Załącznik do Uchwały Nr ………
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia ………… 2017 r.
w sprawie ustalenia treści
„Listu intencyjnego o współpracy Województwa Wielkopolskiego (Rzeczpospolita Polska)
i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)”

List intencyjny o współpracy
Województwa Wielkopolskiego (Rzeczpospolita Polska)
i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)
Województwo

Wielkopolskie

reprezentowane

przez

Marszałka

Województwa

Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Czernihowska Obwodowa Administracja Państwowa
reprezentowana

przez

Przewodniczącego

Czernihowskiej

Obwodowej

Administracji

Państwowej Walerija Kulicza (zwane dalej "Stronami"), uznając znaczenie współpracy
międzyregionalnej,
porozumiały się, co następuje:

Artykuł 1
Strony sprzyjają współpracy Województwa Wielkopolskiego i Czernihowskiej Obwodowej
Administracji Państwowej opartej na wzajemnym szacunku i zgodnej z przepisami
obowiązującego prawodawstwa Stron.

Artykuł 2
Strony w celu realizacji listu intencyjnego współdziałają w następujących obszarach:
•

pomoc w realizacji odpowiednich programów Unii Europejskiej, m.in. międzynarodowej
pomocy technicznej ukierunkowanej na wspólny rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych
i regionalnych wspólnot terytorialnych Stron, ustanowienie kanałów komunikacji w tym
zakresie;

•

wsparcie rozwoju stosunków i współpracy między Polską a Ukrainą, w szczególności
Województwa Wielkopolskiego i Obwodu Czernihowskiego;

•

realizacja projektów współpracy międzyregionalnej;

•

wsparcie rozwoju demokracji i ochrony praw człowieka;

•

inicjowanie i wspieranie uczestnictwa w programach stypendialnych oraz organizacji
praktyk studenckich;

•

wymiana najlepszych praktyk z odpowiednimi partnerami w dziedzinach samorządu
terytorialnego, gospodarki komunalno-mieszkaniowej, transportu publicznego, ochrony
zdrowia, edukacji, energooszczędności, turystyki, kultury i in.;
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•

organizacja dni kultury, festiwali, przedsięwzięć literacko-artystycznych, konferencji
międzynarodowych, konkursów,

wystaw artystycznych,

plenerów i sympozjów,

występów gościnnych itp.

Artykuł 3
Strony współpracują w ramach niniejszego listu intencyjnego i pozostawiają sobie możliwość
rozszerzenia obszarów jego realizacji.

Artykuł 4
Każda ze Stron powinna powstrzymywać się od działań, które mogą wyrządzić szkodę drugiej
Stronie.
Wszystkie rozbieżności i nieporozumienia, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji listu
intencyjnego, wyjaśniane są w drodze negocjacji.
Niniejszy list intencyjny nie nakłada jakichkolwiek zobowiązań finansowych lub innych dla
każdej ze Stron. Żadna ze Stron nie ma prawa przekazywać stronie trzeciej swoich praw i
obowiązków.

Artykuł 5
Niniejszy list intencyjny zawarty został na okres 3 lat. W przypadku realizacji przez Strony w
tym okresie wspólnych projektów Strony wyrażają wolę podniesienia poziomu wzajemnych
relacji poprzez podpisanie porozumienia o współpracy między nimi.
Niniejszy list intencyjny wchodzi w życie w dniu podpisania.
List intencyjny został podpisany przez Strony ........ 2017 r. w …… w dwóch egzemplarzach,
każdy w języku polskim i ukraińskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

Marszałek

Przewodniczący Czernihowskiej

Województwa Wielkopolskiego

Obwodowej Administracji Państwowej

____________

____________

Marek Woźniak

Walerij Kulicz
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