DOHODAO VZAJOMNEJSPOLUPRACIA PARTNERSTVE
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medzi

Slovensko-pofsk6obchod n6 komora
Sidlo:H6lkova31, 010 01 Zilina,Slovensk5republika
a
Pofsko'slovenski obchod ni a priemyselna komora
Sidlo: ul. Swigtokzyska'12,30-015Krakov,Potskdrepublika

Komory zastre5ujrice aktivity na celom (nemi SR resp. PR vyjadrili v6fu k vzijomne vihodnei spoluprici v
oblasti podpory hospod6rskych a obchodnich vzt'ahov medzi SR a PR a dohodli sa na nasledujricom:
1. Komory sa budri snaZif iniciovat dinnosti,ktore podporujf hospod6rskyrozvoj a obchodn0vfmenu medzi
Slovenskourepublikoua Pofskourepublikou.
2. Komory bud0 medzi svojimi dlenmi Siiif informaciena t6my z6konnfch ustanoveniv oblasti hospod6rskej
dinnostiv krajinepartnera.
3. Vz5jomnesi budri:
- vymiefiatsk0senostiaponukyspolupr6c6,ktor6s0visias blenstvomv EU,
- vymieiaf publik6ciea informadn6materi6ly,
- napom6hafv nadvdizovanfkontaktovnajmd medzi firmami oboch krajin, Skolamia in5titr]ciami,ktor6 maj0
z6ujemo spolupr6cu,
- delif sa o skfsenostiv oblastipodporypodnikania,marketingu,
- vymieiaf medzi sebou inform6cie na t6mu propaga6nich dinnosti, ako napriklad ufstavy a misie
podnikatefovpripraven6v SR, PR, prip. v tretichkrajin6ch,atd.
4. Komorybudti podporovafvz6jomn6investfciea viivoj v oblastitechnol6gii,vzdel6vania,cestovn6horuchu.
5 . V pripade potreby si komory poskytn( vz6jomne a zadarmo v'fstavnrl plochu na rnfstav6ch, ktor6 budrl
organizovatak to bude mo2n6.
6. K v'.1imeneinformdcii vyuZivaj0 komory reciprodn6 prepojenie svojich webovich str6nok a spolupracujricich
rozhlasov'.fcha TV 5t0dii.
7 . Komory budri podporovaf iniciativuspojenUs rozvojompofsko-slovenskejhospod6rskejspolupr6cea odponidaf
in5tit0ci5mSt6tnejspr6vy prislu5n6opatrenia,presadzovafrnfstavbudiafnic medzi Slovenskourepublikoua
Pol'skourepublikou,ktor6 zniZia n6kladyfirm5m na dopravu u.frobkova sluZieba uqfchliaprepravuv smere
sever-juhv Eur6pe. Priority s0 nasledovn6podla poradia: 1.) D3/S69,2.) R4/S19,3.) R3/S7,4.) Nowy Sacz
- StarSLubovia (cestal.triedy).
Komorybud0 podporovafiniciatfvuspojenris obnovouverejnejkomunikdcie/ autobusovf aZelezniinri/ medzi
Pol'skourepublikoua Slovenskourepublikou.
9. T6to dohoda vstupuje do platnostiv dei podpisaniaa plati na dobu neur6it0.Platnost dohody kondi po 3
mesiacochod d6tumu v'.fpovededohody zmluvnoustranou.T6to dohodaje vyhotoven5v dvoch rovnopisoch,
z kton/ch kaidi zo zmluvnfch str6n obdrii jeden rovnopis.Zmeny budri realizovan6formou pisomnich dodatkov
k zmluve.
V Spi5skejNovejVsi,dia: 4. novembra2015
Za: Pofsko-slovensk0
obchodn0a priemyseln0komoru
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PiotrCebulski
predseda

Za: Slovensko-pofskri
obchodnf komoru:

UMOWAO WSPOTPRACY
WZAJEMNEJI PARTNERSTWIE
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migdzy

