Stary Sącz, 19 maja 2019 roku
LIST INTENCYJNY
dotyczący chęci nawiązania współpracy partnerskiej
między
Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
a
Polsko - Węgierską Izbą Gospodarczą
(w organizacji)
ul. Lubicz 17, 31-503 Kraków

Mając na uwadze wspólną historię i dziedzictwo, bilateralną relację międzynarodową i współpracę między Węgrami a
Polską, jak również intensyfikowanie stosunków gospodarczych oraz społecznych na wszystkich szczeblach
postanawiają o zawarciu niniejszego porozumienia o współpracy partnerskiej. Aby zapewnić możliwości promocji i
wymiany dobrych praktyk, a także doświadczenia między Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i koordynatorem
projektu, Polsko-Węgierską Izbą Gospodarcza (w organizacji), Strony przedstawiają wolę, nawiązania ścisłej
współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, która zostanie zatwierdzona przez właściwe organy Stron niniejszego
dokumentu.
Koordynator Projektu oraz Członkowie Założyciele Polsko Węgierskiej Izby Gospodarczej (w organizacji) zaświadczają
o powołaniu Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, przy aktywnym współdziałaniu Regionalnej Izby Gospodarczej w
Katowicach, celem zwiększenia aktywności handlowej pomiędzy Polską a Węgrami.
Wyrażamy wolę poszerzania wzajemnych kontaktów - zarówno istniejących, jak i takich, które mogą zostać ustanowione
w przyszłości - związanych z organizowanymi spotkaniami, wspólnymi projektami i współpracą instytucjonalną
sygnatariuszy niniejszego listu. Deklarujemy chęć utrzymania regularnych kontaktów w celu rozwijania współpracy w
obszarach wspólnych działań.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach deklaruje pełne wsparcie w procesie tworzenia Polsko-Węgierskiej Izby
Gospodarczej. W ramach współpracy Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Polsko-Węgierska Izba
Gospodarcza wyznaczą Wiceprezesa Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej oraz Wiceprezesa Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, będącego Pełnomocnikiem Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ds.
Współpracy Polsko-Węgierskiej.
Deklarujemy, że w następstwie powołania Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, Izba ta zostanie członkiem
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zgodnie z postanowieniem o wzajemności członkostwa, Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach stanie się członkiem założycielem Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej.
Strony wskazują, że koncentrują swoją uwagę na obszarach współpracy gospodarczej, handlowej, inwestycyjnej oraz
turystycznej.
Niniejsze partnerstwo może być także realizowane poprzez udział w organizowanych przez Izby wydarzeniach
gospodarczych, szkoleniach, warsztatach, wymianę doświadczeń podmiotów gospodarczych z obu krajów, wymianę
kulturalną i edukacyjną oraz współpracę naukową.
Strony deklarują, że będą zabiegać również o współpracę i zaangażowanie organizacji pozarządowych, uczelni
wyższych oraz samorządów.
Treść tego listu intencyjnego ma na celu wspieranie współpracy gospodarczej i rozwoju przyjaźni między Polską a
Węgrami.
Niniejszy list intencyjny został sporządzony w języku polskim i węgierskim, po jednym dla każdej ze Stron.
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