
        

                                                     

                                                    
Dohoda o partnerství na projektu Zelená cyklomagistrála Plou�nice 

Dohoda o vzájemné spolupráci na bázi partnerství m�st a obcí, zájmových neziskových organizací, a 

soukromých ekonomických subjekt�  v oblasti rozvoje cestovního ruchu v koridoru �eky Plou�nice. 

Preambule 

Subjekty v koridoru �eky Plou�nice vyjad�ují tímto spole�nou v�li p�isp�t k rozvoji šetrného cestovního ruchu 
v návaznosti na páte�ní trasu cyklomagistrály. Jednotlivé subjekty deklarují v�li podpo�it p�ípravu a tvorbu 
program� a produkt� projektu Zelená cyklomagistála Plou�nice a aktivn� se podílet na jejich realizaci. Projekt bude 
postupn� napl�ovat strategické cíle obsažené v memorandu Zelená cyklomagistrála Plou�nice (viz p�íloha). 
Nejvýznamn�jším a ur�ujícím spole�ným jmenovatelem je udržitelný rozvoj v oblasti cestovního ruchu 
s multiplika�ními efekty a s d�razem na ochranu životního prost�edí.   
Náplní partnerství na cyklomagistrále Plou�nice je vybudovat multifunk�ní koridor s p�evažující bezmotorovou 
dopravou s páte�ní linií a sítí navazujících stezek pro místní obyvatelstvo a návšt�vníky.  
Cílem je vytvo�ení program� a produkt�, které p�irozen� vyplývají p�edevším z estetické hodnoty krajiny, 

kvality p�írodního prost�edí, struktury a historie osídlení a místních tradic, z historického kulturního 

d�dictví region� v oblasti cestovního ruchu a ochrany životního prost�edí a krajiny. 

 
�lánek 1. 

K dohod� o partnerství a spolupráci p�istupují: 
Koordinátor projektu 
 
Mikroregion Podralsko, 
se sídlem v Ku�ivodech 701, Ralsko 471 24,  
zastoupená p�edsedou Mikroregionu Podralsko 
Ji�ím Hauzerem  
I�O: 708 09 721 
 
a 
 
Partner projektu 

 
 
 

�lánek 2. 
P�edm�t dohody o partnerství a spolupráci 

Dot�ené subjekty deklarují své partnerství následovn�: 

1. Jsou nositeli p�edem definovaných úsek�:   
2. Zavazují se k aktivní ú�asti na koordina�ních sch�zkách nositel� projektu „Zelená cyklomagistrála 

Plou�nice“ s cílem p�ipravit díl�í projekty v jednotlivých úsecích pod jednou spole�nou ideou, která je 
v souladu s memorandem Zelené cyklomagistrály Plou�nice. 

3. Zavazují se p�enášet podn�ty z koordina�ních sch�zek nositel� na koordina�ní sch�zky 
dot�ených/spolupracujících obcí svého úseku. 

4. Zavazují se pr�b�žn� informovat o stavu projektu prost�ednictvím médií. 



        

                                                     

                                                    
5. Spolupracují p�i získávání a využívání finan�ních zdroj� na p�ípravu projektu, p�i projednávání s vlastníky 

pozemk� a p�i zpracování nutných podklad� a dokument�. 
6. Spolupracují p�i získávání a využívání finan�ních zdroj� na  realizaci projektu. 
7. Koordinují práce tak, aby byly díl�í projekty v daném úseku realizovány v souladu s dohodnutými termíny. 
8. Budou se podílet na �ešení údržby vybudované páte�ní cyklomagistrály Plou�nice. 
9. Partne�i se dále zavazují vym��ovat si vzájemn� zkušenosti s p�ípravou a realizací projektu. 

�lánek 3. 

Liberecký a Ústecký kraj deklarují podpisem této smlouvy sv�j zám�r být partnerem  p�ípravné a realiza�ní fáze 
projektu.  

