Umowa o współpracy w ramach Śląskiego Klastra ICT nr ___/2017
zawarta w Katowicach w dniu.........................pomiędzy:
Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. z siedzibą ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572053, REGON 241491563, NIP 5472116451,
, zwane dalej Koordynatorem, które reprezentuje:
Leszek Żychoń - Prokurent,
oraz
__________________________________z siedzibą w _______________________________,
wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS _____________,
REGON_____________, NIP _________________ zwany dalej Uczestnikiem, którego reprezentuje:
_______________________-_________________
Preambuła
Śląski Klaster ICT („Klaster”) został powołany przez instytucje i przedsiębiorców związanych
z gospodarka elektroniczną i usługami dla e-administracji, mających swoje siedziby na terenie
Rzeczpospolitej. Jako związek firm i organizacji nie posiada osobowości prawnej. Klaster jest otwarty
dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem może zostać każdy, kto wyrazi chęć realizowania jego
celów o zaakceptuje niniejszą umowę uczestnictwa w Klastrze. Został on powołany na zebraniu
założycielskim w dniu 28.12.2009. Koordynatorem Klastra jest Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT
S.A. w Katowicach. Uczestnicy Klastra wspólnie wyznaczają kierunki rozwoju, programy oraz strategię
działania Klastra. Koordynator nadzoruje bieżącą realizację zadań i projektów. Uczestnik wyraża wolę
by przystąpić do Klastra na zasadach określonych w niniejszej umowie i Regulaminie Klastra,
stanowiącym załącznik do Umowy.
§1 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest uczestnictwo w Klastrze na zasadach określonych w niniejszej umowie.
§2 Cel działalności
Celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy w obszarze gospodarki elektronicznej i usług eadministracji na terytorium Rzeczpospolitej, a w szczególności na terytorium województwa śląskiego,
umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni
wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych
i regionalnych. Współpraca w ramach Klastra przewiduje następujące działania:
1. Promowanie Idei Klastra oraz województwa śląskiego jako miejsca rozwijania umiejętności
i realizacji projektów w obszarze gospodarki elektronicznej i usług e-administracji,
2. Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych
warunków funkcjonowania i rozwoju firm, instytucji i organizacji działających w sektorze
gospodarki elektronicznej i usług e-administracji w województwie i kraju.
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3. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z firmami, instytucjami
i organizacjami spoza Klastra (w tym kontaktów zagranicznych), w celu zapewnienia
i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy
i technologii.
4. Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych
i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych
funduszy, w szczególności z funduszy europejskich.
5. Organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystanie
wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji
i doświadczeń.
§3 Uczestnicy
1. Uczestnikiem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność
związaną z sektorem gospodarki elektronicznej i usług e-administracji. Klaster jest otwarty dla
wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności.
2. Aby zostać uczestnikiem Klastra należy:
• Podpisać umowę uczestnictwa z Śląskim Klastrem ICT;
• Wnieść składkę członkowską z uwzględnieniem §5.
3. Wykluczenie może nastąpić w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszej
umowy i wymaga pisemnego uzasadnienia. Koordynator Klastra powiadamia o fakcie
wykluczenia Radę Klastra.
§4 Prawa i obowiązki uczestnika
1. Uczestnik Klastra ma obowiązek:
• Przestrzegać ustaleń podjętych na wspólnych spotkaniach, w szczególności
dotyczących tajemnic handlowych.
• Uczestniczyć w organizowanych spotkaniach.
• Przestrzegać regulaminu Klastra.
2. Uczestnik Klastra ma prawo:
• Samodzielnie organizować grupy i projekty z innymi uczestnikami;
• Wykorzystać logo i nazwę klastra w swoich materiałach promocyjnych;
• Mieć dostęp do wszystkich informacji skierowanych do uczestników Klastra;
• Uczestniczyć w inicjatywach podejmowanych w ramach Klastra.
§5 Finansowanie
1. Klaster nie został powołany w celu osiągania zysku.
2. Działalność operacyjna Klastra jest finansowana przez uczestników oraz ze środków własnych
Koordynatora.
3. Jednostki finansów publicznych oraz organizacje non-profit są zwolnione ze składek
członkowskich.
4. W ramach specjalnego uzgodnienia z Koordynatorem Uczestnik Klastra może zostać
zwolniony z obowiązku wpłaty składki członkowskiej w okresie do 12 miesięcy od daty
zawarcia niniejszej umowy.
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§6 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Zmiany do umowy i wypowiedzenie umowy są realizowane w formie pisemnej.
Załącznikiem nr 1 do Umowy jest Regulamin Śląskiego Klastra ICT.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Uczestnik

Koordynator

…...........................................
(podpis)

….….........................
(podpis)
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