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Organizátor:

zastúpený:

sídlo:

Tel.:

kontaktná osoba:

E-mail:

a

škola:

zastúpená:

sídlo:

Tel,:

kontaktná osoba:

E-mail:

BlOMASA, združenie právnických osób

RNDr. Ladislav Židek, generálny riaditeť

O23 34 Kysucký Lieskovec 743

o4L/4231500
RNDr. lng. Zuzana Dávidíková
proiectassista nt@ biomasa.sk

stredná odborná škoIa

PhDr. Anna Bartoňová, riaditelka

0L7 OL Považská Bystrica, Ul. slov. partizánov I729l49
o42L42/4323766

Mgr. lng. Alena Šujanová

alenasui@gmail.com

l.

Predmet spoIupráce
BIOMASA, združenie právnických osób realizuje projekt ,,Strategické riadenie a plánovanie
využívania domácej energie", akronym SMAPUDE_LIFE, č. LlFE12 lNF/SK/000165 s cielbm
zvyšovania environmentálneho povedomia, najmá o využívaní biomasy a slnečnej energie
v záujme znižovania negatívnych podmienok vplývajúcich na zmenu klímy. B|OMASA pre
úspešnú realizáciu tohto projektu vytvorí na Slovensku sieť stredných škól, ktoré budú do
projektu priamo zapojené.

!l.

Povinnosti školy
BlOMASA, združenie právnických osób bezplatne dodá škole zapojenej do projektu

SMAPUDE_LIFE informačnú tabul'u o projekte a nástenku, ktorú bude škola pravidelne

aktualizovať.

Prevádzka nástenky bude v plnej kompetencii školy, budú na nej logá LIFE+ a BIOMASY,

obsah bude zodpovedať aktuálnym informáciám o dianí projektu a jeho plánovaných

aktivitách. Obsah bude zasielať BlOMASA pravidelne minimálne raz za mesiac. V prípade
potreby, móže škola doplniť vlastné materiály, ale všetky musia byť v súlade s aktivitami
projektu. Škola bude zasielať mailom aktuálne fotografie nástenky po každej jej aktualizácii.

Nástenka bude obsahovať základné informácie o projekte a jeho aktivitách a výsledkoch.

Škola umiestni informačnú tabul'u o projekte na viditelhom mieste v interiéri alebo exteriéri
školy. Nástenku umiestni v interiéri školy na viditelhom a prístupnom mieste pre študentov
a návštevníkov školy. Škola bude povinná na svojej domovskej stránke uverejňovať



informácie o každej aktivite konanej v rámci projektu, ako aj správu po jej ukončení

s odkazom na www.biomasa.sk a na svojej stránke zverejní logo LlFE+ aj s príslušným textom

sodkazom na program LlFE+, ktoré zašle BIOMASA. Podklady kjednotlivým podujatiam od

pozvánky až po správu bude zasielať B|OMASA elektronicky.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na školské roky 2OL3/2OL4, 2O1,4|2OL5

a 2OL5{2O76.

l !l.
Povinnosti orga nizátora

B|OMASA v období trvania projektu zrealizuje všetky plánované aktivity v rámci projektu

SMAPUDE_LIFE so zapojením školy do týchto aktivít. Opis aktivít tvorí Prílohu č. 1 tejto

dohody.

lV.
Následníctvo

Predpokladá sa, že škola bude aj po skončení účasti v týchto aktivitách pokračovať a

informačnú tabul'u a nástenku 5 rokov po skončení projektu udržiavať.

V.
Hradenie nákIadov

BIOMASA zabezpečí, že informačná tabul'a a nástenka budú škole dodané bezplatne a taktiež

B|OMASA bude poskytovať úhradu možných nákladov zahrnutých do projektu, ktoré však

vždy podliehajú písomnému odsúhlaseniu B|OMASY a budú uhradené len vtedy, pokial'budú

spírať všetky zákonné povinnosti.

Vl.
záverečné ustanovenia

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami.

Táto dohoda bola vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo strán

obdrží jedno vyhotovenie.

V Kysuckom Lieskovci, dňa 22.1,1,,2013 V PovaŽskej Bystrici, dňa 2él ,+l, 'el5

/


