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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

uzatvorené medzi

Trenčianskym samosprávným krajom
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín 

zastúpeným Ing Jaroslavom Baškom, predsedom

a

Regiónom Biele Karpaty
TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín 

zastúpeným doc. Ing. Jozefom Habámkom, PhD., predsedom

PREAMBULA

Región Biele Karpaty (ďalej len RBK) a Trenčiansky samosprávný kraj (ďalej len TSK) ako 
partnerské strany sa dohodli na uzatvorení tohto Memoranda o spolupráci, ktorého ciel’om je 
podpora spoločných ciefov, a to najma zlepšovame a skvalitneme cezhraničnej spolupráce 
v prihraničnom území, podpora územia v rozvoji cezhraničnej spolupráce, spoločná realizácia 
projektov

Článok I

Predmet spolupráce

Za účelom naplnenia spoločných cieFov tohto Memoranda budú partnerské strany vzájomne 
vyvíjať najma tieto aktivity:

1 Spolupráca pn projektoch vyhlašovaných v zmysle zákona č 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja v znění neskorších predpisov.

2. Spolupráca pn projektoch předkládaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 
SK-CZ 2014-2020.

3. Podpora subjektov realizujúcich projekty cezhraničnej spolupráce prostředníctvom 
zabezpečenia dostatočnej informovanosti



4. Koordinácia podpory projektov cezhraničnej spolupráce v rámci členstva v Spoločnom 
momtorovacom výbore Interreg V-A SK-CZ a v Regionálnom výbore Fondu malých 
projektov

5 Za účelom deklarovama spolupráce a podpory spoločných ciefov si partnerské strany 
vzájomne vymema na svojich webových stránkách logá s aktívnym přepojením na 
web druhej partnerskej strany.

Partnerské strany zároveň vyjadrujú spoločnú vól’u vzájomne si poskytnúť odbomú pomoc, 
súčinnosť a podporu za účelom naplnenia cieFov tohto Memoranda

Článok II

Závěrečné ustanovenia

1. Memorandum nadobúda platnost’ dňom jeho podpisu partnerskými stranami a účinnost’ 
v nasledujúci deň po jeho zverejnení

2 Memorandum sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre každú 
partnerskú stranu.

3. Z Memoranda nevyplývajú pre partnerské strany žiadne finančné závazky, pokial’ to me 
je výslovné písomne dohodnuté samostatnou dohodou podpísánou oboma partnerskými 
stranami.

4. Memorandum móže vypovedať partnerská strana písomne s trojmesačnou výpovědnou 
lehotou. Výpovědná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpověď doručená druhej straně

5 TSK a RBK zhodne vyhlašujú, že obsahu tohto Memoranda porozuměli Vyjadřuje ich 
slobodnú a vážnu vófu, vedenú úpnmnou snahou naplnit’ obsah a ciele tohto 
Memoranda.

Ing. Jaroslav Baška 
Trenčiansky samosprávný kraj

doc. Ing Jozef Habámk, PhD. 
Región Biele Karpaty


