SZÁNDÉKNYILATKOZAT
MAGYARORSZÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA ÉS A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA KÖZÖTT A NEM-KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMRÓL

Magyarország és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériumai
alapozva a Magyarország és Lengyelország közötti kapcsolatok történelmi fejlődésére,
tekintettel a nem-kormányzati szervezetek és a fiatal generációk különleges szerepére a nemzetközi
kapcsolatok kialakításában,
figyelembe véve a magyar–lengyel kezdeményezések és projektek minden szinten jelen lévő széles
skáláját,
törekedve egy erősebb keret létrehozására és új együttműködési lehetőségek támogatására,
megállapodtak a Nem-kormányzati Együttműködési Program elindításában annak érdekében,
hogy támogassák a magyar és lengyel társadalom, különösen az ifjúság közötti baráti
együttműködést.
(1) A Program pénzügyi támogatást biztosít:
a) a két ország külpolitikai prioritásait támogató kezdeményezések kiépítéséhez a kétoldalú
kapcsolatok és a civil társadalmak, különösen a fiatalok közötti kapcsolatok terén;
b) a magyar–lengyel kapcsolatok megerősítésével kapcsolatos magyar illetve lengyel ifjúsági
kezdeményezésekhez;
c) közös tanulmányokhoz és tudományos rendezvényeket érintő kezdeményezésekhez, a
magyar–lengyel diplomáciai kapcsolatokkal összefüggő találkozókhoz és fiatal résztvevők
együttműködéséhez.
(2) Az ezen tevékenységeket támogató pénzügyi erőforrásokat a Minisztériumok egyenlő
arányban biztosítják. A Program számára biztosított pénzügyi erőforrások nagyságáról a Felek
évente, diplomáciai jegyzék cseréje útján állapodnak meg.
(3) A kezdeményezések jelentkezési felhívását a Minisztériumok és a releváns magyar és lengyel
külképviseletek közzéteszik.
(4) A program keretében megvalósítandó kezdeményezések terveit nem-kormányzati
szervezetek, egyházi intézmények, iskolák, egyetemek és az egyik országban működő
természetes személyek csoportjai nyújthatják be, politikai pártok és azokhoz köthető ifjúsági
szervezetek, illetve szakszervezetek kivételével.
(5) A benyújtott pályázatok támogatásáról szóló döntést mindkét országban egy-egy bizottság
hozza meg, amely – a Programszabályzat (6) pontjának értelmében – a Külügyminisztériumok
és a releváns magyar és lengyel külképviseletek képviselőiből áll.
(6) A benyújtási folyamat technikai részleteit, a határidőket, a Bizottságok összetételét, a
koordinációt érintő, továbbá minden, ebben a dokumentumban nem szabályozott kérdést a
jelen Megállapodáshoz csatolt Programszabályzat tartalmaz.

Kelt Budapesten, 2014. január 29-én, két angol nyelvű példányban, amelyek mindegyike
egyformán hiteles.
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