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Porozumienie przedwstępne o współpracy partnerskiej
między Gminą lądek-Zdrój (Polska)
oraz Miastem Svitavy (Czechy)

Predbezni Dohoda o partnerske spolupraci
mezi mestern lądek-Zdrój (Polska republika)
a mestern Svitavy (Ceska republika)

Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju l Mesto Lądek-Zdrój
Roman Kaczmarczyk- Burmistrz l Starosta
57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31

a
Urząd Miejski Svitavy l Mestsky urad Svitavy
Mgr. David Simek- Starosta
568 02 Svitavy, T.G.Masaryka 35

§l
Uwzględniając przyjazną współpracę między obu miastami, ich mieszkańcami, instytucjami
i organizacjami Burmistrz Lądka-Zdroju oraz Starosta Miasta Svitavy zawierają niniejsze porozumienie
będące wyrazem ich woli do podejmowania starań o kontynuację i rozwijanie istniejącej współpracy,
a tym samym o umacnianie dobrych stosunków między narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Czeskiej.

Vzhledem pratelske spolupraci mezi obema mesty a Obyvateli techto mest, institucemi
a organizacemi, uzavfra Starosta mesta Lądek-Zdrój a Starosta mesta Svitavy tuto dohodu jako vyraz
vlastnf vule a usil f v pokracovanf a ro2vfjenf stavajfcf spoluprace, a take posilovanf dobr'{ch vztahu mezi
Polskym a Ceskym narodem.
§2

l.

2.

Oba miasta

będą umacniać współpracę między

administracjami, instytucjami, organizacjami
pozarządowymi i mieszkańcami, w szczególności w następujących dziedzinach: nauka
i edukacja, kultura i sprawy społeczne, infrastruktura i gospodarka.
W dziedzinie nauki i edukacji wspierana będzie prowadzona od szeregu lat współpraca
w dziedzinie nauki i edukacji między jednostkami oświatowymi.

3.

4.

l.

2.
3.

4.

W ramach kooperacji w dziedzinie kultury oba miasta dążyć będą do dalszego rozwijania
współpracy między instytucjami kultury, a także między organizacjami, stowarzyszeniami
i inicjatywami prowadzącymi działania służące promocji kultury obu narodów.
W ramach transgranicznego rozwoju regionu, wykorzystywane będą wzajemne kontakty do
rozwoju gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury poprzez realizację wspólnych projektów,
wymianę doświadczeń dla skutecznego rozwiązywania problemów związanych z ochroną
środowiska oraz gospodarką.
Obe mesta budou posilavat spolupr;ki mezi spravnfmi organy, institucemi, nevladnfmi
organizacemi a obcany, zejmena v techto oblastech: veda a vzdelavanf, kultura a socialnf veci,
infrastruktura a ekonomika.
V oblasti vedy a vzdelavanf, bude podporovana mnohaleta spoluprace v oblasti vedy
a vzdelavanf probfhajfd mezi osvetov'łmi institucemi.
V ramci spoluprace v oblasti kultury, budou obe mesta usilovat o dalsi rozvoj spoluprace mezi
kulturnimi institucemi a mezi organizacemi, sdruzenfmi a iniciativami provadejfdmi aktivity
zamerene na podporu kultury obou narodu .
V kontextu preshranicnfho rozvoje regionu, v ramci ktereho budou vyuzity vzajemne kontakty
k hospodarskemu rustu a rozvoji infrastruktury prostrednictvfm spalecnych projektu, vymeny
zkusenostf, za ucelem ucinneho resenf problemu tykajfcfch se zivotnfho prastredl
a hospodarstvf.

§3
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. Jego wypowiedzenie
pisemnej na 6 miesięcy przed planowanym czasem jego unieważnienia.

możliwe

jest w formie

Smlouva je uzavrena na dobu neurCitou. Jejf vypovezenf je mozne podat v pisemne podobe
6 mesfcu pred planovanym vypovednfm terminem.
§4

Porozumienie
równych prawach .

sporządzono

w dwóch egzemplarzach, przy czym oba teksty są

obowiązujące

Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenfch, pricemz obe znenf majf stejnou vahu.
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