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PREAMBUŁA

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na szczegółowe i aktualne informacje oraz
wszechstronne opisy procesów zachodzących w regionie m.in. w postaci opracowań
statystycznych, które są niezbędne do kreowania przez władze województwa gospodarki
opartej na wiedzy, innowacyjności i przedsiębiorczości przekładającej się na poprawę
konkurencyjność i przyśpieszenie rozwoju regionu, oraz nawiązując do dotychczasowej
efektywnej współpracy realizującej zasadę partnerstwa oraz komplementarności pomiędzy
Urzędami,

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

oraz

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

postanawiają

zintensyfikować dotychczasową współpracę oraz podejmować nowe inicjatywy

na rzecz programowania i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ZAKRESVVSPÓŁPRACY
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Intencją niniejszego dokumentu jest dalsze rozwijanie współpracy, w zakresie:
. '

, .
- tworzenia partnerstwa regionalnego zmierzającego do pozyskiwania, gromadzenia,

przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- intensyfikowania aktywności społeczno-gospodarczej Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności oraz badań
i wdrożeń,

- tworzenia i obsługi systemu monitorowania realizacji strategii i programów operacyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- tworzenia informacyjnych podstaw efektywnego zarządzania dla administracji lokalnej,
- opracowywania i publikowania materiałów dotyczących Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, zawierających analizę trendów, ich ocenę oraz wskazania możliwych
perspektyw mających służyć efektywnemu zarządzaniu innowacyjnemu,
zrównoważonemu rozwojowi regionu,

- realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez Samorząd Województwa.
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W celu realizacji powyższych działań postanawia się:

- organizować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli stron w miarę istniejących
potrzeb,

- zapraszać do uczestnictwa w organizowanych przez strony porozumienia konferencjach,
debatach i konsultacjach przedstawicieli instytucji właściwych ze względu na ich
ternatykę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze Porozumienie o charakterze wieloletnim, sankcjonuje dotychczasową
współpracę oraz zaleca dalsze dynamiczne i wzmożone współdziałanie w zakresie realizacji
zapisów Porozumienia Partnerskiego.

Niniejszy akt nie rodzi skutków formalno-prawnych. Wszelkie umowy dotyczące realizacji
zadań w ramach Porozumienia Partnerskiego, zwłaszcza zawierające zobowiązania majątkowe
podejmowane będą na drodze odrębnych uzgodnień, w zależności od potrzeb, zgodnie
z właściwymi przepisami prawa.

Strony porozumienia zobowiązują się do propagowania idei przedsięwzięcia w środkach
masowego przekazu oraz do zamieszczania informacji o jego realizacji na swoich stronach
internetowych.

Porozumienie może zostać rozwiązane w wyniku zgodnej woli obu stron w przypadku
wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w
porozumieniu.

Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszego porozumienia, będą
rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
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egzemplarzu dla każdej ze stron.
Perozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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