
Memorandum of Understanding  

Memorandum o porozumění a spolupráci 

Platforma “II. Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru” 

Mezi 

SPRL Bohemia EU Planners (IČ BE 0892027341, Brussels)  

(Partner (1)) 

a 

……………………………………………………………………………………. 

(Partner (2)) 

 

Toto Memorandum o porozumění a spolupráci (MoU) platformy “II. Start up vzdělávacích 

aktivit evropského rozměru” je uváděno v následujících termínech a aktivitách za souhlasu 

výše jmenovaných partnerů. 

 

Zdůvodnění: 

Česká republika je v přípravném procesu alokace portfolia Operačních programů. Cíle těchto 

programů se v období (2016 – 2020) přibližují dle EU politik cílům Unijních programů na 

podporu regionálního (komunitního) rozvoje dle místní potřeby.Forma přímého vzdělávání ve 

vztahu k pracovnímu trhu je zde prioritní.  

Občanská vzdělanost ve vztahu k evropské úrovni, začlenění do forem nadnárodní spolupráce, 

tematické vstupy do projektů Unijních programů, schopnost a znalost v propojení na národní a 

nadnárodní úrovni, přenesení příkladů dobré praxe v modifikaci na místní podmínky a jejich 

potřeby, je prostor vzdělávacích aktivit, pro které bude v ČR vytvářeno prostředí.  

Cíl: 

Propojení národní a evropské úrovně. 

Platforma “II. Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru”:  

a) jako model pro národní úroveň a subjekt pro projekty z OP ČR  

b) jako model pro evropskou úroveň a subjekt pro projekty z Unijních programů v EU 

(Brusel)  

 

Účel: 

Propojení, přemostění vzdělávacích, projektových a obchodních aktivit v regionech České 

republiky a vzdělávacího, projektového centra v Bruselu (Evropská projektová společnost, 

Evropská akademie, platforma La Science 14). 

 



Seznam aktivit a jejich průběžné plnění společností SPRL Bohemia EU Planners a členy 

platformy “II. Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru”: 

a) vytvoření sítě vzdělávacích subjektů v regionech ČR s konkurenční výhodou znalostí a 

aktualizovaných informací o evropském prostředí s uplatnitelností v místním prostředí  

b) posílení konkurenceschopnosti členů platformy “II. Start up vzdělávacích aktivit 

evropského rozměru”  

c) tvorba akreditovaného(ných) vzdělávacího(ch) programu(ů) v souboru vzdělávacích 

aktivit platformy “II. Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru” 

d) zácvik a koučink lektorů na evropský rámec, zástupný lektor pro kurzy profesní 

kvalifikace dle NSK ČR,     

e) forma frančízy při distribuci a technickém zajištění akreditovaných vzdělávacích 

programů společnosti Bohemia EU Planners (kurzy profesní kvalifikace - Manažer 

projektu, Administrátor projektu, kurzy čisté rekvalifikace - Základy podnikání 

v evropském rozměru, a dále kurzy pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ v rámci 

DVPP), všechny kurzy mají přidanou hodnotu evropského rámce, 

f) v kanceláři Bohemia EU Planners  postupné vystřídání na jedné pracovní židli (náklady 

na dopravné a ubytování jsou na straně účastníků) a seznámení s bruselským prostředím 

g) nabídka pracovních stáží, odborných stáží v Bruselu,   

h) visual - vzájemná kontaktní data na webových stránkách členů platformy 

i) publicita a šíření výsledků platformy na konferenci VIII.Fórum 23.9.2015,  

j) distribuce Newsletteru v měsíčním vydání (výběr informací publikovaných v Bruselu a 

monitoring výzev pro projektové žádosti v Unijních programech, event. přesah, propojení 

s národní úrovní) (od 1.7.2015) 

Reporting, evaluace: 

a) čtvrtletní report přehledu aktivit v rámci činnosti členů platformy a jejich vyhodnocení 

(30.9.2015) 

b) podněty od členů platformy pro vzájemnou tvorbu spolupráce průběžně 

c) zhodnocení udržitelnosti platformy (11.12.2015) 

Finanční podmínky: 

(DPH se neplatí v EU mezi subjekty z jednotlivých členských států)  

Členství v této platformě je 550 Eur bez DPH (vůči belgické společnosti SPRL Bohemia EU 

Planners). Splatnost vystavené faktury k podpisu MoU. Bankovní účet uveden na faktuře. 

