UMOWA PARTNERSTWA
ŚLĄSKIEGO KLASTRA MULTIMEDIALNEGO

Dostrzegając potencjał tkwiący w przedsiębiorstwach i instytucjach badawczo-rozwojowych,
a jednocześnie chcąc rozwijać transfer wiedzy i technologii w branży ICT i multimedialnej
oraz partnerstwo pomiędzy sferą nauki i biznesu w województwie śląskim została zawarta
w dniu 15 stycznia 2013 r. w Katowicach umowa pomiędzy stronami:

1. Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Joannę Sochacką
2. Uniwersytetem Śląskim w Katowicach reprezentowanym przez Jego Magnificencję Rektora
Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia
3. Artmediale Ksawery Kaliski z siedzibą w Rudzie Śląskiej reprezentowanym przez Właściciela
Ksawerego Kaliskiego
4. CodePill Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej reprezentowaną przez dwóch Członków
Zarządu Marka Gajewskiego i Jakuba Solaka
5. INTERSIEĆ Andrzej Szandała z siedzibą w Rudzie Śląskiej reprezentowanym przez
Właściciela Andrzeja Szandałę
6. ITmaster Arkadiusz Rusin z siedzibą w Jaworznie reprezentowanym przez
Właściciela Arkadiusza Rusina
7. F.H.U.VERMONT Rafał Sapota z siedzibą w Bytomiu reprezentowanym przez
Właściciela Rafała Sapotę
8. Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej reprezentowaną przez
Macieja Stanuscha Prezesa Zarządu

zwanych w dalszej części umowy Członkami Klastra/Partnerami
o następującej treści:
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§1. Definicje
Określenia użyte w treści niniejszej umowy oznaczają:
Klaster – utworzony niniejszą umową Śląski Klaster Multimedialny;
Członek Klastra / Partner – podmiot będący stroną niniejszej umowy lub podmiot przystępujący
do Umowy na podstawie Deklaracji Przystąpienia;
Rada Klastra – organ Klastra, o którym mowa w §6 i 7 Umowy
Instytucja Koordynująca – podmiot, o którym mowa w §8 Umowy
Administrator Klastra – podmiot, o którym mowa w §9 Umowy
Umowa – niniejszą treść umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Na mocy niniejszej umowy powstaje Śląski Klaster Multimedialny, stanowiący platformę
współpracy podmiotów zawierających niniejszą umowę i podmiotów do niej przystępujących.
2. Utworzenie Klastra jest efektem realizacji projektu „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja
i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju

Regionalnego

w ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

§3. Śląski Klaster Multimedialny
1. Śląski Klaster Multimedialny tworzy innowacyjną sieć współpracy, opartą na zaufaniu, która
stymuluje aktywność innowacyjną podmiotów w nim skupionych.
2. Klaster używa nazwy Śląski Klaster Multimedialny oraz znaku graficznego Hub Club.
3. Klaster może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
4. Członkami Klastra mogą być podmioty działające w branży ICT i multimedialnej prowadzące
działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, a także instytucje nauki, instytucje otoczenia
biznesu, w tym różnego rodzaju instytuty, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, jednostki
naukowo-badawcze oraz jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe i jednostki
samorządu terytorialnego.
5. W ramach Klastra, Partnerzy mogą się organizować w Grupy Rozwoju w celu zorganizowania
wspólnego przedsięwzięcia.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy prowadzony jest rejestr Członków Klastra, zawierający
dane indywidualizujące dany podmiot wraz z adresem i danymi kontaktowymi. W razie zmiany
tych danych każdy z Członków Klastra obowiązany jest podać niezwłocznie aktualne dane
Administratorowi Klastra, o którym mowa poniżej.
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§4. Misja, wizja i cele Klastra
1. Misją Klastra jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT
i

