Rámcová smlouva o spolupráci
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb.
(občanský zákoník)
Nadační fond dětské onkologie Krtek
Brněnská 12, 664 51 Šlapanice
jednajícím prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., předsedou správní rady
(dále jen „NFDO“)
A
název (jméno): …………………………………………………………………………………………………..
se sídlem (místo podnikání): ………………………………………………………………………………
IČ: ………………………………………………………………………………………………………………………
osoba oprávněná: ………………………………………………………………………………………………
(dále jen „partner“)
uzavírají tuto Rámcovou smlouvu o spolupráci:
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran v rámci projektu KRTEK V SÍTI, který je
součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007-2013, a dalších společných zájmů obou smluvních stran.
2. Smluvní strany deklarují svůj zájem o spolupráci zejména v oblasti zvyšování kvality života dětí
s onkologickým onemocněním během léčby a po jejím ukončení. Jednotliví partneři se zapojí
v pedagogické oblasti, při výchově specialistů, odborné praxe studentů a dobrovolníků, realizací
školení a vzdělávacích programů různých typů a rozsahů, v organizaci volnočasových a
rekondičních aktivit.
3. Smluvní strany spolupracují při budování, využívání a sdílení informačních a komunikačních
zdrojů a dále spolupracují při sdílení a výměně odborných informacích důležitých pro rozvoj
profesních a osobnostních kompetencí svých pracovníků.
Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Řešitelé projektu budou dle svých kompetencí z projektu podporovat partnera ve všech
aktivitách, které se budou týkat realizace projektu KRTEK V SÍTI.

2. NFDO a partneři projektu dle svých kompetencí z projektu zajistí materiály a pomůcky důležité
pro realizaci pobytových akcí a školení.
3. Partner projektu se zavazuje opatřit své pracoviště informační tabulí (vývěskou).
4. Partner projektu se zavazuje umožnit na svém pracovišti realizaci školení, respektive vzdělávací
program.
5. Smluvní strany jsou povinny si navzájem poskytovat součinnost a informovat se o důležitých
okolnostech týkajících se plnění této smlouvy.
6. Výsledky spolupráce mají právo využívat obě smluvní strany.
Článek III.
Úhrada nákladů
1. Náklady, které smluvním stranám vzniknou v souvislosti s realizací či organizací akce, budou
hrazeny z prostředků projektu KRTEK V SÍTI, v rozsahu schváleného rozpočtu, není-li uvedeno
jinak v dodatcích této smlouvy. Z rozpočtu projektu KRTEK V SÍTI mohou být hrazeny náklady na
školení, ubytování, stravu a dopravu dobrovolníků, školitelů a účastníků z regionů projektem
dotčených, vč. dalších aktivit souvisejících s realizací projektu.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28.2.2015.
2. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem podpisu smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
4. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od
smlouvy.
5. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, pokud jednání druhé smluvní strany
významně znesnadňuje plnění této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.
7. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými všemi
smluvními stranami.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.
9. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá strana obdrží
jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a
na důkaz toho připojují podpisy oprávněných osob.

V……………………….dne……………………..
Za NFDO:

V……………………….dne……………………..
za partnera:

………………………………………………………

………………………………………………………

