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Zwtffiwyrtn

Wojcm,6dzilnro Lubelskie, lf6re w wynitu refomy adminisfracji publiczncj w
Polsce mdcnilo sn'6j sbfirs i obszr terytuialny oraz Prowincja Crcldcrlard"
zwme dalcj 'nSffismin', uzn4iqc, ic dotychcaasowa i prryszta wepOlpraca
migdu1lregionatna stanowi wafny elemelrt stosunk6n' potslro - holendemskich;
al. z

dei{c do dalsaogo rotroju uzajemych koutakt6q postaoanridq'pspzrz,
wzqi€@{ wrp6tpraca migdzJncgionaln4 podejrewad i wspicrad wselkic
d-idsda majpe na cclu vuqiamne korzldci rnnlrr;zrozn'oju regionalnego;
o[:A2

stosoumic do poeiadanych koryetcncji, w poszanowaniu nmm pafutwowycll
okrdlajq zgodnic, Wprwz niniojszq Umowg, ftmy datsuej wep6$racy
midArrWimalnej.

Art l.

Strony pootrnnrhJa:

wepicrd opracowanie i rsalirujg projektdw r*icmmtrowanych na rczw6j
gqqodreAf i epolccany rcgiondw;
sterartad wanmki, lsdre umoiliwQ oblmatelon, in*5rtuejom i orgmizacjom
z obyduru rpgion6wnawigruanie i ksnt,tlnacjg nowych f,orm vry6lpracy;
zaffiegf,t o ueystmic mcnokiego poparcia spolecznego dla wsp6lpracy mi?dzry'
lVbjcwddztnrcm Lubclskim i Prowincjt Gderland;
rozn'ijad i kmtynuourud wJrmiang dodwiadcacd w dzidzinio firnkcjonowania
rcgim6w Unii Empejekiej oraz wsp6tpmca z ingtytrrcjami europcjskimi
celem poanskania ftodk6w finansowych na realizacje zadafr mipnych z



roznrojem regionalnym

Art 2.

Strony portenrwlrfl rprryJrC re*lhrcjt wepdlnych proiektdw w rskrecie

rozwof u reglomlncgo w nrstgpql*ych ddoddnech:

urzajemmprunocjarsgiou6%
gospo&rka i hsndol,

- rolnictwq rozrn'6j obry'6w *iejskich'

rozmr6j S6uer6lr chnionYch'
opleks ryolecma i rfui;ba zdrowiq
phnoqrmie Prs'trrouc'
kornunikacja i hanspofi,

: edukasjq t;'spdlpraco mi?dsy uniwersytetanrin sd<olnictwo zan'odowe,

kulffa"
turystyka,
intcgraeja euroPtjcka
o'rganizaoja afuinistracji'

- """i*" 
pomoc nau4podok katastrof i kltsk i.ywiolowyclt'

Art 3.

Stony bede rugndaiad so roku progrru wsp$tprasy celem wczcg6lon'cgo

olre$lcnia tgmgt6n'i wuunk6w wry$lnyct przedsiewzi$ i proje'kt6w'

Art 4.

Kstda w st.m w)':rnssuy osoby odpowiedziatnc n whsciwq realizacjg

posunowied niniejezoj Unoury'

Art 5.

Kwestie Enrnc mri{zdlc z interprc,tacj4 i stosovraniem postanowied niniejszcj

Umowy trtt{ rozsfizygmc w drodzc wzajenrnrych kon$lgsji Stnon'

Art 5-

NinicjsaaUunow"zo$taje zawrtanaotrespigciulatiulegaprzedtuteni'unadalsze
pipcioletnic olrery, ioiili tadns ze sfion nie wypowic joj w formie piscmnej na

hw *i*iqgu e*.d tlpbnr€fit danego olrcsu obowiqg,rstani&



l$L7.

Zmiary w niuiojszoj Umwie mogq byC doloryrwane E W&obydunr Stron.

Art 8.

Niniqim Unowa qrchodsi w i:yaaz dniem podpisania

NiniejezlUuowg sporAdzono wArnhem, dnia 19 cucnrrca 2000 rotu, w dw6ch
j ednobrmipych cgrcrytsrach, kafdy w jgzyku polskim i egidslcim, Wl crym
obyduna toksty posid4h jo&*owq noc.
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