
 

 

 

DEKLARACJA LUBELSKA  

w sprawie utworzenia 

Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza*  

 

Lublin i województwo lubelskie zapisały się w historii Europy w sposób wyjątkowy. 

Ustanowiona w 1569 r. Unia Lubelska, na mocy której powstała Rzeczpospolita Obojga 

Narodów, stanowi pozytywny przykład procesów integracyjnych w dziejach Europy.  

Uwzględniając wspólne dziedzictwo i historię regionu oraz ideę INICJATYWY 

TRÓJMORZA, jak również realizowany w jej ramach projekt korytarza transportowego Via 

Carpatia wyrażamy wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania siły gospodarczej 

obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, opartej na zintegrowanych i skoordynowanych 

działaniach zmierzających do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju poszczególnych 

jej regionów w ramach Unii Europejskiej.  

Biorąc pod uwagę realizację postanowień zawartych w Porozumieniu na rzecz budowy 

korytarza transportowego Via Carpatia sygnatariusze niniejszej Deklaracji wyrażają intencję 

i wolę działania na rzecz stworzenia stabilnego i trwałego partnerstwa wszystkich regionów 

położonych na obszarze pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym 

objętym Inicjatywą Trójmorza. 

 Celem niniejszego porozumienia jest współdziałanie na rzecz rozwoju i osiągania 

wzajemnych korzyści społeczeństw tego obszaru oraz podnoszenia konkurencyjności 

regionów w wymiarze europejskim. Wyrazem pogłębionej współpracy międzyregionalnej 

będzie powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza jako narzędzia współpracy na 

rzecz realizacji wspólnych inicjatyw.  

 

Województwo ……. reprezentowane przez ………………………………………. 

Okręg ……….…..…. reprezentowany przez ……………………………………… 

Kraj ……………….... reprezentowany przez ……………………………………… 

Komitat ………….… reprezentowany przez ……………………………………… 

 

Zwane dalej „Stronami” ustaliły co następuje:  

1. Strony deklarują wspólne działania na rzecz stworzenia Sieci Gospodarczej Regionów 

Trójmorza z siedzibą w Lublinie i jej poszerzenia o nowych partnerów reprezentujących 

samorządy, instytucje gospodarcze, uniwersyteckie i in. pochodzące z krajów 

Inicjatywy Trójmorza.  



 

2. Celem działalności Sieci będzie partnerska współpraca w zakresie zrównoważonego 

i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego regionów państw Inicjatywy Trójmorza. 

3. Strony deklarują prowadzenie i nawiązywanie regularnych, wielowymiarowych 

kontaktów, a także budowanie trwałych i różnorodnych partnerstw.  

4. Strony będą wspierać się wzajemnie w nawiązywaniu, realizacji i promocji wspólnych 

projektów realizowanych w ramach polityk wspólnotowych Unii Europejskiej.  

5. Formalne powołanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza nastąpi na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Stronami o przystąpieniu do Sieci Gospodarczej Regionów 

Trójmorza.  

 

Niniejszą deklarację podpisano w ………………… dnia ……………………………. roku, 

w …….  egzemplarzach, każdy w językach ……………………………  i angielskim. W razie 

rozbieżności przy interpretacji Deklaracji, tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający. 

 

W imieniu 

Województwa  

 

…………………………. 

Województwa  …………………………. 

Województwa  …………………………. 

Okręgu  …………………………. 

Kraju  …………………………. 

Kraju  …………………………. 

Komitatu  ……………………………. 

 

 

 

 

 

*tekst deklaracji został uzgodniony z MSZ RP  