multimedialnej

w

regionie

poprzez

dostarczanie

wiedzy,

wspieranie

innowacyjności,

stymulowanie współpracy przedsiębiorców i instytucji nauki w regionie oraz realizowanie
wspólnych celów Członków Klastra.
2. Wizją Klastra jest stać się wiodącą inicjatywą w województwie śląskim, kreującą narzędzia
i treści wielokanałowego przekazu wiedzy i informacji w działaniach społecznych, edukacyjnych
i gospodarczych.
3. Celami Klastra są m.in.:
a. Stworzenie sieci współpracy w obszarze działalności ICT i multimedialnej, umożliwiającej
efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału Członków Klastra;
b. Budowanie innowacyjnego potencjału gospodarczego województwa śląskiego;
c. Tworzenie i implementacja innowacyjnych produktów i usług;
d. Pozyskiwanie funduszy na rozwój innowacyjnych produktów i usług;
e. Wspólna promocja poprzez udział w targach i

wystawach oraz innych imprezach

promocyjnych;
f. Organizowanie szkoleń dla Członków Klastra;
g. Tworzenie warunków do skutecznej współpracy sektorów nauki i biznesu;
h. Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych w celu podnoszenia poziomu
wiedzy o możliwościach wykorzystania technologii ICT i multimedialnych;
i. Rozwijanie gospodarczej współpracy międzynarodowej;
j. Rozwijanie zasobów oraz kompetencji podmiotów skupionych w klastrze w celu efektywnego
wykorzystywania

zarówno

istniejących

możliwości

oraz

szans

związanych

z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy;
k. Ułatwianie dostępu do wykwalifikowanych zasobów ludzkich;
l. Promocja

Klastra

jako

innowacyjnego

i

atrakcyjnego

ośrodka

działalności

ICT

i multimedialnej;
m. Wspieranie

wdrażania

innowacyjnych

rozwiązań

informatycznych

i

multimedialnych

na rzecz włączenia społecznego i równości szans.
4. Członkowie Klastra zobowiązują się uiszczać co miesiąc na wskazane konto Instytucji
Koordynującej, określoną należność pieniężną w kwocie określonej Uchwałą Rady Klastra
w formie zryczałtowanego wynagrodzenia za usługi, świadczone przez Instytucję Koordynującą
i Administratora.
5. Każdy z Członków Klastra zobowiązuje się chronić interesy Klastra i dbać o wizerunek Klastra
oraz powstrzymywać się od działań na niekorzyść Klastra.
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§5. Organy Klastra
Organem Klastra jest Rada Klastra, która podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące
działalności i rozwoju klastra.

§6. Rada Klastra

1. Rada Klastra składa się z Członków Klastra w liczbie od 5 do 13 osób.
2. Rada Klastra składa się z członków będących sygnatariuszami niniejszej Umowy w osobach
określonych uchwałą Rady Klastra, przy czym każdy z sygnatariuszy deleguje jedną osobę do
Rady Klastra.
3. Członkowie Rady Klastra pełnią swoje funkcje osobiście.
4. Skład osobowy członków Rady Klastra jest stały.
5. Rada Klastra może powołać do swojego grona nowego członka na mocy uchwały.
6. Członek Rady Klastra może zrezygnować z pełnienia tej funkcji, składając stosowne
oświadczenie pisemne Przewodniczącemu Rady Klastra.
7. Członkowie Rady Klastra mogą być odwoływani jedynie na podstawie uchwały członków Rady
Klastra.
8. Rada wybiera spośród swoich członków:
a. Przewodniczącego, który koordynuje pracami Rady oraz jest umocowany niniejszą umową
do przyjmowania oświadczeń woli o przystąpieniu nowego Członka do Klastra i wystąpieniu
Członka z Klastra;
b. Wiceprzewodniczącego, który pomaga Przewodniczącemu w koordynowaniu pracami Rady,
a w razie jego nieobecności na posiedzeniach Rady zastępuje Przewodniczącego, przejmując
na ten czas kompetencje Przewodniczącego;
c. Sekretarzem, który sporządza protokoły z prac Rady jest przedstawiciel Instytucji
Koordynującej.
9. Członkowie Rady zobowiązani są działać:
a.

zgodnie z jak najlepszym wspólnym interesem Klastra, a także z uwzględnieniem dobrego
wizerunku Klastra;

b.

uczciwie, kolegialnie i w sposób mający na celu wyważenie interesów Członków Klastra
w odniesieniu do misji i celów Klastra, zapobiegając konfliktom pomiędzy Członkami Klastra
lub je łagodząc.

