МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ

који је потписан између Владе Аутономне Покрајине Војводине и Министарства за
националну економију Републике Мађарске

Влада Аутономне Покрајине Војводине и Министарство националне економије Републике
Мађарске (у даљем тексту: „Стране"),
с обзиром на добре партнерске односе и на даље јачање прекограничне економске и
трговинске сарадње;
с обзиром на све већи значај малих и средњих предузећа у економији и међународној
економској сарадњи обе државе;
у сагласности са настојањима која се односе на развој конкурентности малих и
средњих предузећа и повећање њихове економске ефикасности, односно које омогућују
предузећима ефикасније коришћење оних могућности које пружа европска економска
интеграција и суочавање са изазовима;
препознавши да ће ефикасно и вишенаменско искоришћење геотермалног
потенцијала, термалних и лековитих вода Карпатског басена, односно очување здравља и
лечење допринети хармоничном уједињењу производних и услужних делатности базираних
на промовисању здравог начина живота;
у складу са настојањима обе стране потписнице да у што ширем кругу промовишу
здравствени и бањски туризам,
заједнички потписују овај Меморандум о разумевању.

Члан 1.
Стране поздрављају сваку иницијативу, инвестицију која доприноси даљем
развијању економске и трговинске сарадње између две државе, посебно истакнувши
бањски комплекс у Бечеју, на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 2.
Стране са задовољством констатују да локална управа Општине Бечеј и мађарско
предузеће које задовољава услове инвестирања, у оквиру привредне сарадње, планирају
да остваре инвестицију.

Члан 3.
Стране изражавају своју намеру, да ће у циљу успешног остварења пројекта
испитати све могућности, које ће на најефикаснији начин допринети реализацији ове
инвестиције.

Члан 4.
Стране подстичу чланове привредног друштва да обрате посебну пажњу на могућност
коришћења извора Европске уније.

Члан 5.
Потписивањем овог Меморандума о разумевању, Стране желе да остварујући чврсту
сарадњу са партнерима будућег привредног друштва, овај пројекат буде реализован на
најефикаснији начин.

Овај Меморандум о разумевању је састављен у четири-четири оригинална примерка
на српском и маћарском језику, а при томе оба текста су подједнако веродостојна.

У Бечеју, 4. марта 2011. године
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