
Porozumienie o współpracy partnerskiej
między Miastem Szczecin (Rzeczpospolita Polska) i Miastem Kłajpeda (Republilra Litewska)

Nawiązując do Poroztutlienia o n.awiązaniu przyjacielskie,j wspólpracy między Miąstem Szczecin

w Rzeczypospcllitej polskiej i Miastettl kłajpecla w Republice Litelvskiej

z, 13 września 2O0ż roku oraz Poroztunienia o prry,jacietskiej współpracy na ląlą 2009_2013,

zawartego 20 narca 2009 roku, Prezyderrt Miasta Szczeętn i Mer Miasta Kłajpeda, zwani

w dalszej części unrowy stronami, wyrażają polityczną wolę kontynuacji współpracy nriędzy obu

nriastami z korzyścią dla lokalnyclr społeczności, regionów i narodów i zawierają następujące

porozumienie:

o Strony będą wspieraó zaarlgażowanie i partycypację mieszkaticów obu miast rePrezentu.jącYch

zróżnicowane środowisk a, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, szkoły, uczęlnię wyższę,

środowiska artystyczne olaz salnorządy gospodarczę i ich członków, Współpraca będzie się

odbywac W oparciu o stosunki dwustronne, a takżę poprzez udzial w organizacjaclr

rrri ęclzynarodowych obszaru Morza B ałtyckiego,

o Strony będą sprzyjać rozwojolvi wzajemnej korzystnej współpracy rv dziedzinie gosPodarki,

w szczególności rnorskiej ) poprzęz rozszerzanie kontaktów i wyrnianę doświadczeń w dziedzinie

eksploatacji porlów rniędzy odpowiednirni przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjarli,

. Strony będąwspierać współpracę kulturalnąmięclzy obu miastami, realizowanągłównie W ramach

duzych imprez rrriejskich, ata|że prornocję wydarzeń kulturalnych w rnediach lokalnych,

o strony będą dązyć do współpracy przy organizacji regat i irnprez zeglarskiclr oraz

do wzajemnej prornocji wydarzen zeglarskich,

. strony będą wspierać współpracę naukową rrriędzy uczelniami wyższymi obu miast

poprzez organizację wspólnych konfelencji i setlinariów oraz wylrtianę studentów

i stypendystów.

Nirriejsze porozumienie zostaje Zawartę Ia cZaS r-rieokreślony. Jego wypowiedzerrie jest mozliwe przez

każdąze Stron za pisemnym oświadczenienr złozonym z zachowaniem co najmniej 6-nriesięcznego

okrestt wypowiedzenia.

Porozulnienie zostało sporządzone w dwóch egzemp|arzach w języku polskirn i dwóch egzenlplarzach

w języku litervskim, plzy czyl11oba teksty są obowiązujące l1a rórvnych prawach,

Podpisano w Szczecinie 13 częrwca 2015 roku,
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Partnerystós sutartis
tarp śćecino miesto (I-enkijos Respublika) ir Ktaipódos miesto (Lietuvos ResPublika)

Atsiżvelgdaniiż0O2m. rugsejo 13 d. Surart!clet Lenkijos Respublikos ŚĆecino lniesto ir Lietu,yos

Respublikos Klaipeclos miesto draugiśko bendradarbiavimo uźnlezgiłno ir i Bendradarbiavimo

pro,ran.lą2O0g-20]3 łn., pasiraśytą2009 kovo 20 d., Śćecino ir Klaipedos lnerai, toliau SutaĄje -

,,śńr.,, iśreiśkia politinę valią tęsti bendradarbiavirną abieją miestą bendruomeniq regiorrr1 bei tautr1

labLri ir sudaro tokią sutarli:

. śalys skatins bendradarbiauti abieją rniestq gyventojus, atstovaujanĆius ivairioms

rTevyriausybinems organizacijoms, privaćiam sektoriui, rnokykloms, universitetams,

menininkams, vietos ekonomikos irrstitucijoms ir jq nariams, Śis bendradarbiavimas remsis

dviśaliais ryśiais, o taip pat naryste tarptautinese Baltijos j[ros regiono organizacijose,

. śalys rems abipusiai naudingąekonomini bendradarbiavimą ypać jurirres ekonomikos sritYje,

użtnezgant naujus kontaktus ir kęićiantis uostq darbo patirtimi tarp atitinkamq verslinink[

organizacij q ir institucij q.

. śuty, palaikys kult[rini bendradarbiavimą daugiausia didżiqiq miesto renginiq metu,

reklamuos juos per vietos żiniasklaidą,

. śalys ieśkos bendradarbiavimo galinrybiq organizuojant regatas ir buriavimo renginius,

jrros reklarnuos.

o Mokslo srityje śalys skatins bendradarbiavimą tarp abiejq miestr-1 aukŚtojo mokslo institucijq

organizuojant bendras konferencijas, seminarus, studentq bei vizituojanĆiq mokslininkq

mainus.

śis Sutaftis sudaryta neapibreżtam laikotarpiui. Kiekviena Śalis gali nutraukti Śią Sutart!

apie tai raśtu praneśus kitai Śaliai mażiausiai prieś pusę metq,

Śi sutaftis sudaryta dviern autentiśkais tekstais lenkq ir lietuvit1 kalbomis,

abi versijos turi vienodąjuridinę galią.

Pasiraśyta Śćecinę 2015 m. birżelio 13 d.
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