
   
 

     

Załącznik do Uchwały nr 1292/105/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

Deklaracja Współpracy 

w zakresie wzajemnego wspierania idei budowy, rozwoju i promocji  

Bałtyckiej Trasy Rowerowej EuroVelo 10 

 

Niżej podpisany jako  Sygnatariusz  niniejszej Deklaracji 

…………………………………………………………………………………………………………..(Nazwa Podmiotu)  

Wyrażam wolę współpracy oraz wzajemnego wspierania idei budowy, rozwoju i promocji 

Bałtyckiej Trasy Rowerowej EuroVelo 10. Współpraca Sygnatariuszy oparta będzie na 

założeniach przedstawionych w „Strategii zrównoważonego rozwoju Trasy Rowerowej 

Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10)“ będącej załącznikiem do niniejszej deklaracji, 

zrealizowanej w ramach projektu „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy 

Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”. 

Wskazany dokument został opracowany w wyniku współpracy Partnerów projektu 

realizowanego w ramach programu Interreg South Baltic, na zasadach określonych  

w umowie partnerskiej Nr STHB.02.01.00-22-0067/16-00. 

§ 1 

Podpisujący niniejszy dokument Sygnatariusze deklarują, że: 

1. Nawiążą oraz będą kontynuować ścisłą współpracę, opartą na zasadach partnerstwa, 
równości, zaufania i wzajemnych korzyści, konsultacji oraz dialogu. Jej celem jest 
budowa, rozwój i promocja Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego EuroVelo10 zgodnie 
ze „Strategią zrównoważonego rozwoju Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego 
EuroVelo 10”; 
 

2. Podejmowane działania przyczynią się do rozwoju rowerowej trasy EuroVelo 10 oraz 
pozostałych tras sieci EuroVelo, jako atrakcyjnego, rozpoznawalnego wśród 
turystów, transgranicznego produktu turystyki aktywnej, wykorzystującego ofertę 
obiektów kulturowych i przyrodniczych w obszarze państw basenu Morza 
Bałtyckiego;  



 

3. Będą wspierali, w ramach swoich kompetencji, nawiązywanie współpracy pomiędzy 
przedstawicielami branży turystycznej, której celem jest komercjalizacja oferty. 

 

§ 2 

Podpisanie niniejszego dokumentu jest dobrowolne i nie powoduje żadnych zobowiązań 

finansowych ani nie narzuca obowiązków formalnych dla żadnego z  Sygnatariuszy . 

§ 3 

 Sygnatariusze  pozostają otwarci na inne podmioty, w tym z sektora prywatnego, 

zainteresowane przystąpieniem do niniejszej inicjatywy.  

§ 4 

Depozytariuszem deklaracji jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna                         

z siedzibą w Gdańsku 80-887 przy ulicy Wały Jagiellońskie 2a. Lista sygnatariuszy 

deklaracji znajduje się w siedzibie Depozytariusza.  

§ 5 

Każdy z Sygnatariuszy niniejszej deklaracji dostarczy egzemplarz niniejszego dokumentu 

podpisany przez siebie zgodnie z zasadami reprezentacji do Depozytariusza wskazanego 

w § 4. 

 

 

 

 

Miejscowość, Data:  

 

Pieczęć podmiotu          

 

Podpisy:    


