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«Зацверджана» 

на агульным сходзе членаў Кангрэса 

і заснавальнікаў баварска-рускага культурнага таварыства 

 

Праект праграмы супрацоўніцтва 

паміж дзелавымі, грамадскімі, агульнаадукацыйнымі, турыстычнымі, культурнымі, спартыўнымі, 

рэлігійнымі і іншымі арганізацыямі, прадпрымальніцкімі коламі Рэспублікі Беларусь і 

суайчыннікамі, якія пражываюць у Германіі на аснове Кангрэса беларускіх суайчыннікаў 

Баварыі 

 

Мэта праекта: 

-долгосрочное узаемавыгаднае супрацоўніцтва ў розных сферах дзейнасці на аснове дружбы і 

ўзаемаразумення на камерцыйнай і некамерцыйнай аснове 

-оказание дапамогі беларускім суайчыннікам ў спрашчэнні кантактаў з нямецкай бокам у 

інфармацыйным полі, бізнесе, адукацыі, медыцыне, турызме, культуры, спорце і іншых сферах 

дзейнасці 

 

Сапраўдная праграма вызначае асноўныя напрамкі сумеснай дзейнасці паміж 

дагаворнымі бакамі на падставе Статутам арганізацый, фірмаў, кампаній, прадпрыемстваў, 

якія ўдзельнічаюць у праграме, заканадаўства Рэспублікі Беларусь і заканадаўства Германіі ў 

кожнай сферы дзейнасці асобна. 

 

Агульныя палажэнні: 

У мэтах садзейнічання адзін аднаму ў вырашэнні пастаўленых задач бакі дамаўляюцца: 

-о канкрэтнай ўзаемавыгаднай працы па арганізацыі і правядзенні сумесных праграм у сферы 

бізнесу і турызму, культуры і мастацтва, адукацыі і спорту і іншых напрамках на тэрыторыі 

Баварыі, Германіі і Рэспублікі Беларусь. 

-о дабрачыннай дзейнасці, аказваць ўзаемныя паслугі ў абмене інфармацыяй у цікавяць 
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сферах 

-об ажыццяўленні сумеснай маркетынгавай дзейнасці, аказваючы пасрэдніцкія паслугі не 

супярэчаць заканадаўствам абодвух бакоў. Усе пытанні разглядаюцца з пазіцый аказання 

кансультацыйных і маркетынгавых паслуг у поле еўрапейскіх межаў і заканадаўства, зыходзячы з 

узаемных дамоўленасцей з кожнай арганізацыяй, фірмай, кампаніяй, установай паасобку. 

 

Правы і абавязкі бакоў: 

Бакі маюць права самастойна распрацоўваць кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя праграмы ў 

вышэйзгаданых сферах дзейнасці, падаючы адзін аднаму гатовыя праекты для ўзгаднення. 

 

Бакі маюць права на атрыманне поўнай і пэўнай інфармацыі па арганізацыі і правядзенні 

падрыхтаваных і уключаных у праграмы мерапрыемстваў. 

 

Бакі маюць права на падрыхтоўку і падпісанне дамоваў паміж сабой па азначэнні ганарараў, 

долевых удзелаў у праектах у кожным канкрэтным выпадку. 

 

Бакі маюць права ў аднабаковым парадку спыніць падрыхтоўку мерапрыемства, папярэдзіўшы свайго 

партнёра аб дадзеным рашэнні, не менш чым за 6 месяцаў да даты яго правядзення. 

 

Бакі маюць права аказваць адзін аднаму дапамогу ў фінансах, дабрачыннасці, у сферы 

рэкламнай дзейнасці і іншую па спланаваным, падрыхтаваным і праводзяцца мерапрыемствам. 

 

Бакі маюць права аказваць адзін аднаму ўсе віды арганізатарскай дапамогі, дэлегаваць адзін аднаму 

спецыялістаў для атрымання і абменам вопыту, правядзення спецыялізаваных семінараў 

 

Бакі маюць права адмаўляцца ад прапаноў па арганізацыі і правядзення таго ці іншага 

мерапрыемствы, калі прапанаваныя прапановы эканамічна не выгадныя. 
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Бакі абавязаны: 

1.Не выдаваць інфармацыю, якая тычыцца дзейнасці, фінансавых паказчыкаў дагаворных 

бакоў, трэцім асобам, бо ўся паказаныя інфармацыя з'яўляецца іх выключнай уласнасцю 

і расцэньваецца як канфідэнцыйная. 

Перадача канфідэнцыйнай інфармацыі трэцім асобам дапускаецца толькі ў наступных выпадках: 

Калі трэція асобы ўдзельнічаюць у планаваных і падрыхтаваных мерапрыемствах, выконваючы 

кансультацыйныя або іншыя пэўныя функцыі, звязаныя з іх правядзеннем. 

Калі трэція асобы неабходныя для забеспячэння фінансавых аперацый. 

Калі трэція асобы таксама падпісалі Абавязацельства аб захаванні прыватнасці і невыдавання 

інфармацыі. 

2.Не выкарыстоўваць канфідэнцыйную інфармацыю для сваёй уласнай выгады 

3.Немецкая бок (Кангрэс суайчыннікаў) бярэ на сябе абавязацельствы па падтрымцы любога 

дамоўнага праекта з беларускімі фірмамі, кампаніямі, ўстановамі, арганізацыямі па лініі 

Міністэрства замежных спраў праз Пасольства Рэспублікі Беларусь у Германіі (Берлін) і праз 

Генеральнае Консульства Рэспублікі Беларусь у Мюнхене 

 

Форс-мажорныя абавязацельствы: 

Пры надыходзе абставін немагчымасці поўнага або частковага выканання адной з бакоў 

абавязацельстваў па рыхтуюцца ці ўжо дзеючым праектах і праграма паміж фірмамі, 

арганізацыямі і ўстановамі, а менавіта: стыхійных бедстваў, ваенных аперацый любога характару, 

блакады, ці іншых, не якія залежаць ад бакоў абставінаў, тэрмін выканання дамоўленасцей 

зрушваецца суразмерна часу, на працягу якога будуць дзейнічаць такія акалічнасці. 

Бок, для якой стварылася немагчымасць выканання абавязацельстваў па дамоўленасцяў, павінна 

паведамляць пра наступ і спыненні дзейнасці іншы бок загадзя. 