10. Naruszenie zobowiązań wskazanych w punkcie 9 powyżej może stanowić podstawę do
odwołania członka z pełnienia funkcji w Radzie Klastra.
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§7. Zadania Rady Klastra
1. Rada Klastra:
a. Reprezentuje interesy Klastra, bez prawa do nabywania praw i zaciągania zobowiązań
majątkowych;
b. Uchwala Strategię Rozwoju Klastra;
c. Uchwala Regulamin Klastra i jego zmiany;
d. Decyduje o usunięciu Członka z Klastra jeśli ten, działa na jego niekorzyść;
e. Powołuje i odwołuje Instytucję Koordynującą w sytuacji określonej w §8 pkt 5 niniejszej
umowy lub w sytuacji rozwiązania, likwidacji lub rezygnacji tejże instytucji;
f. Powołuje i odwołuje Administratora Klastra, z tym, że w okresie pierwszych dwóch lat od
daty podpisania umowy Administratorem jest Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
g. Określa wysokość i zasady uiszczania zryczałtowanych opłat za usługi świadczone przez
Instytucję Koordynującą i Administratora;
h. Inicjuje i nadzoruje przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
funduszy UE oraz innych źródeł zewnętrznych na rzecz Członków Klastra;
2.

Rada Klastra podejmuje decyzje w drodze uchwały.

3.

Szczegółowy tryb działania oraz techniczne aspekty czynności Rady określa Regulamin Klastra.

§8 Instytucja Koordynująca
1. Instytucją Koordynującą Klastra jest Fundacja INNOVARE.
2. Zadania Instytucji Koordynującej:

a. Reprezentuje

i

koordynuje

działania

Klastra

w

sposób

umożliwiający

optymalne

wykorzystanie potencjału Członków Klastra.

b. Rozwija sieć współpracy gospodarczej przedsiębiorstw branży ICT i multimedialnej Klastra.
c. Organizuje wymianę ofert gospodarczych i promocję Klastra.
d. Przygotowuje Strategię Rozwoju Klastra we współpracy z Radą Klastra.
e. Animuje współpracę w klastrze.
f. Pozyskuje informacje o dotacjach i przedkłada propozycje projektów dla członków Klastra.
g. Prowadzi rozmowy z władzami samorządowymi województwa śląskiego w sprawie rozwoju
Klastra.

h. Prowadzi współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju Klastra.
i. Uczestniczy w spotkaniach i konferencjach na rzecz Klastra.
j. Realizuje projekty wspólne dla Członków Klastra z udziałem dofinansowania z funduszy UE
lub innych zewnętrznych źródeł.
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k. Sporządza roczne sprawozdania z działalności Klastra.
l. Prowadzi

rejestr

aktualnych

Członków

Klastra

na

podstawie

danych

uzyskanych

od Administratora Klastra.

m. Realizuje wytyczne zawarte w uchwałach Rady Klastra.
3. Instytucja Koordynująca otrzymuje ryczałtowe, miesięczne wynagrodzenie za świadczone
usługi od Członków Klastra w wysokości określonej Uchwałą Rady Klastra. Ww. usługi nie
obejmują działań realizowanych w ramach projektu „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja
i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”.
4. Instytucja Koordynująca działa:
a. zgodnie z jak najlepszym wspólnym interesem Klastra, na rzecz kreowania dobrego
wizerunku Klastra.
b. zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób mający na celu wyważenie interesów Członków
Klastra w odniesieniu do misji i celów Klastra, zapobiegając konfliktom pomiędzy Członkami
Klastra lub je łagodząc.
5. Naruszenie zobowiązań wskazanych w punkcie 4 powyżej może stanowić podstawę do
odwołania Instytucji Koordynującej z pełnienia funkcji przez Radę Klastra większością ¾
głosów.

