Memorandum of Understanding
Memorandum o porozumění a spolupráci
Platforma “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) platform “Start up vzdělávacích aktivit
evropského rozměru” je uváděno v následujících termínech a aktivitách za souhlasu výše
jmenovaných partnerů.
Zdůvodnění:
Česká republika se připravuje na finální proces dojednání rámce Partnership Pact pro období
2014-2020. Funkční období Evropské komise je do konce října 2014, do této doby se
předpokládá, že členské státy budou mít přiděleny svoje rozpočty a schváleny portfolia
Operačních programů. Následně je pak budou na národní úrovni alokovat institucionální cestou.
Při aktualizaci náhledu na témata kohézní politiky, jenž znamenají regionální, místní rozvoj, lze
velmi zjednodušeně říci, že je potřeba zajistit větší propracovanost přístupu k místním potřebám
v jednotlivých regionech. Forma přímého vzdělávání ve vztahu k pracovnímu trhu je prioritní.
Občanská vzdělanost ve vztahu k evropské úrovni, začlenění do forem nadnárodní spolupráce,
tematické vstupy do projektů komunitárních programů, schopnost a znalost v propojení
operačních a komunitárních programů, 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 “Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru”, jenž budou mít kodex
profesních, kvalifikačních standard Národní soustavy ČR:
a) jako model pro národní úroveň a subjekt pro projekty z OP ČR
b) jako model pro evropskou úroveň a subjekt pro projekty z komunitárních programů v EU
(Brusel)

Účel:
Propojení, přemostění vzdělávacích, projektových a obchodních aktivit v regionech České
republiky a vzdělávacího, projektového centra v Bruselu.
Seznam aktivit a jejich průběžné plnění společností SPRL Bohemia EU Planners a členy
platformy “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 “Start up vzdělávacích aktivit evropského
rozměru”
c) tvorba akreditovaného(ných) vzdělávacího(ch) programu(ů) v souboru vzdělávacích
aktivit platformy “Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru”
d) zácvik a koučink lektorů na evropský rámec, zástupný lektor pro kurzy profesní
kvalifikace dle NSK ČR,
e) profilovat, organizovat, distribuovat akreditované vzdělávací programy 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 konferencích VI.Fórum 23.10.2014 a VII.Fórum
26.3.2015,
j) publicita programů uvedených konferencí s logy členů platformy na web portálu
Evropské komise, GŘ pro podnikání, pro rok 2014, 2015,
k) distribuce Newsletteru v měsíčním vydání (výběr informací publikovaných v Bruselu a
monitoring výzev pro projektové žádosti v komunitárních programech, event. přesah,
propojení s národní úrovní) (od 1.7.2014)
Reporting, evaluace:
a) čtvrtletní report přehledu aktivit v rámci činnosti členů platformy a jejich vyhodnocení
(30.9., 31.12.2014, 31.3., 30.6.2015)
b) podněty od členů platformy pro vzájemnou tvorbu, pololetní vyhodnocení dosažených
výsledků (31.12.2014, 30.6.2015)
c) zhodnocení udržitelnosti platformy (30.3.2015)
Finanční podmínky:
(DPH se neplatí v EU mezi subjekty z jednotlivých členských států)
Roční členství v této platformě je 950 Eur bez DPH (vůči belgické společnosti SPRL Bohemia
EU Planners) nebo členství v jedné etapě je 550 Eur bez DPH, výběr etapy možný. Splatnost
vystavené faktury k podpisu MoU. Bankovní účet uveden na faktuře.
Newsletter (měsíčně) bez poplatku pro členy platformy “Start up vzdělávacích aktivit
evropského rozměru”.

*Výše uvedené poplatky nezahrnují formy poradenství či spolupráce při tvorbě projektových
žádostí a supervising, administraci projektů.
Období:
01.07.2014 - 30.06.2015 (roční období spolupráce a implementace)
První kolo platformy 1.7. – 30.10.2014 (etapa) bude uzavřené, nebudou moci do něho
přistupovat další. Druhé kolo bude otevřeno pro období 1.11.2014 – 30.3.2015 (etapa).
Toto Memorandum o porozumění a spolupráci (MoU) platformy “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.
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