
Dohoda
o vzájomnej spolupľáci

(ďalej len „dohoda``)

medzi  nasledovnými  stranami:

Rada mládeže Žilinského kľaja
so sídlom:  M.R.  Štefánika 8390/13,  010 01 Žilina

zastúpená;  lng.  Darina  Čierniková,  riaditelka  Kancelári.e  projektového  riadenia
lčo:37 80 75 52
DIČ:2021679242

(ďalej ako „Prijímateľ ``)

OBEC
z'\

sídlo:                                                ĺ

v zastúpenĺ:

IČO:

€7.Ľ  41+   A
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lHC          ,jortu             g3ANC>V>Ĺ.`Al.

oc,       2>Á.       -rc/,

(ďcilej oko ,,Partner F)rojektu")

Zmluvné strany sa dohodli  na spolupráci  na  projekt YllAP 2-Young leaders in the implementation  of action plans,

ktorý je  financovaný z grantového programu  Erasmus +.
Doba spolupráce: 06/2021-01/2023

Snahou  zmluvnÝch  strán  ie:

1. zaistiť spoluprácu  medzl zmluvnými stranami  Rada mládeže žilinského kraja
a    obcou...i`-.,.... :` ...,` .-......... ` .....,

2. vytvárať podmienky pre efektívnu a  účelnú spoluprácu  zmluvných strán tak, aby prínos z  reallzácie projektu  mali

obe zmluvné strany,
3. koordinovať pri.stup a jednotné presadzovanie spoločných záujmov cez poverené osoby.

1.

Oblast'spolupráce
1. Obe zmluvné strany budú spolupracovať pri   implementácií,  monitoringu a hodnotení Koncepcii` práce s mládežou
v obci  a  akčných  plánov.

2.  Partner projektu sa zaväzuje zabezpečit' osobu  koordinátora, facilitátora  stretnutí k naplneniu obsahu spolupráce.
3.  Priji'mateľ sa  zavazuje zabezpečiť pre  proces  podporné  podmienky.

4.  Prijímateľ sa zavazuje zabezpečit' odmenu  pre činnosť koordinátora, facilitátora stretnutí a prostriedky na realizáciu

stretnutí mladých ľudí a vedenja  obce a s tým  súvisiace aktivity
5. Spolupráca  bude prebiehať na  základe dohodnutého časového harmonogramu,  ktorý obe strany vopred
odsúhlasia.

''.

Záverečné ustanovenie

1.   Obe strany dohody vyjadrujú  slobodnú vôľu spolupracovat' pri tvorbe strategického dokumentu   obce,
zameraného na rozvoj  práce s mládežou.
2.  Dohoda je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch.  Každá zo zapojených strán  obdrží  jeden exemplár.
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