1. Jako partne�i projektu se podílejí na  koordinaci p�ípravných prací na projektu „Zelená cyklomagistrála 
Plou�nice“. 

2. Jsou ochotni podpo�it p�ípravu a realizaci projektu, p�i�emž si vymi�ují, že p�ípadná finan�ní podpora bude 
územn� vymezena pouze na úseky, které spadají do správy jednotlivých kraj�.  

3. Budou se podílet na projednávání majetkoprávních vztah� s významnými partnery (…). 
4. Zavazují se k aktivní ú�asti na koordina�ních sch�zkách nositel� projektu „Zelená cyklomagistrála 

Plou�nice“ s cílem p�ipravit projekt v jednotlivých úsecích pod jednou spole�nou ideou, která je v souladu 
s memorandem Zelená cykomagistrála Plou�nice. 

5. Zavazují se p�edávat partner�m d�ležité informace, které mohou pomoci  realizaci projektu. 

�lánek 4. 

Mikroregion Podralsko 

Mikroregion Podralsko je koordinátorem celého projektu. Zavazuje se k zajiš�ování t�chto �inností: 

1. Zajiš�ování partnerství a koordinace celého projektu „Zelená cyklomagistrála Plou�nice“.  
2. Svolávání a �ízení pracovních sch�zek všech partner� projektu. 
3. Koordinace  spole�ných marketingových aktivit v�etn� propagace, publicity projektu a nov� vznikajícího 

produktu. 
4. Konzulta�ní �innost p�i získávání finan�ních prost�edk� z dota�ních titul�. 

 
�lánek 5.  

Pravidla partnerství a spolupráce 

1. Tato dohoda utvá�í rámec pro spolupráci mezi zú�astn�nými subjekty na projektu  „Zelená cyklomagistrála 
Plou�nice“ v rámci zapojení do programu Greenways. 

2. Rozsah partnerství na projektu „Zelená cyklomagistrála Plou�nice“ m�že být upravován pouze se 
souhlasem všech smluvních stran. Zm�na dohody bude vždy provedena formou písemných, �íslovaných 
dodatk�. Úpravy rámcové dohody o partnerství musí zásadním zp�sobem m�nit rozsah partnerství. 

3. Vystoupení z této dohody je svobodnou v�lí každého partnera, kterou u�iní písemn� na adresu sídla 
iniciátora partnerství – Mikroregionu Podralsko. Výpov�dní lh�ta �iní 1 m�síc a po�íná b�žet prvním dnem 
m�síce následujícího po m�síci doru�ení výpov�di. 

4. Všechna další d�ležitá rozhodnutí, týkající se napln�ní partnerské spolupráce, u�iní partne�i samostatnou 
smlouvou tak, jak to vyžaduje platná legislativa. Dodatky mohou být uzav�eny bu� mezi n�kterými 
partnery, anebo mezi všemi navzájem.V závislosti na pr�b�hu a hodnocení výsledk� vzájemné spolupráce 



        

                                                     

                                                    
m�že být Dohoda o partnerství po vzájemné dohod� upravena nebo dopln�na o další aspekty a každý z 
partner� m�že navrhnout jeho úpravy nebo ukon�ení.  

5. Po p�edložení projektu se bude �ešit odstoupení od dohody o partnerství po konzultaci s poskytovatelem 
dotace. 

6. Dohoda se sjednává na dobu ur�itou a bude v platnosti po celou dobu p�ípravy a realizace projektu. 
7. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z partner� obdrží jedno. 
8. Signatá�i této Dohody se hlásí k odpov�dnosti za partnerství, tj. rovnost a sdílení spole�ných úsp�ch� a 

neúsp�ch�, p�i pln�ní této dohody. Za dodržování cíl� a ducha této dohody ur�ují jmenovit� odpov�dné své 
statutární zástupce podepsané na této Dohod� a jejich funk�ní nástupce.  

 
Mikroregion Podralsko, 
se sídlem v Ku�ivodech 701, Ralsko 471 24,  
zastoupená p�edsedou Mikroregionu Podralsko 
Ji�ím Hauzerem  

 

 

Partner projektu: 

Název organizace  a adresa/kontakt (tel,email)  reprezentant 

 
 
 
 
V ………………. dne …………………….. 

�


