
Dohoda o partnerských vztazích a spolupráci  

mezi ekologickými organizacemi Natura Opava – Czech Republic  

a Environmental Society of Preveza (Greece) 

 
Se zřetelem na dobré přátelské vztahy mezi oběma organizacemi a vzhledem k 

dlouholetým společným ekologickým aktivitám opavské organizace Natura Opava – Czech 

Republic a Environmental Society of Preveza, uzavírají dohodu o vzájemné spolupráci. 

 

Jsme přesvědčeni, že společná práce na konkrétních úkolech v oblasti ekologické, 

kulturní i turistické, jsou zárukou přátelství mezi ekology Prevezy a Opavy a přispějí svým 

dílem k ochraně přírodních hodnot našich zemí.  

 

I. 

 

Obě organizace prohlašují svůj závazek pokračovat v aktivní dlouholeté spolupráci 

s cílem vzájemné podpory při prosazování ekologických myšlenek. 

Spolupráce se bude týkat zejména: 

 

I. Výměna informací, znalostí a zkušeností v oblasti: 

 

            -    ochrany životního prostředí 

            -    ekologické osvěty 

 

II. Spolupráce na konkrétních projektech v prevezské oblasti: 

 

1. Zpracovat letáček pro turisty Deset zastavení v přírodě pevezské oblasti (přiblížení 

přírodovědných a historických zajímavostí pro návštěvníky prevezského regionu, 

využití i pro školy) 2011 

 

      2.  Kniha Příroda prevezské oblasti (Ivan Zwach, Milan Kubačka, Jakub Kubačka) 2012 

 

      3. Úprava expozice v muzeu 2011 (nová expozice po získání financí z EU) 

 

      4.  Pokračovat v herpetologickém, batrachologickém a entomologickém průzkumu     

           prevezské oblasti 

 

      5. Mezinárodní setkání mladých přírodovědců a výtvarníků v Agii Apostoli (2011, 2012) 

 

      6. Zpracovat návrh projektu Zřízení mezinárodního centra environmentální výchovy  

            v Preveze pro operační program EU 

 

II. 

 

Výměna zkušeností a informací v oblasti ochrany životního prostředí a osvěty bude 

zintenzívněna. Partneři pravidelně po dohodě společně vypracují a stanoví obory, jímž bude 

přisouzena priorita i konkrétní opatření pro realizaci smlouvy. 

 

 

 

 



III. 

 

1. Obě strany dohody jsou individuálně zodpovědné za své finanční náklady, které 

vyplynou z výše uvedených aktivit. 

2. Pro každý společný projekt bude následně zpracována samostatná smlouva. 

3. Obě strany dohody budou hledat doplňkové finanční zdroje pro společné projekty. 

4. Obě strany dohody jsou připraveny začít spolupracovat bez doplňkových finančních 

zdrojů. 

 

 

 

IV. 

 

Všechny kroky, podniknuté stranami při realizaci této dohody, budou provedeny ve 

shodě s legislativami České republiky a Řecka. 

 

V. 

 

Oba partneři budou o své činnosti informovat širokou veřejnost. Pro upevnění 

kontaktů a rozvíjení nových forem spolupráce se obě strany zavazují, že každá ze signatářů 

této dohody určí jednu osobu, které budou vzájemně spolupracovat a připraví závěrečnou 

zprávu za kalendářní rok. 

Signatáři této dohody se zavazují jednou v roce ve stanoveném termínu a místě 

zhodnotit spolupráci za uplynulý rok a zároveň vypracovat program, spolupráce na rok další. 

 

VI. 

 

Dohoda je vypracována ve třech exemplářích v jazyce, řeckém a anglickém, z nichž 

každá strana obdrží po jednom v každém jazyce. 
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