Załącznik do Uchwały Nr XXII/569/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie ustalenia treści
„Listu intencyjnego w sprawie współpracy gospodarczej pomiędzy
Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska)
oraz Stanem Karnataka (Republika Indii)”.

LIST INTENCYJNY
W SPRAWIE WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

POMIĘDZY

Województwem Wielkopolskim
(Rzeczpospolita Polska)
oraz
Stanem Karnataka
(Republika Indii)
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LIST INTENCYJNY W SPRAWIE WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
POMIĘDZY WOJEWÓDZTWEM WIELKOPOLSKIM, RZECZPOSPOLITA POLSKA,
ORAZ
STANEM KARNATAKA, REPUBLIKA INDII

PREAMBUŁA:
-

Mając na uwadze Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Indii o współpracy gospodarczej z 19 maja 2006 r.,
Mając na uwadze program promocji gospodarczej Rządu Rzeczypospolitej Polskiej „Go
India” oraz program gospodarczy Rządu Republiki Indii „Make in India”,
Mając świadomość dużego potencjału silnych powiązań biznesowych i rozwojowych
pomiędzy obydwoma regionami w ramach ich własnych krajowych celów rozwojowych, a
także potrzebę wzmocnienia tych powiązań na różnych obszarach wymienionych w zakresie
działań,

Województwo Wielkopolskie, Rzeczpospolita Polska oraz Stan Karnataka, Republika Indii, w
dalszej części zwane „Stronami”, wyrażają wolę zintensyfikowania i nadania struktury tej
wymianie poprzez wzmocnienie przyjaznych stosunków i ścisłej współpracy gospodarczej
pomiędzy obydwoma regionami.
ARTYKUŁ 1: CELE
Wzmocnienie przyjaznych stosunków i rozwój dwustronnej współpracy gospodarczej pomiędzy
Województwem Wielkopolskim, Rzeczpospolita Polska, a Stanem Karnataka, Republika Indii.
ARTYKUŁ 2: ZAKRES DZIAŁAŃ
Mając na uwadze perspektywy rozwoju relacji gospodarczych między nimi, Strony zgadzają się,
że korzystne warunki dla długoterminowej współpracy gospodarczej istnieją między innymi w
następujących dziedzinach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transport, infrastruktura i logistyka;
Przemysł motoryzacyjny i lotniczy;
Technologie informatyczne i elektronika;
Nauka i edukacja;
Badania i rozwój;
Przetwórstwo rolno-spożywcze;
Ochrona zasobów naturalnych i środowiska, w tym zarządzanie zasobami wodnymi;

2

8. Sektor medyczny.
Wyżej wymieniony zakres współpracy może zostać zmieniony w zależności od potrzeb i woli
Stron.
Doceniając znaczenie partnerskich stosunków dla dalszego rozwoju gospodarczego i
społecznego Województwa Wielkopolskiego i Stanu Karnataka, Strony będą sprzyjać
inicjatywom lokalnym i ponadlokalnym, które mogą przyczynić się do powstania współpracy
między nimi.
ARTYKUŁ 3: WARUNKI WSPÓŁPRACY
Strony współpracować będą zgodnie z porządkiem prawnym i wewnętrznymi przepisami
obowiązującymi w ich państwach.
Wydatki poniesione w procesie realizacji wspólnych celów przez każdą ze Stron będą przez nią
pokryte.
Departamentami koordynującymi, odpowiedzialnymi za kontakty związane z rozwojem działań
projektowych określonych w niniejszym Liście Intencyjnym będą:
dla Województwa Wielkopolskiego:
- Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dla Stanu Karnataka:
- Departament Handlu i Przemysłów, Rządu Stanu Karnataka
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ARTYKUŁ 4: POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy List Intencyjny zawarty został na okres 3 lat. W przypadku realizacji przez Strony w tym
okresie wspólnych projektów oraz podjęcia współpracy przez instytucje i podjęcia powiązań
kooperacyjnych między przedsiębiorcami z Województwa Wielkopolskiego i Stanu Karnataka,
Strony wyrażają wolę podniesienia poziomu wzajemnych relacji poprzez podpisanie
„Porozumienia o współpracy” między nimi.
Każda zmiana oraz poprawki niniejszego Listu Intencyjnego sporządzane będą na piśmie, w
formie aneksu do niniejszego Listu Intencyjnego pod rygorem nieważności.
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Niniejszy list intencyjny sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których
2 są w języku polskim i 2 w języku angielskim, i z których każda ze Stron otrzyma po jednym w
każdym z tych języków, przy czym wszystkie egzemplarze uznawane będą za równie
autentyczne.
Niniejszy List Intencyjny podpisano w dniu …………………………………………………. w ………………………...

W imieniu Województwa Wielkopolskiego

Pan LESZEK WOJTASIAK
Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego

W imieniu Stanu Karnataka

Pan R.V. DESHPANDE
Minister ds. Dużych i Średnich Przemysłów i Turystyki
Rząd Stanu Karnataka
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