vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ, 

školami a firmami, školami a zájmovými a neformálními a neziskovými organizacemi, 

vzdělávacími, sociálními a veřejnými organizacemi a institucemi cestou rozvoje gramotností, 

spolupráce s regionálními firmami a Hospodářskou komorou atd. 

Závěrečné ustanovení 

Signatáři tohoto memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech priorit 

MAP.  

Memorandum je projevem svobodné a vážné vůle jeho signatářů. 

Memorandum se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2023. Aktualizace bude probíhat vždy 

1x za rok. 

Ve Valech dne 20. 4. 2017:          

   

 

……………………………………….    ………………………………………. 
Bc. Irena Burešová      Josef Blažek 
starostka       předseda 
města Přelouč       MAS Železnohorský region, z.s 
 
 
 
………………………………………..    ………………………………………. 
Regionální svazek obcí Bohdanečsko   Svazek obcí Týnecko 
- zastoupený Ing. Milošem Karafiátem,   - zastoupený Josefem Polákem, 
předseda MAS Bohdanečsko, z.s.    předseda MAS Zálabí, z.s. 
 
 
 
 
 
 

http://www.maszalabi.eu/


 

                                                

 
 
 
Příloha k Memorandu o spolupráci 
  

Přistoupení k Memorandu o partnerství při realizaci 

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Přelouč 

(reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074) 

dále jen 

„Memorandum o partnerství“ 

 

Partner Memoranda o partnerství: 

Název: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Sídlo: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
IČO: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Jméno osoby oprávněné k podpisu: ………………………………………………………………. 
 
 
Kontaktní osoba:  
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Mobil: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Tímto přistupuje k Memorandu o partnerství při realizaci projektu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074 ze dne 

xx.xx.2017.  

 

…………………………………………… 

Podpis osoby oprávněné jednat za partnera 

 

Poznámka: Podepsaný souhlas zašlete/předejte realizátorovi projektu tj. na MAS 

ŽELEZNOHROSKÝ REGION, z.s. se sídlem náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec. 

Doručení lze ověřit na mas@zeleznohorsky-region.cz 

http://www.maszalabi.eu/