Slowacko-Polskq lzbq Handlowq
z siedzib4 Hdlkova31, 010 0]Zylina, RepublikaSlowacka
I

Polsko-SlowackE
lzbq Handlowqi PrzemyslowE
z siedzib4Krak6w:ul. Swiqtokzyska12,30-015Krak6w,Polska
lzby patronuiqcedzialaniomna calymobszaze Polski,ewentualnieRepublikiSlowackiejwyrazilywolq
wzajemnejwsp6lpracyw zakresiewspieraniestosunk6wgospodarczychi handlowychmigdzyRepublik4
Slowackqi Polskq i postanowily,co nastgpuje:
1. lzbybgdqdqzy6do inicjowania
rozwojgospodarczy
i wymianghandlowqmiqdzy
dzialarlwspierajqcych
Republikq
Slowackqi Polskq.
2. lzbyw6r6dswoichczlonk6wbgdqupowszechnia6
informacjena tematregulacjiprawnychdotyczqcych
gospodarczej
dzialalno6ci
w krajupartnera.
3.. Na zasadziewzajemnoSci
bgd+
- wymieniad
doSwiadczenia
iofertywspolpracy,
zwiqzanez czlonkostwem
w UF
- wymieniad
publikacje
i materialy-infoimacyjne,
- pomaga6w nawiqzywaniu
w szczegolnoSci
migdzyfirmamiobydwuknj6w, szkolamii
kontakt6w,
instytucjam
i zainteresowanym
i wspolprac4
- dzieliCsig doSwiadczeniamiw
pzedsigbiorczo6ci,
obszazewspierania
marketingu,
- wymienia6
jak na pzykladwystawyi misjepzedsigbiorc6w
promocyjnej,
informacje
na tematdzialalnoSci
przygotowane
w Republice
w Polsce,ewentualnie
Slowackiej,
w krajachtrzecich,itd.
4. lzbybgdqwspierad
wzajemneinwestycje
i rozw6jwdziedzinie
technologii,
edukacji,ruchuturystycznego.
je6libgdzieto mo2liwe,powiezchnig
5. W pzypadkupotrzebylzbyudostqpniqwzajemnie
i bezpNatnie,
wystawowqna organizowanych
przezniewystawach.
6. Do wymianyinformacjilzby bgdqwykorzystywa6
wzajemnepolqczenieswoichstroninternetowych
oraz
wspoNpracujqcych
rozgloSn
i radiowychi oSrodk6wtelewizyjnych.
7. lzby bqdqwspieradinicjatywgzwiqzanqzrozwojempolsko-slowackiej
wsp6lpracygospodarczq i
rekomendowad
paistwowejodpowiednie
instytucjom
administracji
Srodki,promowae
budowgautostrad
miqdzySlowacjai Polsk4 kt6refirmomobni2qkosztytransportuwyrob6wi uslugoraz przyspieszqtransport
na kierunkupolnoc-poludnie
w Europie.Priorytety
sq nastgpujqce:
1.) D3iS69,2.) R4/S19,3.) R3/S7,4.) Nowy
Sqcz- Star6[ubovia (drogal.klasy).
B. lzbybqdqwspierad
publicznej
inicja[wqzwiqzanqzewznowieniem
komunikacji
(autobusowej
ikolejowej)
migdzyPolskqi RepublikqSlowackq"
9. Niniejszaumowawchodziw Zyciez dniempodpisania
ijest zawartana czasnieograniczony.
WaznoS6
umowy
pzez jednqze stron.Niniejszaumowajest
koticzysig po 3 miesiqcachod datyjej wypowiedzenia
spozEdzonaw 2 identycznych
z kt6rychkazdaze stronotzyma jedenegzemplarz.Zmiany
egzemplarzach,
bgdqdokonywane
w formiepisemnych
aneksow.
W SpiSskej
NovejVsi,dnia: 4. listopada2015
W imieniu:
Polsko-Slowackiej
lzby Handloweji Pzemyslowej

PiotrCebulski
prezes

W imieniu:
Slowacko-Polskiej
lzby Handlowej

Stanislav

