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Zmocnění statutárního města Karviné jako koordinátora projektu
Česko-Polsko-Slovinská výměna mládeže - Open badges of softskills for young
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
rozhodlo
schválit uzavření Zmocnění mezi partnery projektu „Česko-Polsko-Slovinská výměna mládeže - Open badges of
softskills for Young“ – statutárním městem Karviná a Youth centre Velenje, IČ 5986567000, Šaleška cesta 3,
p.p.191, 3320 Velenje, Slovenia, dle přílohy č. 1 k usnesení.
Termín:

30.04.2016

Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
rozhodlo
schválit uzavření Zmocnění mezi partnery projektu „Česko-Polsko-Slovinská výměna mládeže - Open badges of
softskills for Young“ – statutárním městem Karviná a městem Jastrzębie-Zdrój, IČ 6332216615, Aleja Józefa
Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. dle přílohy č. 2 k usnesení.
Termín:

30.04.2016

Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2
3

Příloha

Název
ZM-12-OR-zplnomocnění SMK pro projekt
CZ-PL-SLO výměna mládeže-DZ.pdf
ZM-12-OR-zplnomocnění SMK pro projekt
CZ-PL-SLO výměna mládeže-1D.pdf
ZM-12-OR-zplnomocnění SMK pro projekt
CZ-PL-SLO výměna mládeže-1U.pdf
ZM-12-OR-zplnomocnění SMK pro projekt
CZ-PL-SLO výměna mládeže-2U.pdf

Datum: 25.04.2016

Datum: 25.04.2016
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Důvodová zpráva
Zmocnění statutárního města Karviné jako koordinátora projektu Česko-Polsko-Slovinská
výměna mládeže – Open badges of softskills for Young
Dne 20.04.2016 schválila Rada města Karviné usnesením č. 2242 záměr realizovat projekt
„Česko-Polsko-Slovinská výměna mládeže – Open badges of softskills for Young“,
V souladu s pravidly Programu Erasmus+ se projekt zaměřuje na posílení přeshraniční mobility
mládeže,

zintenzivnění

mezinárodní spolupráce,

zlepšení jazykových kompetencí mládeže,

interkulturální poznání a dialog, neformální a informální vzdělávání mládeže s přesahem
na zaměstnatelnost mladých lidí.
Hlavním cílem projektu je navázání spolupráce mezi partnery projektu – statutárním městem Karviná,
městem Jastrzębie-Zdrój, a slovinským partnerem Youth centre Velenje (ve spolupráci s městem
Velenje) a realizace tří výměn mládeže, kdy každá z těchto výměn bude probíhat pod záštitou jednoho
z partnerů.
Projekt bude realizován v letech 2016-2017.
V souladu s pravidly Programu Erasmus+ je nezbytnou přílohou žádosti o grant zplnomocnění
statutárního města Karviné projektovými partnery (město Jastrzębie-Zdrój a Mládežnické centrum
Velenje), ve kterém deklarují svůj souhlas s předložením Žádosti o grant koordinátorem projektu
(statutární město Karviná) a zplnomocňují jej dále k jednání ve věci uzavření Smlouvy o grantu
a následné administraci projektu včetně přijímání a následného přerozdělování finančních prostředků
grantu, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

Doporučení Rady města Karviné


Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit uzavření Zmocnění
mezi partnery projektu „Česko-Polsko-Slovinská výměna mládeže - Open badges of softskills
for Young“ – statutárním městem Karviná a Youth centre Velenje, IČ 5986567000, Šaleška
cesta 3, p.p.191, 3320 Velenje, Slovenia, dle přílohy č. 1 k usnesení.



Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit uzavření Zmocnění
mezi partnery projektu „Česko-Polsko-Slovinská výměna mládeže - Open badges of softskills
for Young“ – statutárním městem Karviná a městem Jastrzębie-Zdrój, IČ 6332216615, Aleja
Józefa Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. dle přílohy č. 2 k usnesení.

Seznam příloh




Příloha č. 1 k důvodové zprávě – vzor Zplnomocnění vč. soudního překladu
Příloha č. 1 k usnesení – Mandate Youth centre Velenje
Příloha č. 2 k usnesení – Mandate Miasto Jastrzębie-Zdrój

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Název
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Project

title: [complete]

Erasmus+ mandate

MlNultnl

:

version 2016

Příloha č. 1 k usnesení

I, the undersigned,

Marko FritrZnik
representing,
Youth centre Velenje, culture and education (MC Velenje)
Local youth centre
Offi cial r e gi s tr ati on 1Vcr.' 5 98 65 67000
Saleska oesta 3, p.p. 191, 3320 Velenje, Slovenia
VAT nurnb er : SI87 4321\82

hereinafter refened to

eLs

"the partner organisation" or "my organisation",

for the pwposes of participating in the project o'Cesko-Polsko-Slovinsk6 vymdna ml6<Ieie *
Open badges of softskills for Young" under the Erasmus* programme (hereinafter referred to
as "the project")

hereby:
1. Mandate

Statut6rni rrdsto Karvirr6 [SMK]

statutory city
002975342

Fry5t6tsk6 7211,733 24 Karvrn|

c200297534
represented by Tom65 lTanzel, prim6tor

(hereinafter referred to as "the coordinator")

To submit in my name and on behalf of my organisation the project application for funding
within the Erasmus+ prograrnme to Dfim zahraniini spoluprace in Czech republic
hereinafter referred to as "the National Agency"

1
-

One original version ofthis; Annex to be included for each partner organisation except for the coorcLinator.

To be deleted or filled in according to the "Legal Entity" form

Project

title: [complete]

Erasmus+ nrandate : version 2016

In case the project is granted by the National Agency, to sign in my tlame and on behalf of
my organisation the grant agreement and its possible subsequent amenrlments with the
National Agency.
2. Mandate the coordinator to act on behalf of my organisation in corrrplianse with ther grant
agreement.

I hereby confirm that I accept all terms and conditions of the grant agreement and, in
particular, all provisions affecting the coordinator and the other beneficiaries. In particular, I
acknowledge that, by v'irtue of this mandate, the coordinator alone is entitled to receive funds
from the National Agr;ncy and distribute the amounts corresponding to nry organisation's
participation in the pro,iect.
I cefiify that the inforrnation related to my organisation contained in this application is conect
and that my organisation has not received/applied for any other EU frnnding; to carry out the
activity whioh is the subject of this project application.

I hereby accept that my organisation will do everything in its power to help the cooralinator
fulfil its ohligations under the grant agreement, and in pafticuliar, to provide 1.o the
coordinator, on its request, documents or information may be required in relirtion to the grant
agreement.

I hereby de<;lare that the organisation I represent is not in any of the s;ituations of exclusi.on
set out in tkre project application and that it has the operational and financial capacity to
complete the proposed action or work programme as set out in the project application.

I

hereby declare to agree on behalf of my organisation that the provisions of the grant
agreement shall take precedence over any other agreement between nx'f organisation and the
coordinator that may hiave an effect on the implementation of the granff agrer:ment, including
this mandate.
This mandarte shall be annexed to the project application3 and shall flrrm
the grant agreement in r;ase the project is selected for funding.

'

Choose as appropriate depending on when the mandate is subrnitted

arL

integral part of

Prpject

title: [complete]

lrasmus+ mandate :version 2016

SIGNATURE

Marko PritrZnik. director

Done at Velenje, 19.4.2016

Tom65 Hanzel, prim6tor

statutarni mdsto Karvin6 ISMK]

Done at Karvin6, 26,4.2016

In duplicate in English

Velenje

Příloha č. 2 k usnesení

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

