
РЕГИОН БРЕТАЊА       АП ВОЈВОДИНА 
 
 

MЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ ИЗМЕЂУ РЕГИОНА БРЕТАЊЕ 
И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 
 

Регион Бретања, чији је представник потпредседник Регионалног савета Бретање 
господина Мишел Морен и  
 
Аутономна Покрајина Војводина, чији је представник председник Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, господин Бојан Пајтић 
 

- остваривањем заједничких интереса за плодно и дуготрајно билатерално 
партнерство између европских региона, појачаних добрим изгледима 
Републике Србије за будуће чланство у Европској унији; 

 
- уверени да регионални приступ развоју, заснован на ангажовању и 

залагањима регионалних влада и економских, академских и друштвених 
актера, подстиче кохезију и развој у истраживању заједничких интереса; 

 
- успостављањем конвергентних интереса између два региона, посебно у 

пољопривредном и прехрамбено-прерађивачком сектору; 
 
изражавају жељу да, путем овог Mеморандума о разумевању, дефинишу правце 
сарадње, те да се посвете спровођењу конкретних активности које ће бити од 
обостраног интереса за оба региона. 
 
Ове активности директно ће водити обе институције и/или учесници које ће оне 
ангажовати. 
 
 
Правци сарадње укључују: 
 

- успостављање партнерства између: 
1. Bretagne International, организације из Бретање, која је надлежна за 

пружање подршке малим и средњим предузећима на међународном 
нивоу (на пример: извоз и партнерство), 

2. ВИП Фонда за пословање и подршку инвестицијама у Аутономној 
Покрајини Војводини, 

3. одговарајућих привредних и индустријских комора с циљем развијања 
трговинске размене и партнерства између компанија у оба региона; 

 
- успостављање веза и размене између међународног пољопривредног и 

сточног сајма у Рену (SPACE) и пољопривредног сајма у Новом Саду; 



- организовање размене са организацијама и мрежама задруга у Бретањи 
(Coop de France у пољопривредном и прехрамбено-прерађивачком сектору, 
Union Regionale des Cooperatives de Production - Регионалне уније 
производних задруга, у сектору индустрије и услуга); 

- успостављање веза између Сталне делегације региона Бретање у Бриселу и 
канцеларије Аутономне Покрајине Војводине у Бриселу, с циљем 
повезивања, размене контаката и информација; 

- позивање региона Аутономне Покрајине Војводине да учествује као 
посматрач у правним поступцима (Политичка канцеларија и Генерална 
скупштина) CPMR-a (Конференције периферних и приморских региона), 
мреже која укључује 160 региона Европе, а чији је један од оснивача регион 
Бретања; 

- омогућивање сарадње (на пример, студентске размене) између Европског 
универзитета у Бретањи и Универзитета у Новом Саду; 

- успостављање сарадње ради заштите кутурне баштине; стране потписнице 
поздрављају контакте који су успостављени између два завода за заштиту 
споменика. 

 
 
 
У Новом Саду, 19.12.2011. 
 
 

       За Регион Бретање          За Аутономну Покрајину Војводину 
 
 

Мишел Морен 
потпредседник Регионалног савета 

Бретање 

др Бојан Пајтић 
председник Владе Аутономне Покрајине 

Војводине 
 


