
LIST INTENCYINY

Podpisany wDziałdowie w dniu 14 sierpnia 2019 roku pomiędzy:

Powiatem D ziałd,ows kim' reprezentowanym pI zez'.

Pana Pawła Cieślińskiego - Starostę Działdowskiego

a

Ambasad ą Gtuzji w Polsce, reprezentowaną ptzez:

Pana Ilię Darchiashvili - AmbasadotaGtuzji w Polsce,

zwanymi dalej Stronami.

Mając na gwadze zaangażowanie Stron w działalnośĆ z zakresu rozwoju
samorządności lokalnej, Strony postanawiają nawiązaĆ współpracę służącą
wzmocnieniu ich potencjału, uzyskaniu efekfu synergii działań, wymianie
do św :.adc zeń i osią gn ięciu w zajemny ch kor zy ści.

s1

1. Strony postanawiają, inicjowaĆ i wspierać wzajernnąwspółpracę pomiędzy
j ednostkami samorząd owymi z Gruzji i z Rzeczposp olitej Polskiej.

W tym celu Strony postanawIająw szczególności:

a) określić zasady wspÓłpracy Stron w realizacji wspÓlnego przedsięwzięcia
polegającego na wymianie wiedzy i doświadczeń,

b) współpracować na rzecz tworzenia warunków sprzyja1ących podejmowaniu
i pr ow adzeniu dziaŁalności gosp odarc zej or az proces om inwestycyjnYm,

c) współpracować rLaTzecz ułatwienia rozwo1u i komercjalizaĄi innowacyjnych
produktÓw oraz podniesienia kontaktów na styku sfer samorządÓw, nauki
i biznesu,

d) inicjować i wspierać prowadzenie wspÓlnych projektÓW, W Ęm projektów
dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i środków publicznych,

e) informować się wzajemnie o organizowanych konferencjach i seminariacĘ
w których przewidywany jest udział partnerów zagranicznyctu a także
podejmowaĆ dziaŁania w celu ułatwienia udziału w nich pozostałych Stron,

0 ułatwiać działania promujące Strony na obszatach dziaŁania Stroru w Unii
Europejskiej i na arenie rniędzynarodowej,

g) współdziałaĆ w celu wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerskimi
jednostkami samorządowymi, organizacjami, instytucjami i mieszkańcami
z obszatu działania strorL



kształtować dobrosąsiedzkie relacje i wzajemną współpracę w poszanowaniu
narodowych interesÓw stron,

podejmowaĆ dziaŁanianarzecz zbliżania społeczności lokalnych Stron poprzez
wspieranie wymiany: gospodarczej, społecznej, kulturalnej, turysĘcznej,
sportowej, oświatowej, naukowe1 oraz w zakresie rozwoju samorządności
lokalnej,

rozwijaĆ idee demokracji poprzez wymianę doświadczeń z zaktesu teorii
i praktyki funkcjonowania administracji publicznej rządowej i sarnorządowej,
oraz poprzez wspieranie działalności stowarzyszeń i otgantzacjt
pozarządowych w tym zakresie.

s2

1. Niniejszy list intencyjny stanowi v\ryraz woli Stron nawiązania ze sobą współpracy
i nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla ktÓrejkolwiek
ze Stron.

2. W celu określenia szczegÓłowych zasad wspÓłpracy oraz realizacji przedsięwzięĆ
podejmowanych na podstawie niniejsze1o listu intencyjnego Strony mogą zawteraĆ
odrębne umowy lub porozumienia.

3. Strony zobowtązują się dziaŁaĆ w dobrej wierze przy realizacji niniejszego listu
intencyjnego, atakże dołożąwszelkich rnożIiwych i właściwych dla siebie starańoraz
podejmą odpowiednie kroki dlarealizacji działań okreŚlonych w 51.

s3

Strony wyrażają zgodę na powoływanie się na niniejszy list intencyjny w stosunku
do innych Instytucji oraz llra podanie informacji o jego podpisaniu do wiadomości
publicznej.

s4

Niniejszy list intencyjny nie narusza samodzielności i nie ogranicza działań
statutowych żadnej ze Stron.

s5

Niniejszy list intencyjny sporządzono w języku polskim w dwÓch jednobrzmiących
egzemplar zach dla każde1 ze Stron.

s6

Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodząw życie z dniem podpisania

Podpisy Stron:
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