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PROJEKT
Memorandum o porozumieniu
pomiędzy
Rządem Stanu Gudżarat (Republika Indii)
a
Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) o współpracy gospodarczej
Rząd Stanu Gudżarat (Republika Indii) oraz Województwo Podkarpackie (Rzeczpospolita
Polska)
zwane dalej łącznie "Stronami"
dążąc do wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i rozwijania dwustronnej współpracy
gospodarczej pomiędzy Republiką Indii a Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności do
ustanowienia współpracy pomiędzy Stanem Gudżarat a Województwem Podkarpackim
mającej na celu rozwój gospodarczy obu regionów,
osiągnęły następujące porozumienie:
Artykuł 1
Strony nawiązują stosunki partnerskie pomiędzy rządem Stanu Gudżarat a Województwem
Podkarpackim w celu wzmocnienia współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć.
Artykuł 2
Strony uzgadniają, że ich potencjał gospodarczy, produkcyjny, inwestycyjny i naukowy
stanowi podstawę do nawiązania przyszłej współpracy gospodarczej i handlowej.
Artykuł 3
Strony rozpoczną współpracę od wymiany podstawowych informacji na temat potencjału
gospodarczego, inwestycyjnego, akademickiego i turystycznego w obu regionach, a następnie
precyzyjnie określą obszary współpracy.
Artykuł 4
Strony będą tworzyć sprzyjające warunki do nawiązania kontaktów pomiędzy
przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi, a także podmiotami
turystycznymi z obu regionów.

Artykuł 5
Strony będą pozostawać w stałym kontakcie celem prowadzenia współpracy i wymiany
doświadczeń w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania:
a) zaawansowane technologie produkcyjne,
b) lotnictwo,
c) teleinformatyka i technologie informacyjne,
d) edukacja,
e) przetwórstwo rolno – spożywcze,
f) badania i rozwój,
g) turystyka,
h) nauki przyrodnicze.
Artykuł 6
Wszystkie działania dotyczącego niniejszego Memorandum o porozumieniu podlegają
porządkowi prawnemu danego kraju, w którym działania te są prowadzone.
Artykuł 7
Wszelkie różnice wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Memorandum
o porozumieniu będą rozstrzygane polubownie w drodze konsultacji między Stronami.
Artykuł 8
1. Niniejsze Memorandum o porozumieniu wchodzi w życie z dniem podpisania
i pozostaje w mocy, o ile nie zostanie wypowiedziane przez jedną ze Stron
zawiadamiając o tym w formie pisemnej drugą Stronę z wyprzedzeniem co najmniej
6 miesięcznym.
2. Niniejsze Memorandum może w każdym czasie zostać, w formie aneksu, zmienione
za obustronną pisemną zgodą Stron.
3. Wygaśnięcie niniejszego Memorandum nie wpłynie na realizację projektów
i programów rozpoczętych w oparciu o postanowienia niniejszego Memorandum
do czasu ich zakończenia, o ile Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej.
Na dowód powyższego, Memorandum o porozumieniu zostało podpisane przez niżej
podpisanych, którzy zostali do tego stosownie upoważnieni przez Strony.
Podpisano w .............. (Polska / Indie) dnia .............. w dwóch oryginalnych egzemplarzach,
każdy w języku polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.
W przypadku rozbieżności w interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.
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