REGULAMIN Klastra INFORMATYCZNO TECHNOLOGICZNEGO W LESZNIE
§1 Postanowienia ogólne
1. Klaster Informatyczno Technologiczny w Lesznie stanowi obszar wspólnych działań dla osiągnięcia celów
określonych w §2 niniejszego regulaminu.
2. Pełna nazwa Klastra brzmi: Klaster Informatyczno Technologiczny w Lesznie. Skrócona nazwa Klastra
brzmi Klaster IT. Klaster IT nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej i jest
kontunuatorem IT Leszno Klastra (wraz z jego dotychczasowymi członkami).
3. Siedzibą Klastra IT jest Leszno
§2 Cele Klastra IT
1. Celem Klastra IT jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu
leszczyńskiego poprzez współpracę między sobą firm z szeroko rozumianej branży informatycznej i
technologicznej oraz ich współpracę z:
a) instytucjami otoczenia biznesu,
b) ośrodkami badawczo - rozwojowymi,
c) szkołami średnimi i wyższymi,
d) władzami samorządowymi
e) innymi przedsiębiorcami.
2. Celem jest także reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych oraz budowa dobrej marki Klastra
IT.
§3 Partnerzy Klastra IT
1. Partnerem Klastra IT może zostać firma, prowadząca działalność związaną z branżą informatyczną lub
technologiczną, spełniająca następujące kryteria:
a) istnieje przynajmniej 12 miesięcy (CEIDG, KRS itd)
b) złoży deklarację członkowską (załącznik 1) w formie pisemnej
c) zaakceptuje Regulamin Klastra IT w formie pisemnej (w formie pisemnej)
d) uzyska akceptację 100% głosów obecnych na Zebraniu Partnerów Klastra IT uprawnionych do
głosowania.
e) podpisze umowę na rzecz współpracy w Klastrze (załącznik 2)
f) posiada stronę www
2. Partnerem Klastra IT mogą zostać również instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawczo-rozwojowe,
szkoły średnie i wyższe, jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe i inne,
prowadzące działalność związaną z branżą informatyczna, technologiczną̨ lub oferujące usługi skierowane
do osób i podmiotów tego sektora.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w Klastrze następuje po złożeniu oświadczenia przez Partnera ze skutkiem na
koniec opłaconych wcześniej składek.
4. Partnerzy Klastra IT mogą, na uzasadniony wniosek jednego z Partnerów Klastra IT, wykluczyć ze
swojego grona tych Partnerów, którzy w sposób rażący naruszają obowiązki Partnera wynikające z umowy
na rzecz współpracy w Klastrze, w sposób rażący naruszają zasady Regulaminu, lub kiedy ich działania
szkodzą wizerunkowi Klastra IT. W takim przypadku konieczna jest uchwała Zebrania Partnerów Klastra IT.
5. Partner Klastra IT może być również wykluczony w drodze uchwały Zebrania Partnerów Klastra IT jeżeli
nie uczestniczy w zebraniach Klastra IT przez więcej niż pół roku.
6. Wykluczenie oznacza rozwiązanie umowy na rzecz współpracy w Klastrze IT.
7. Od chwili rezygnacji lub wykreślenia z uczestnictwa w Klastrze IT, Partner nie może korzystać z oznaczeń
graficznych wskazujących na uczestnictwo w Klastrze IT, a jego logotypy zostaną usunięte ze strony WWW.
§4 Fundusze Klastra IT
1. Każdy z partnerów ma możliwość opłacenia faktury na rzecz Koordynatora w wysokości 100 zł netto
kwartalnie z tytułu działań promocyjnych.
2. Ustala się, że maksymalnie 30% uzyskanych w ten sposób funduszy Klastra IT przeznaczonych jest na
promocję marki Klastra IT, 20% na sprawy administracyjne, a pozostałe środki przeznaczone są na rozwój
Klastra IT i oferowanych przez niego usług.

