Umowa o współpracy w ramach Klastra o nazwie ”Innowacyjne Odlewnictwo”

UMOWA O WSPÓŁPRACY
w ramach
Klastra o nazwie „Innowacyjne Odlewnictwo”
zawarta w dniu 1 grudnia 2011r. w Krakowie,

pomiędzy:
Spółką Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-018,
przy ulicy św. Tomasza 15/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000402193, posiadającą numer NIP 676-245-09-57, REGON
122444509, wysokość kapitału zakładowego 5.100,00 zł,
reprezentowaną przez :
1. Ewę Gołąb – Prezesa Zarządu
a
1.

Spółką Krakodlew S.A. z siedzibą w Krakowie 30-969, przy ulicy Ujastek 1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000189762,
posiadającą numer NIP 678-101-02-25, REGON

350821059, wysokość kapitału zakładowego

1.435.000,00 zł,
reprezentowaną przez :
1. Agnieszkę Ziółko – Prezesa Zarządu
2. Krzysztofa Raka -Wiceprezesa Zarządu

2.

Kancelarią Radcy Prawnego „MERITUM” Magdalena Chaszczyńska z siedzibą w Modlniczce
32-085, przy ulicy Wąwozowej 43, posiadającą numer NIP 949-028-00-97, REGON 151390509.
reprezentowaną przez :
1. Magdalenę Chaszczyńską – Radcę Prawnego
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3.

Firmą JOSZKO Modele Joachim Joszko z siedzibą w Ozimku 46-040, Schodnia Stara przy ulicy
Leśnej 2, posiadającą numer NIP 754-108-10-83, REGON 531054074,
reprezentowaną przez :
1. Joachima Joszkę – Właściciela

4.

P.W. MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie 70-606, przy ulicy Hryniewieckiego 1,
posiadającym numer NIP 852-060-86-86, REGON 810045984,
reprezentowanym przez :
1. Arkadiusza Włodarczaka – Właściciela

5.

P.W. Promet Jerzy Żurański z siedzibą w Sompolnie 62-610, przy ulicy Gen. Taczanowskiego 16,
posiadającym numer NIP 666-001-28-05, REGON 310165882,
reprezentowanym przez :
1. Jerzego Żurańskiego– Właściciela

6.

Spółką Dr Ząber Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, przy ulicy Magazynowej 1, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000144200, posiadającą numer NIP 734-29-42-720, REGON 492839371, wysokość kapitału
zakładowego 1.300.000,00 zł,
reprezentowaną przez :
1. Zdzisława Ząbera – Prezesa Zarządu,
2. Marka Brzezińskiego – Wiceprezesa Zarządu,

7.

Ośrodkiem Innowacyjno-Wdrożeniowym Technologii Odlewniczych - Techodlew z siedzibą
w Krakowie 31-618, przy ul. Ks. M. Kuczkowskiego 1/5U, posiadającym numer NIP 678-130-54-17,
REGON 35109259
reprezentowanym przez:
1. Mariusza Łucarza – Właściciela
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8.

Jednostką Badawczą: Akademią Górniczo–Hutniczą, Wydział Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie
30-059, przy ulicy Reymonta 23, posiadającą numer NIP 675-000-19-23, REGON 000001577,
reprezentowaną przez:
1. prof. dr hab. inż. Józefa Szczepana Suchego – Dziekana Wydziału Odlewnictwa

9.

Jednostką Badawczą: Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie 30-059, przy ulicy Reymonta 25, posiadającą
numer NIP 675-000-18-57, REGON 000326374,
reprezentowaną przez:
1. prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę – Dyrektora Instytutu
2. dr Andrzeja Piątkowskiego – Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych

10. Instytucją otoczenia biznesu: Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie 34-864, przy Al. Jana Pawła II 41L, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000058058, posiadającą numer NIP 6751157834, REGON
351381295, wysokość kapitału zakładowego 17.567.000,00 zł,
reprezentowaną przez :
1. Wiesławę Kornaś - Kita – Prezesa Zarządu
2. Jacka Krupę - Wiceprezesa Zarządu

zwanymi dalej łącznie Partnerami Klastra.

Preambuła
Dostrzegając potencjał branży związanej z odlewnictwem oraz innowacyjnymi technologiami
odlewniczymi, które charakteryzują się wysoką jakością prowadzonych działań naukowobadawczych oraz dynamicznie rozwijającymi się technologiami, a także widząc korzyści
wynikające z zacieśnionej współpracy pomiędzy instytucjami, którym zależy na rozwoju tychże
technologii, Partnerzy postanowili nawiązać współpracę w ramach Klastra „Innowacyjne
Odlewnictwo”, zwanego dalej Klastrem.
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Przedmiot Umowy Klastra
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy między
Partnerami w ramach Klastra „Innowacyjne Odlewnictwo”, zasad dostępu do wspólnej
infrastruktury Klastra, usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez Koordynatora
Klastra na rzecz Partnerów oraz zasad współpracy w ramach projektów celowych Klastra, w
tym w szczególności w ramach projektu pt.: „Wczesna faza rozwoju powiązań kooperacyjnych
Klastra Innowacyjne Odlewnictwo” zwanego dalej „Projektem”. Klaster funkcjonuje na
zasadach określonych w niniejszej umowie, nie posiada osobowości prawnej oraz nie podlega
rejestracji.
2.

Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Partnerami

Klastra określa Regulamin Klastra

„Innowacyjne Odlewnictwo” (dalej Regulamin), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
3.

W ramach współdziałania Partnerzy deklarują wzajemną współpracę w celu połączenia swoich
możliwości

intelektualnych,

kadrowych,

organizacyjnych,

technicznych,

finansowych

i ekonomicznych, w szczególności Partnerzy zapewniają, iż w toku realizacji celów Klastra,
dołożą wszelkich starań, aby:
a. wszystkie przygotowywane dokumenty, opracowania, projekty, informacje i dane były
jasne, wyczerpujące, kompletne i rzetelne, a nadto zgodne pod względem formy i treści
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej,
b. w toku współpracy wszystkie dokumenty, opracowania, projekty, informacje i dane
niezbędne dla realizacji celów Klastra były przygotowane rzetelnie w odpowiednim czasie,
zgodnie z przyjętymi terminarzami i harmonogramami oraz bieżącymi i strategicznymi
planami Klastra.

Cele Klastra
§2
Celem Klastra jest:
1. Stworzenie dogodnych warunków do ponadregionalnego rozwoju przedsiębiorstw przemysłu
odlewniczego, poprzez budowę platformy współpracy w zakresie innowacyjnych technologii
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odlewniczych, która umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób,
przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia
biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych działających w tej branży.
2. Wspieranie przedsiębiorstw z branży odlewniczej.
3. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze odlewnictwa i tworzenie warunków
dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek
badawczo-rozwojowych.
4. Łączenie i rozwijanie badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie technologii odlewniczych.
5. Wymiana umiejętności, informacji i doświadczeń.

Podstawa działania Klastra
§3
1.

Klaster funkcjonuje jako samodzielne, wspólne przedsięwzięcie (projekt) Partnerów.

2.

Klaster działa w oparciu o własny program rozwoju i regulamin.

3.

Regulamin Klastra określa szczegółowe warunki i zasady współpracy Partnerów Klastra.

4.

Program rozwoju Klastra stanowi Strategia Rozwoju Klastra, opracowywana przez
Koordynatora Klastra.

5.

Każdy z partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach i obowiązkach.

6.

Każdy z Partnerów ma równy dostęp do infrastruktury i usług świadczonych przez
Koordynatora Klastra oraz do usług, szkoleń,

materiałów, wartości niematerialnych

i prawnych, środków trwałych i wyposażenia świadczonych w ramach Klastra na zasadach
szczegółowo określonych

w Regulaminie Klastra, który jest integralną częścią niniejszej

umowy.
7.

Za zapewnienie równego dostępu Partnerom Klastra do zaplecza i usług świadczonych
w ramach Klastra odpowiada Koordynator Klastra.

Struktura Klastra
§4
1.

Strukturę Klastra tworzą Rada Klastra oraz Koordynator Klastra.
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2.

Rolę Koordynatora Klastra pełni Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast sp. z o.o. –
non profit, Koordynator przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami wynikającymi
z niniejszej umowy.

3.

Koordynator wypracowany zysk w całości przeznacza na cele związane z realizacją
przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz współpracy przedsiębiorców z instytucjami
otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi.

4.

Obsługę organizacyjną i administracyjną Klastra sprawuje Koordynator Klastra.

5.

Koordynator współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie
Klastra roczne sprawozdania z działalności Klastra.

6.

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:
a. opracowanie strategii rozwoju Klastra,
b. przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra,
c. zapewnienie skutecznego monitoringu prawno-finansowego działalności Klastra,
d. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Klastra,
e. realizowanie projektów powierzonych przez Radę Klastra,
f. współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego
Partnerów.

7.

Do kompetencji Koordynatora należy w szczególności:
a. inicjowanie wspólnych działań, projektów, wydarzeń,
b. reprezentowanie Klastra w postępowaniach o uzyskanie wsparcia w ramach projektów
i programów dotyczących środków krajowych i pomocowych z Unii Europejskiej,
c. zawieranie umów w sprawie wsparcia na wczesną fazę rozwoju Klastra, rozwój klastra bądź
innych form dofinansowania,
d. zapewnienie prawidłowości rozliczeń związanych z dofinansowaniem,
e. podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla
Rady Klastra.

