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LIST INTENCYJNY W SPRAWIE WSPÓŁPRACY 

POMIĘDZY WOJEWÓDZTWEM WIELKOPOLSKIM, RZECZPOSPOLITA POLSKA, 

ORAZ  

PROWINCJĄ HUÍLA, REPUBLIKA ANGOLI 

 

 

 

PREAMBUŁA: 

 

- Mając na uwadze więzi przyjaźni i współpracy między społeczeństwami Polski i Angoli, oraz 

potwierdzoną gotowość obu Stron do współpracy wspólnie dla dobra swoich obywateli  

i rozwoju wzajemnych stosunków, 

- Uznając relacje między dwiema jednostkami administracyjnymi jako kluczowy element 

procesu przyjaźni i współpracy między Narodami Polskim i Angolskim, 

- Mając świadomość dużego potencjału powiązań biznesowych i rozwojowych pomiędzy 

obydwoma regionami, 

 

Województwo Wielkopolskie, Rzeczpospolita Polska oraz Prowincja Huíla, Republika Angoli,  

w dalszej części zwane „Stronami”, wyrażają wolę współpracy. 

 

ARTYKUŁ 1: CEL 

 

Niniejszy List Intencyjny ma na celu wspieranie współpracy między Stronami w dziedzinach 

gospodarczej, technicznej, rolniczej, ochrony środowiska, naukowej oraz społeczno-kulturalnej.  

 

ARTYKUŁ 2: ZAKRES WSPÓŁPRACY 

 

Współpraca między Stronami w ramach niniejszego Listu Intencyjnego rozwijać się będzie  

w następujących obszarach: 
 

1. Wymiana informacji i doświadczeń w sektorze handlowym i gospodarczym, ze szczególnym 

uwzględnieniem małych i średnich firm; 

2. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie wykorzystania środków finansowych z Unii 

Europejskiej i innych międzynarodowych instytucji finansowych; 

3. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

produkcji rolnej i rolno-spożywczej; 

4. Rozwój stosunków między instytucjami edukacyjnymi, w tym w zakresie szkolnictwa 

wyższego i techniczno-zawodowego; 
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5. Wspieranie rozwoju powiązań między uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w celu 

wymiany wiedzy i doświadczenia w sektorze innowacji technologicznych i badań 

naukowych; 

6. Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia; 

7. Wymiana wiedzy i doświadczeń w sektorze planowania i gospodarki przestrzennej; 

8. Wymiana wiedzy i doświadczeń w sektorze ochrony środowiska i kopalin; 

9. Wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie turystyki i sportu; 

10. Wymiana wiedzy i doświadczeń w odniesieniu do infrastruktury i usług transportowych oraz 

mobilności regionalnej. 

 

Wyżej wymieniony zakres współpracy może zostać zmieniony w zależności od potrzeb i woli 

Stron. 

 

ARTYKUŁ 3: WARUNKI WSPÓŁPRACY 

 

Strony współpracować będą zgodnie z porządkiem prawnym i wewnętrznymi przepisami 

obowiązującymi w ich państwach. 

 

Koszty pobytu i zakwaterowania delegacji oficjalnych (maksymalnie do trzech osób) zostaną 

pokryte przez Stronę Zapraszającą, natomiast koszty podróży międzynarodowej pokrywa Strona 

Zaproszona.   

 

Za delegacje oficjalne uznaje się wyłącznie te, które obejmują: 

- ze strony polskiej: Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub jego przedstawiciela; 

- ze strony angolskiej: Gubernatora Prowincji Huíla lub jego przedstawiciela. 

 

Pozostałe wydatki poniesione w procesie realizacji wspólnych celów przez każdą ze Stron będą 

przez nią pokryte. 

 

ARTYKUŁ 4: WSPÓLNE PROJEKTY I WSPÓLNE DZIAŁANIA 

 

Projekty i warunki realizacji wspólnych działań, które należy podjąć w ramach niniejszego Listu 

Intencyjnego zostaną uzgodnione za obustronnym porozumieniem w trakcie regularnych 

spotkań, organizowanych w terminach i miejscach ustalonych przez obie Strony lub poprzez 

wymianę korespondencji. 
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Dla skuteczniejszej realizacji niniejszego Listu Intencyjnego, Strony zobowiązują się do: 

1. Utworzenia wspólnych grup roboczych w sektorach odpowiadających zakresowi 

współpracy; 

2. Przeprowadzenia dwustronnych konsultacji, spotkań i seminariów studyjnych dotyczących 

wspólnej działalności Stron; 

3. Informowania odpowiednich misji dyplomatycznych obu krajów na temat realizacji działań 

wynikających z niniejszego Listu Intencyjnego. 

 

ARTYKUŁ 5: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Niniejszy List Intencyjny zawarty został na okres 3 lat. W przypadku realizacji przez Strony w tym 

okresie wspólnych projektów oraz podjęcia współpracy przez instytucje i podjęcia powiązań 

kooperacyjnych między przedsiębiorcami z Województwa Wielkopolskiego i Prowincji Huíla, 

Strony wyrażają wolę podniesienia poziomu wzajemnych relacji poprzez podpisanie 

„Porozumienia o współpracy” między nimi. 

 

Każda zmiana oraz poprawki niniejszego Listu Intencyjnego sporządzane będą na piśmie,  

w formie aneksu do niniejszego Listu Intencyjnego pod rygorem nieważności. 

 

Niniejszy list intencyjny sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których   

2 są w języku polskim i 2 w języku portugalskim, i z których każda ze Stron otrzyma po jednym w 

każdym z tych języków, przy czym wszystkie egzemplarze uznawane będą za równie 

autentyczne. 
 

 

Niniejszy List Intencyjny podpisano w dniu 26 marca 2018 roku w Poznaniu. 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

                                                                                                         

   

                            

          

W imieniu Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

 

Pan MAREK WOŹNIAK 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

W imieniu Prowincji Huíla 

 

 

 

 

Pan JOÃO MARCELINO TYIPINGE 

Gubernator Prowincji Huíla 