§9. Administrator Klastra
1. Administratorem Klastra jest podmiot powołany przez Radę Klastra na mocy uchwały.
2. W okresie pierwszych dwóch lat od daty podpisania umowy Administratorem jest Rudzki
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Rada Klastra może zmienić Administratora przed
upływem okresu 2 lat na podstawie uchwały podjętej większością ¾ głosów.
3. Administrator wykonuje czynności administracyjne i organizacyjne na rzecz Klastra, m.in.:
a. prowadzi Biuro Klastra,
b. obsługuje pocztę papierową i elektroniczną,
c. obsługuje stronę internetową Klastra,
d. prowadzi aktualny rejestr Członków Klastra,
e. organizuje spotkania i wydarzenia promujące klaster.
4. Administrator za wykonywane usługi otrzymuje wynagrodzenie od Instytucji Koordynującej na
podstawie zawartej umowy.
5. Administrator pobiera od Instytucji Koordynującej wynagrodzenie za wykonywane usługi
od momentu zakończenia realizacji projektu "Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój
Śląskiego Klastra Multimedialnego".
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§10. Przystąpienie i wystąpienie z Klastra
1. Przystąpienie do Klastra jest dobrowolne.
2. Przystąpienie nowego członka odbywa się poprzez:
a. wypełnienie

i

wysłanie

formularza

zgłoszeniowego

za

pośrednictwem

strony

internetowej www.hubclub.pl
b. podpisanie Deklaracji Przystąpienia do Klastra wskazującej w szczególności, iż dany
podmiot zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszej Umowy, Regulaminu Klastra
oraz uchwał Rady Klastra, oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać.
3. Rada Klastra decyduje o usunięciu członka z klastra, jeżeli działa on na niekorzyść klastra.
4. Wystąpienie z Klastra przez Członka Klastra może nastąpić w każdym czasie, poprzez złożenie
Radzie Klastra oświadczenia o wystąpieniu z Klastra.
5. Wystąpienie jednego z Członków Klastra nie powoduje rozwiązania umowy partnerstwa.

§11. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej wszystkich umawiających się
sygnatariuszy niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
2. Umowa nie tworzy spółki cywilnej (wspólnego majątku, ani odpowiedzialności solidarnej
Członków Klastra).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.
4. Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Instytucji Koordynującej.
5. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
6. Umowa została zawarta w ramach projektu pn."Innowacje Śląska - utworzenie, promocja
i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7. Umowa została sporządzona w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego
z Partnerów, których podpisy widnieją poniżej.

Podpisy:

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
reprezentowana przez
Prezes Zarządu
Joannę Sochacką
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Uniwersytet Śląski w Katowicach
reprezentowany przez
Jego Magnificencję Rektora
Uniwersytetu Śląskiego
Prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia

Artmediale Ksawery Kaliski
z siedzibą w Rudzie Śląskiej
reprezentowany przez Właściciela
Ksawerego Kaliskiego

CodePill Sp. z o.o.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej
reprezentowana przez
dwóch Członków Zarządu
Marka Gajewskiego, Jakuba Solaka

INTERSIEĆ Andrzej Szandała
z siedzibą w Rudzie Śląskiej
reprezentowany przez Właściciela
Andrzeja Szandałę

ITmaster Arkadiusz Rusin
z siedzibą w Jaworznie
reprezentowany przez Właściciela
Arkadiusza Rusina

F.H.U.VERMONT Rafał Sapota
z siedzibą w Bytomiu
reprezentowany przez Właściciela
Rafała Sapotę

Stanusch Technologies S.A.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej
reprezentowana przez
Prezesa Zarządu
Macieja Stanuscha
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