Lubushie

POROZUMIENIE o WSPOŁPRACY
Zawarte dniaL3 częrwca2}I} t. w Zielonej Gorze pomiędzy:

Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Gorzę przy ul. Podgórnej
reprezentowanym przez Marcina Jabłońskiego Marszałka Województwa Lubuskiego
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Urzędem Statystycznym z siedzibą w Zielonej Górze przy u|. Spokojnej 1- statio fisci
Skarbu Państwa, reprezentowanym przez Romana Fedaka Dyrektora Urzędu
StafysĘcznego w Zielonej Górze

ArĘkuł 1
Strony niniejszego porozumienia deklarują wolę zintensyfikowania współpracy w zakresie
wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych projektów badawczych i opracowań
ana|ityczno-statystycznych. Celem współpracy będzie opracowanie wspólnych mechanizmow
w zakresie gromadzenia' opracowania i przetwarzan|a danych niezbędnych dla
programowania i zarządzania rozwojem województwa, które wpłyną na rozwój
społeczeństwa opartego na wiedzy w regionie oraz będą wspomagały informacyjnie organy
samorządu terytorialnego w województwie, a w szczególności Sejmik Województwa
Lubuskie

g

o

or aZ

Zar ząd Woj ewó dztwa Lubuskie go.

Artykuł 2
Strony przyj muj ą następuj ącą tematykę wzaj emnej współpracy
1. Przygotowywanie danych statystycznych wspomagających bteiące prace Sejmiku
:

Województwa Lubuskiego oraz Zarządu Województwa Lubuskiego' w tym poprzez
opracowywanie ana|itycznych raportów otaz tematycznych anaIiz dotyczących
zagadniefi
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ch woj ewó dztwa.

Inicjowanie i prowadzenie wspólnych badań w zakresie tematów istotnych z punktu
widzenia problematyki re gionu.
Prowadzenie wspólnych badań i ana|iz strategicznych z zaktesu trendów rozwojowych
i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwtę.
Prowadzenie wspólnych prac ana|itycznych i badawczych w celu opracowania'
monitorowania i ewaluacji dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju
woj ewództwa lubuskiego.
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5.
6.

Współpraca w ramach przedsięwzięc badawczych i informacyjnych o charukterzę
transgranicznym.
Podejmowanie wspólnych dziaŁań promocyjno - informacyjnych z zakresu tematyki
społeczno - gospodarczej regionu.
Artykuł 3

1. Koordynacjąwspółpracy

2.
3.

ze strony Urzędu Statystycznego w Zie|onej Gorze zajmie się

Kierownik Lubuskiego ośrodka Badań Regionalnych, aze strony Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Kierownik Wydziału Programowania
Regionalnego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego.
Porozumięnie nie rodzi skutków finanso!\ych pomiędzy stronami.
W odniesieniu do działafiniosących skutki finansowe' szczegółowe formy współpracy
kazdorazowo będzie okreŚlać odrębna umowa.

Artykuł 4
Postanowienia końcowe
1.

Niniejsze porozumienie

o

współpracy sporządzono

w

dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach.
2.

Porozumienie zawiera się na czas nieokreŚlony'

z

zachowaniem miesięcznego okresu

wypowiedzenia.
J.

Postanowienia niniejszęgo porozumienia o współpracy wchodzą
podpisania.

Marcin Jabłoński
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Woj ewództwa Lubuskiego
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