Newsletter (měsíčně) bez poplatku pro členy platformy “II. Start up vzdělávacích aktivit 

evropského rozměru”.  

*Výše uvedené poplatky nezahrnují formy poradenství či spolupráce při tvorbě projektových 

žádostí a supervising, administraci projektů.  

 

Období:  

01.07. - 31.12.2015 (období spolupráce a implementace) 

 

Toto Memorandum o porozumění a spolupráci (MoU) platformy “II. Start up vzdělávacích 

aktivit v evropském rozměru”  nabývá účinnosti při podpisu obou partnerů. V případě změny 

(ukončení účasti) či vzájemného požadavku na rozšíření aktivit, bude toto písemně zpracováno 

ve formě Dodatku MoU. 



 

Tato forma spolupráce se zakládá na vzájemném respektu a úctě obou stran v šíři etického 

kodexu lidské společnosti.  

 

 

 

 

Kontaktní data: 

Partner (1): SPRL Bohemia EU Planners 

Zástupce: PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti 

Adresa: Rue du Charles Degroux 74, B-1040 Brussels, Belgium 

Kancelář: Rue de La Science 14b, B-1040 Brussels, Belgium  

Telefon/Mobil: +32 495 244 175, +420 739 356 856 

E-mail: www.bohemiaeuplanners.eu 

 

Partner (2): 

Zástupce: 

Telefon/Mobil: 

E-mail: 

 

 

Praha, 23.6.2015 

 

Partner (1):                                                                      Partner (2): 

SPRL Bohemia EU Planners 

PhDr.Vendulka Raymová,  

jednatelka společnosti 

 

 

Podpis:                                                                            Podpis: 

 

 

Příloha k bodu e) pro členy této platformy, jenž budou chtít realizovat uvedené kurzy 

autorizované osoby Bohemia EU Planners, s.r.o. formou frančízy:  

Forma frančízy při distribuci a technickém zajištění akreditovaných vzdělávacích program ze 

strany člena platformy vůči společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o. – autorizovaná osoba 

(kurzy profesní kvalifikace - Manažer projektu, Administrátor projektu, kurzy čisté 

rekvalifikace - Základy podnikání v evropském rozměru, a dále kurzy pro pedagogické 

pracovníky MŠ a ZŠ v rámci DVPP), se řídí uvedenými pravidly: 

a) souhlas s pronájmem vzdělávacích prostor od člena platformy pro realizovaný kurz 

b) výuka zajištěna akreditovanými lektory (zkouška z kurzu Manažer projektu) 

c) metodika vč. skript a administrativa zajištěna autorizovanou osobou 

http://www.bohemiaeuplanners.eu/


d) podpisové právo (formuláře ÚP), komunikace vůči institucím a finanční platby zajištěny 

autorizovanou osobou  

e) dokumentace kurzů – letáky, rozvrhy, skripta opatřeny logem člena platformy a 

autorizované osoby  

f) struktura kalkulace realizovaného kurzu, od výše poplatku za kurz (37 800kč, 22 700kč, 

22 750kč a dále dle kategorie kurzu) se odepíše pronájem (1500kč/per day), lektorné 

(3000kč/per day/per lektor), občerstvení (80kč/per day/per one), tisk (1,40kč/per paper, 

skripta 280kč/per one), 500kč/marketing, poplatek za závěrečnou zkoušku (9 100kč, 

6 750kč, 6 750kč a dále dle kategorie kurzu) v násobku zúčastněných, zůstatek je pak 

50:50 pro obě strany 

g) zkoušky probíhají v Praze 

h) autorizovaná osoba Bohemia EU Planners, s.r.o. si vyhrazuje právo změny dle 

aktualizace probíhajícího kurzu/ů či vzájemné dohody 

  

Praha, 23.6.2015 

Příloha k bodu e) 

 

Partner (1):                                                                      Partner (2): 

Bohemia EU Planners, s.r.o. (IČ 27901637) 

Autorizovaná osoba dle NSK ČR  

PhDr.Vendulka Raymová,  

jednatelka společnosti 

 

 

Podpis:                                                                            Podpis: 

 

      

 

 

  

 

 


