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Rada liliejska Harrachotlą u Republice Czeskiej i Rada l|łliejska Szk|arskiej Porębq u Rze.
czt1pospotitej Polshiej sttłlierdzajq że:
. celem zau/arcia ,,Umoutg o .r/sp.iłpłacu i pattnerstulie,, pomiędzg łtarracho en i Szklarską Porębą jest umocnie.
nie dobrosąsiedzkich stosankóąl mieszkańcóu i uładz publiczngch lliast,
. ttlspółptaca i parft,erstuJo ̂liast op*tte sq' i pozostanq na zasadach demofuatgczngch, tożsąn,lch dla jednoczą.
cej się Eutopg,
. stała usptiłpraca przgczgni się do uzĘemnego lepszeqo poznania otaz będzie pozgtu.łnie oddziału. ała na żgcie spo.
łeczne, gospodarcze i hulturalne sąsiadóul.

st
lntencj4 lliast jest popłeranie bitatetalngc|t kontakaiul społeczngch, gospodarczqch i kultaralngcń, nau|iązt1u/angclt
ptzez samqch ob7oateli, sto|,]drz,,szeni a, ołgan izacje i i nstgtucie.

s2
lliasta dołożą starań, ab,! st.łałzać mieszkańcom możliu|ości lepszego poznania sąsiadóo, ugniang poglądóul i in.
|ołmacji. Szczeqólną pomocą otaz opieką zosuną objęte działania dĘące szeroki konukt nłodei genetacji niesz.
k4ńcóu.

53
lta zasadzie dzajemności lliasta będą oryanizoulałg imwez,!, któfe pozulolą na u|łaścilt|ą ptezenucję oraz pro.
mocję żgcia gospodatczeqo i kułturalneqo sąsiadóo.

54
Współpraca będzie obejmooała ptzede ulszqstkim nasępujące dziedzinq:
. turqstykę i spott, p|z,! dążeniu do uspó|nego utt4kotzqsunia pounciału rekreacgjnego oraz u/,!cz,!nou,ego
partnełskich lliast;

. u|ychou|anie i szkolnictttlo, oparte na zasadacń ulzajemnego poznaaia, poszanoulania otaz sąsiedzkiego
powzumienia;

. kultutę i sztukę regionu Karkonoszg i Gór lzetskich;

. zagadnienia ekonomiczne orąz tał,sgru,,iczną uspałpracę gospodarczą;

. konpleksouą ochronę śtododiska naturatnego, ze szczególngm uulząlędnieniem odbudotttg zachulianej biocenozq
Kałkonosz7 i Gfu lzetskicń;

. międzgnarodoulą konunikację i transport, ul tqm utuchomienie kolejouego połączenia międzg obu miastami,
ot.łierunie kolej ngch turgstt1cznqch przejść gtaaiczngch;

. administtację loftalną;

. uzajemną ptomocję regionu;
- akttldne qlspieranie pattnerskich inicjatguJ ut eatopejskiclt fanduszach ponocotttqch,

s5
Potłgższe kierunki uspdłptac,! staią się Podstauq do rcalizacji szczeqiłod,,ch p|ogrumóu działań i zostĘą uzna.

ne przez liiasta iako przedsięuzięcia prio lteto.r,e.
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