8.

Koordynator nie jest umocowany do podejmowania czynności prawnych w imieniu
któregokolwiek Partnera Klastra, poza czynnościami do których został wyraźnie umocowany
niniejszym regulaminem bądź zostanie umocowany odrębnymi umowami.
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Koszty i Finanse
§5
1. Wszelkie koszty, wydatki oraz opłaty ponoszone w związku z bieżącą realizacją celów Klastra
Partnerzy Klastra będą ponosili we własnym zakresie, proporcjonalnie do udziału danego
Partnera Klastra w konkretnym projekcie realizowanym przez Klaster, chyba, że za zgodą
pozostałych umawiających się Stron zostaną podjęte odmienne ustalenia.
2. Każdy z Partnerów Klastra zobowiązuje się prowadzić ewidencję w/w kosztów wyodrębnioną
w swoich księgach handlowych w celu ich dokumentowania i okazania na żądanie
zainteresowanej strony.
3. Zasady określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do gospodarowania środkami uzyskanymi
w ramach projektów i programów dotyczących środków krajowych i pomocowych z Unii
Europejskiej, w tym przypadku sposób gospodarowania środkami zostanie ustalony odrębną
umową dotyczącą danego projektu.
4. Źródłami finansowania bieżącej działalności organizacyjno-administracyjnej Klastra i jego
kosztów operacyjnych są w szczególności:
a. dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,
b. wkład własny Partnerów Klastra,
c. przychody z tytułu świadczonych usług przez Klaster,
d. darowizny,
e. pożyczki.
5. Po zakończeniu realizacji Projektu koszty operacyjne Klastra finansowane są w szczególności
z następujących źródeł:
1. wkład własny Partnerów klastra,
2. przychody z tytułu świadczonych usług przez Klaster,
3. dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,
4. darowizny,
5. pożyczki.
6. Zysk wypracowany w toku zdań realizowanych przez Klaster zostaje w całości przeznaczony na
dalszy rozwój Klastra zgodnie z celami określonymi w § 2.
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Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
§6
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011r.
2. Każdemu z Partnerów przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie,
z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Szczegółowe zasady wystąpienia Partnera z Klastra określa Regulamin. Wystąpienie jest
skuteczne z chwilą złożenia deklaracji wystąpienia z Klastra stanowiącej załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.

Postanowienia Końcowe
§7
1. Zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Partnerzy Klastra wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania niniejszej Umowy starać się
będą rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory poddane zostaną pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Klastra.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w jedenastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdego z Partnerów Klastra.
5. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra nowego Partnera, następuje z chwilą złożenia
deklaracji przystąpienia do Klastra stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.
6. Umowa przystąpienia nowego Partnera do Klastra stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej
Umowy, podpisywana będzie w imieniu Klastra przez Koordynatora Klastra oraz osoby
reprezentujące nowego Partnera.
Załączniki:
1. Regulamin Klastra „Innowacyjne Odlewnictwo”
2. Deklaracja przystąpienia do Klastra „Innowacyjne Odlewnictwo”
3. Deklaracja wystąpienia z Klastra „Innowacyjne Odlewnictwo”
4. Umowa przystąpienia nowego Partnera do Klastra.
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Podpisy Partnerów Klastra:
1. Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o.

……..……………………………………………….
(pieczątka firmowa)

………………………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpisy osób upoważnionych)

2. Krakodlew S.A.

……..……………………………………………….
(pieczątka firmowa)

………………………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpisy osób upoważnionych)

3. Kancelaria Radcy Prawnego „MERITUM” Magdalena Chaszczyńska

……..……………………………………………….
(pieczątka firmowa)

………………………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpisy osób upoważnionych)

4. Joszko Modele Joachim Joszko

……..……………………………………………….
(pieczątka firmowa)

………………………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpisy osób upoważnionych)

5. P.W. MAT Arkadiusz Włodarczak

……..……………………………………………….
(pieczątka firmowa)

………………………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpisy osób upoważnionych)

6. P.W. Promet Jerzy Żurański

……..……………………………………………….
(pieczątka firmowa)
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7. Dr Ząber Sp. z o.o.

……..……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

(pieczątka firmowa)

(pieczątka i podpisy osób upoważnionych)

8. Ośrodek Innowacyjno-Wdrożeniowy Technologii Odlewniczych - Techodlew

……..……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

(pieczątka firmowa)

(pieczątka i podpisy osób upoważnionych)

9. Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Odlewnictwa

……..……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

(pieczątka firmowa)

10.

(pieczątka i podpisy osób upoważnionych)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

……..……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

(pieczątka firmowa)

11.

(pieczątka i podpisy osób upoważnionych)

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

……..……………………………………………….
(pieczątka firmowa)
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