UMOWA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W RAMACH „WSCHODNIEGO
KLASTRA INNOWACJI”

PREAMBUŁA:





dostrzegając potencjał Polski, a szczególnie województw Polski Wschodniej, w
kreowaniu rozwiązań innowacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw,
instytucji otoczenia biznesu, szkół/ uczelni wyższych, jednostek naukowobadawczych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego,
widząc korzyści wynikające z zacieśnionej współpracy pomiędzy instytucjami,
którym zależy na rozwoju innowacji ,
uznając za wartościową koncepcję zorganizowania współpracy instytucji w
formie klastra, sformułowaną i zainicjowaną przez Fundację „Wschodni Klaster
Innowacji”,

Partnerzy postanawiają nawiązać współpracę w ramach Wschodniego Klastra Innowacji
zwanego dalej Klastrem.
§1
Celem przedsięwzięcia jest m.in.:
1. Stworzenie sieci współpracy w obszarze innowacji, umożliwiającej efektywne
połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych,
jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz
lokalnych i regionalnych.
2. Wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości i oraz tworzenie warunków dla
skutecznej komercjalizacji wiedzy m.in. w postaci otwartych innowacji i
wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczorozwojowych.
3. Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z zakresu innowacyjności w celu
efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans
związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
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§2
Powyższe cele realizowane będą m.in. poprzez:
1. Promowanie idei Klastra, Polski a szczególnie Polski Wschodniej, jako miejsca
przyjaznego dla tworzenia i funkcjonowania innowacyjnych instytucji (w tym
przedsiębiorstw), rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze
innowacji.
2. Wsparcie Partnerów Klastra w zakresie pozyskiwania środków finansowych na
innowacje.
3. Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie
przychylnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju instytucji, firm i
organizacji działających w Klastrze.
4. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z
instytucjami, organizacjami i firmami spoza Klastra, w celu zapewnienia i
ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć
wiedzy i technologii.
5. Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów rozwojowych, badawczych i
wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych
projektów z różnych funduszy, w szczególności z funduszy europejskich.
6. Organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne
wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i
technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń.
§3
Klaster funkcjonuje jako przedsięwzięcie koordynowane przez Fundację „Wschodni
Klaster Innowacji”.
§4
1. Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, zainteresowana
kreowaniem, wdrażaniem lub pozyskaniem rozwiązań innowacyjnych. Klaster
jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte
na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
2. Przystąpienie do Klastra nowego Partnera wymaga zaakceptowania przez niego
celów i zasad działania Klastra.
3. Przyjęcie nowego Partnera wymaga zgody Zarządu Fundacji, zwanego dalej
Zarządem.
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§5
1. Klaster działa w oparciu o własną strategię rozwoju i regulamin opracowane
przez Zarząd we współpracy z Radą Programową.
§6
Organami Wschodniego Klastra Innowacji zgodnie ze statutem są Zarząd i Rada
Programowa.
§7
1. Partnerzy Klastra mają prawo do wydelegowania po jednym przedstawicielu do
Rady Programowej, która pełni funkcję doradczą w stosunku do Zarządu
Fundacji.
2. Celem działalności Rady Programowej jest wspieranie pracy Zarządu m.in.

w zakresie opracowywania koncepcji rozwoju, strategii działania i
planowania przyszłych przedsięwzięć.
3. Po powołaniu i nominacji na członka Rady Programowej, na jej pierwszym

posiedzeniu
następuje
wybór
jej
władz
w
składzie:
a)Przewodniczący
Rady
Programowej
b)Wice
Przewodniczący
Rady
Programowej
c)Sekretarz
4. Po wyborze Rady Programowej zostaje ustanowiony i poddany pod
głosowanie regulamin i harmonogram prac Rady Programowej.
5. Wszelkie koncepcje i propozycje działań Fundacji powstałe w Radzie
Programowej mogą być wprowadzone w życie dopiero po ewentualnym
zatwierdzeniu w formie uchwały przez Zarząd.
6. Rada Programowa zwołuje swoje posiedzenia co najmniej raz w roku.
7. Decyzje Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów w formie
uchwał. Rada Programowa przy podejmowaniu decyzji będzie dążyła do
uzyskania konsensusu.
§8
1. Za realizację bieżących zadań, określonych w ramach strategii rozwoju Klastra
odpowiadać będzie Zarząd.
2. Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Programowej.
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§9
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej
podpisania.
2. Każdemu z Partnerów przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w dowolnym
czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie przez Partnera niniejszej Umowy nie skutkuje wypowiedzeniem
umów zawartych przez Partnerów w ramach i w związku z działalnością Klastra.
4. Zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej Umowy
wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy
kodeksu cywilnego.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów.

Data:…………………………
Przedstawiciele Zarządu

Przedstawiciel/e Partnera

…………………………………….......................

…………………………………………………
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