§5 Prawa Partnera Klastra IT
1. Partnerzy Klastra IT mają prawo do:
a) inicjowania wszelkich działań Klastra IT
b) wykorzystywania logo Klastra IT i zdania „Partner Klastra IT" w swoich materiałach promocyjnych
zgodnie z wytycznymi określonymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej marki.
c) umieszczenia swojego logo na stronie internetowej Klastra IT,
§6 Dodatkowe prawa Partnera Klastra IT przez trzy miesiące po opłaceniu faktury z §4
1. Partnerzy Klastra IT po opłaceniu faktury mają prawo przez trzy miesiące do:
a) oddania jednego głosu w każdym głosowaniu na Zebraniu Partnerów Klastra IT
b) dostępu do informacji będących w dyspozycji Klastra IT,
c) dostępu do systemu informatycznego Klastra IT, zapewniającego kontakt z potencjalnym klientem,
d) umieszczenia oferty i informacji prasowych na stronie internetowej Klastra IT (po weryfikacji przez
powołany zespół ds. marketingu i współpracy z mediami),
e) korzystania z doradztwa oraz wyników badań i ekspertyz zleconych na potrzeby Klastra IT.
§7 Obowiązki Partnera Klastra IT
1. Wszyscy Partnerzy Klastra IT mają obowiązek:
a) przestrzegać Regulaminu Klastra IT,
b) umieścić logo Klastra IT z odnośnikiem do strony www.itleszno.pl na swojej stronie www
c) w miarę możliwości pozyskiwać nowych partnerów dla Klastra IT
d) w miarę możliwości wspierać społeczność lokalną.
e) brać udział w przynajmniej dwóch zwołanych zebraniach Klastra IT w ciągu roku.
§8 Zebranie Partnerów Klastra IT
1. Zebranie Partnerów Klastra IT jest najwyższym organem Klastra IT i podejmuje strategiczne decyzje
dotyczące Klastra IT w szczególności przyjęcie i wykluczenie Partnerów, przyjęcie Regulaminu Klastra IT,
plan działań Klastra IT, powołuje Zarząd Klastra IT, itp.
2. Decyzje podejmowane są większością zwykłą głosów partnerów obecnych i uprawnionych do
głosowania na Zebraniu przy obecności przynajmniej trzech Partnerów w głosowaniu jawnym. Wyjątek
stanowi przyjęcie nowego partnera do Klastra IT, które wymaga decyzji jednogłośnej.
3. Zebranie Partnerów odbywa się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 raz na pół roku.
4. Zebranie jest zwoływane poprzez uruchomienie procedury kontaktu z Klastrem IT w systemie
informatycznym (www.itleszno.pl/kontakt).
§9 Zarząd Klastra IT
1. W skład Zarządu Klastra IT wchodzą Partnerzy - minimum 3 osoby wybrane większością głosów w
głosowaniu jawnym przez Zebranie Partnerów Klastra IT.
2. Zarząd Klastra IT nadzoruje plany rozwoju, bieżące działania Klastra IT oraz reprezentuje Klaster IT.
2. Zarząd wybiera Przewodniczącego oraz Zastępców.
3. Przewodniczący Klastra IT odpowiada za zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami
Klastra.
4. Zastępcy odpowiadają za utworzenie stałych zespołów zadaniowych:
a) Zespół ds. marketingu i współpracy z mediami odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej,
profili społecznościowych oraz kontakt z mediami. Członkiem tego zespołu jest Koordynator Klastra IT.
b) Zespół ds. współpracy z instytucjami odpowiedzialny za współpracę z innymi Klastrami, szkołami,
instytucjami oraz Koordynatorem Klastra IT.
3. Inne zespoły zadaniowe są powoływane w razie potrzeby.
4. Kadencja Zarządu Klastra IT jest trzyletnia i kończy się sprawozdaniem.

