MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
Uzatvorené medzi
1. Podkarpatské vojvodstvo
Sídlo: al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Zastúpený: Wladyslaw Ortyl, maršálek Podkarpatského vojvodstva
IČO: ......
2. Košický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zastúpený: JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda
IČO: 35541016

Preambula
Podkarpatské vojvodstvo a Košický samosprávny kraj (ďalej len „Signatári“) týmto
prehlasujú, že toto Memorandum uzatvárajú za účelom vzájomnej spolupráce pri napĺňaní
cieľov Lancutskej deklarácie na vybudovanie Via Carpatia, najkratšej cesty zo severu Európy
na juh, na ktorej sa budú podieľať dotknuté regióny z Litvy, Poľska, Slovenska, Maďarska,
Rumunska, Bulharska a Grécka. Via Carpatia bude viesť od litovského prístavného mesta
Klaipeda cez Kaunas, poľské mestá Bialystok, Lublin a Rzeszów, cez Košice a maďarské
mestá Miškovec a Debrecín, naprieč Rumunskom cez Oradeu (Veľký Varadín), Lugoj,
Calafat a Konstancu, cez bulharskú metropolu Sofia a mesto Svilengrad a končiť bude v
gréckom Solúne.
Signatári veria, že ich vzájomná spolupráca na vybudovaní Via Carpatia bude na prospech
zaostávajúcich regiónov, cez ktoré Via Carpatia prechádza a jej vybudovanie zlepší životnú
situáciu ľudí žijúcich v týchto zaostávajúcich regiónoch.

Článok I.
Predmet memoranda
1. Signatári sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri realizácii aktivít smerujúcich
k napĺňaniu cieľov Lancutskej deklarácie, vybudovanie dopravného koridoru Via
Carpatia.

Článok II.
Hlavné ciele spolupráce
1. Signatári sa dohodli, že hlavnými cieľmi spolupráce sú:
a) aktivity smerujúce k zaradeniu dopravného koridoru Via Carpatia do siete TEN-T v
celej dĺžke, hlavnej dopravnej siete Európskej únie (core network),
b) aktivity smerujúce k dobudovaniu častí dopravnej infraštruktúry tvoriacej dopravný
koridor Via Carpatia v jednotlivých regiónoch,
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c) realizovanie projektov, ktoré budú hľadať riešenia pre rozvoj daného regiónu
s využitím potenciálu dopravného koridoru Via Carpatia.
2. Signatári sa zhodli na tom, že pre dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné:
a) vzájomná spolupráca regiónov spadajúcich do dopravného koridoru Via Carpatia,
b) podpísanie Memoranda o spolupráci všetkých dotknutých regiónov a preukázanie
záujmu týchto regiónov na vybudovaní dopravného koridoru Via Carpatia,
c) spoločné stanovisko dotknutých regiónov deklarujúce iniciatívu „zdola“ pri budovaní
Via Carpatia,
d) podpora aktivít smerujúcich k zaradeniu dopravného koridoru Via Carpatia do siete
TEN-T v celej dĺžke,
e) získanie kladného postoja národných vlád k vybudovaniu Via Carpatia vzhľadom na
jej strategický význam pre dotknuté regióny,
f) vplývanie na budovanie partnerstiev medzi regiónmi, ktorými Via Carpatia prechádza.

Článok III.
Spôsoby realizovania spolupráce
1. Signatári sa dohodli, že:
a) budú priebežne sledovať a vzájomne sa informovať o možnostiach financovania
realizácie plnenia cieľov Memoranda prostredníctvom fondov Európskej únie,
b) budú spoločne vypracovávať, implementovať a vyhodnocovať spoločné projekty
na dosiahnutie cieľov Memoranda,
c) budú spoločne vypracovávať, realizovať a vyhodnocovať špecifické strategické
materiály a akčné plány pre dosiahnutie cieľov Memoranda,
d) budú vzájomne propagovať výsledky a výstupy svojej spolupráce.
2. Podrobnosti o jednotlivých spôsoboch spolupráce podľa predchádzajúceho bodu budú
upravené samostatnými dodatkami k tejto zmluve alebo samostatnými zmluvami.

Článok IV.
Doba platnosti memoranda
1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Memorandum je možné ukončiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) vzájomnou písomnou dohodou Signatárov,
b) výpoveďou ktoréhokoľvek Signatára s jednomesačnou výpovednou lehotou, plynutie
ktorej začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpoveď doručená zostávajúcim Signatárom.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Signatármi .
2. Zmeny a doplnenia memoranda je možné vykonať len vo forme písomného dodatku,
ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Signatárov.
3. Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží
Podkarpatské vojvodstvo a dva rovnopisy obdrží Košický samosprávny kraj.
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4. Signatári prehlasujú, že ako účastníci tohto Memoranda sú oprávnení uzatvoriť toto
Memorandum a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je urobený
v predpísanej forme, Memorandum bolo spísané podľa ich skutočnej vôle a na základe
pravdivých údajov. Memorandum bolo nimi prečítané, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Košiciach, dňa ......................................

Zdenko Trebuľa
predseda
Košický samosprávny kraj

Wladyslaw Ortyl
maršálek
Podkarpatské vojvodstvo
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