§10 Partner specjalny - Koordynator Klastra IT
1. Koordynator Klastra IT jest jednocześnie Partnerem Klastra IT.
2. Dodatkowe obowiązki Koordynatora:
a) członkostwo w Zarządzie Klastra IT
b) uczestnictwo w zespole ds marketingu i współpracy z mediami
c) dokumentowanie Zebrania Partnerów Klastra IT (sporządzenie notatki oraz zdjęć za zgodą uczestników).
d) obsługa księgowa i informatyczna składek członkowskich
e) przekazywanie informacji telefonicznych i emailowych kierowanych do Klastra IT do systemu
informatycznego Klastra IT
f) zapewnienie adresu (biura podawczego) na potrzeby Klastra IT
g) zapewnienie salki konferencyjnej w drugi i czwarty wtorek miesiąca od 16:30 do 19:30 na potrzeby
partnerów Klastra IT (Zebrania Partnerów Klastra IT, Spotkania Zarządu) (do wysokości 400 zł netto rocznie)
3. Dodatkowe Prawa Koordynatora:
a) wykorzystanie informacji medialnych generowanych przez działania Klastra IT w swoich działaniach
promocyjnych.
b) pierwszeństwo w obsłudze pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla Klastra IT
c) zwolnienie z opłacania faktury (uznaje się, że jest opłacona) omówionej w §4
§11 Partner specjalny - Prawnik Klastra IT
1. Prawnik Klastra IT jest jednocześnie Partnerem Klastra IT.
2. Dodatkowe obowiązki Prawnika:
a) obsługa prawna i nadzór nad dokumentami Klastra IT oraz pomoc prawna dla wspólnych działań Klastra
IT (do wysokości 400 zł netto rocznie)
c) współpraca z Zarządem Klastra IT
3. Dodatkowe Prawa Prawnika:
a) wykorzystanie informacji medialnych generowanych przez działania Klastra IT w swoich działaniach
promocyjnych.
b) pierwszeństwo w obsłudze prawnej dla Klastra IT
c) zwolnienie z opłacania faktury (uznaje się, że jest opłacona) omówionej w §4
§12 Partner specjalny
1. Partner specjalny jest jednocześnie Partnerem Klastra IT.
2. Status partnera specjalnego nadawany jest w drodze uchwały głosowania na Zebraniu Klastra IT
3. Partnerem specjalnym nie może zostać instytucja działająca komercyjnie (firma).
4. Dodatkowe obowiązki:
a) promocja działań klastra w organizawanych przez instytucje wydarzeniach (kolportaż ulotek, folderów i
innych materiałów reklamowych Klastra IT)
b) współpraca zespołem ds. współpracy z instytucjami
5. Dodatkowe prawa Partnera Specjalnego
a) wykorzystanie informacji medialnych generowanych przez działania Klastra IT w swoich działaniach
promocyjnych.
c) zwolnienie z opłacania faktury (uznaje się, że jest opłacona) omówionej w §4

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2018 roku.

Umowa na rzecz współpracy w Klastrze Informatyczno Technologicznego w Lesznie
zawarta w dniu _______________________________ w Lesznie pomiędzy:
Klastrem IT reprezentowanym przez Koordynatora Klastra:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
a
nowym partnerem Klastra IT
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
reprezentowanym przez
§ 1.
Przedmiotem umowy jest przystąpienie Partnera i współpraca w ramach Klastra Informatyczno- Technologicznego
w Lesznie z uwzględnieniem celów zawartych w § 2.
§ 2.
Celem Klastra IT jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu leszczyńskiego
poprzez współpracę między sobą firm z szeroko rozumianego branży informatycznej i technologicznej oraz ich
współpracę z:
a) instytucjami otoczenia biznesu,
b) ośrodkami badawczo - rozwojowymi,
c) szkołami średnimi i wyższymi,
d) władzami samorządowymi
e) innymi przedsiębiorcami.
Celem jest także reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych oraz budowa dobrej marki Klastra IT.
§ 3.
Partnerzy klastra zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Klastra IT
§ 4.
Wszelkie spory powstałe wskutek lub w związku z niniejszą Umową będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd
Rejonowy w Lesznie, a sprawach nieuregulowanych w ramach niniejszego porozumienia stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 5.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron

Koordynator Klastra IT

__________________________________

nowy Partner

_________________________________

