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UMOWA 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
W RAMACH 

Klastra Turystycznego Mikroregionu „Dolina Strugu”  

obejmującego gospodarstwa agroturystyczne  

na terenie Doliny Strugu 

 

Mając na uwadze potencjał branży turystycznej na terenie mikroregionu „Dolina Strugu” oraz jej 
znaczenie dla zrównoważonego, wszechstronnego i dynamicznego rozwoju tego regionu Strony 
zawierają umowę następującej treści:   

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Niniejsza umowa określa ogólny zakres oraz zasady współpracy Stron w ramach Klastra 

Turystycznego Mikroregionu „Dolina Strugu” obejmującego gospodarstwa agroturystyczne, 

zwanego w dalszej części umowy „Klastrem”.  

2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami w ramach Klastra będą rozwijane 

i formułowane w ramach stosownych dokumentów, takich jak regulaminy, formularze, 

zasady współpracy itp.  

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Klaster nie posiada osobowości prawnej ani w żaden sposób nie ingeruje w formę i zakres 

działalności swoich Partnerów.  

2. Klaster jest powołany na czas nieokreślony.  

3. Klaster tworzą wszystkie podmioty, które łącznie lub osobno podpisały Umowę – 

Porozumienie o współpracy w ramach Klastra Turystycznego obejmującego gospodarstwa 

agroturystyczne, stając się jednocześnie Partnerami Klastra. 

4. Celem głównym funkcjonowania Klastra jest tworzenie efektywnego systemu współpracy 

jego Partnerów prowadzącego do ich dynamicznego rozwoju, wzrostu konkurencyjności na 

rynkach lokalnych i regionalnych oraz poprawy efektywności ich działania.   

5. Cel główny realizowany będzie w szczególności poprzez realizację następujących zadań:  

a. tworzenie warunków organizacyjno-finansowych do funkcjonowania porozumienia; 
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b. opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Klastra; 

c. promocję produktów i kreowanie marki Klastra; 

d. rozwój infrastruktury wspierającej; 

e. rozwój usług wspierających dla Partnerów Klastra;  

f. popularyzację idei klasteringu; 

g. inicjowanie współpracy Partnerów Klastra ze środowiskiem naukowym, mającej na 

celu transfer wiedzy i technologii; 

h.  inicjowanie badań naukowych pozwalających na rozwój technologiczny Partnerów 

Klastra; 

i. organizację seminariów, warsztatów, szkoleń, staży. 

6. Klaster działa inicjując bądź prowadząc projekty wraz z Partnerami lub wspierając tworzenie 

takich projektów i współpracę pomiędzy Partnerami. 

 

§ 3. Członkostwo w Klastrze 

1. Klaster ma charakter otwarty, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i 

woli współpracy. 

2. Klaster jest dobrowolnym porozumieniem gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorstw z 

sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządowych, organizacji 

pozarządowych, uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych, działających w sieci 

gospodarczej związanej z przemysłem turystycznym, szczególnie z agroturystyką oraz z 

branżami kooperującymi i powiązanymi gospodarczo. 

3. Partner Klastra może otrzymać status Partnera: Zwyczajnego, Wspomagającego lub 

Biznesowego. 

4. Partnerem Zwyczajnym Klastra może zostać osoba fizyczna albo prawna, prowadząca na 

terenie mikroregionu „Dolina Strugu” gospodarstwo agroturystyczne lub działalność 

gospodarczą związaną z branżą turystyczną.  

5. Partnerem Wspierającym Klastra może zostać osoba prawna, w tym przedsiębiorstwo, 

stowarzyszenie, instytucja otoczenia biznesu, jednostka samorządowa, jednostka 

badawczo-rozwojowa, uczelnia wyższa, zainteresowana wspieraniem szeroko pojętego 

rozwoju branży turystycznej na terenie mikroregionu „Dolina Strugu”.  

6. Partnerem Biznesowym Klastra może zostać osoba fizyczna albo prawna, prowadząca 

działalność gospodarczą w branży turystycznej, w szczególności w zakresie turystyki i 

agroturystyki oraz w branżach kooperujących i powiązanych gospodarczo. 
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7. Założyciele Klastra staja się automatycznie Partnerami Klastra.  

8. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach. 

9. Warunkiem przystąpienia do Klastra nowego Partnera jest:  

a. Podpisanie Deklaracji członkostwa;  

b. Akceptacja treści Umowy – Porozumienia o współpracy oraz obowiązujących zasad 

funkcjonowania Klastra Turystycznego określonych w innych dokumentach 

formalnych wypracowanych w trakcie jego funkcjonowania;  

c. Akceptacji Deklaracji członkowskiej przez Radę Klastra.  

 

§ 4. Organizacja Klastra  

1. Klaster jest przedsięwzięciem działającym jako sieć wzajemnych umów o współpracy 

pomiędzy Partnerami a Koordynatorem Klastra.  

2. W ramach Klastra działają następujące organy: 

a. Zgromadzenie Partnerów Klastra  – jako zgromadzenie wszystkich Partnerów, organ 

prawodawczy i doradczy. 

b. Rada Klastra – jako organ kontrolny i opiniodawczy i arbitrażowy. 

c. Koordynator Klastra – jako organ administracyjny i wykonawczy. 

 

§ 5. Zgromadzenie Partnerów Klastra 

1. Klaster, jako wspólne przedsięwzięcie, posiada władze w postaci Zgromadzenia Partnerów, w 

której każdy podmiot – Partner Klastra reprezentowany jest przez swojego przedstawiciela. 

2. Pracom Zgromadzenia Partnerów przewodzi Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów 

wybierany przez Zgromadzenie Partnerów Klastra spośród jej Partnerów zwykłą większością 

głosów na dwuletnią kadencję. 

3. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia Partnerów odbywają się co najmniej raz w 

roku. Zwoływane są one pisemnie przez Koordynatora Klastra w porozumieniu z Radą Klastra 

z podaniem porządku obrad. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Partnerów 

winno być wysłane na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Partnerów (decyduje 

data stempla pocztowego). 

4. Jeśli zawiadomienie na posiedzenie jest prawidłowe, Zgromadzenie Partnerów Klastra jest 

zdolne do podejmowania uchwał – bez względu na liczbę obecnych. 
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5. Decyzje Zgromadzenia Partnerów zapadają zwykłą większością głosów w formie uchwał. 

Zgromadzenie Partnerów Klastra przy podejmowaniu decyzji będzie dążyło do uzyskania 

konsensusu. 

6. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Partnerów zwołuje się wówczas, gdy wymaga tego 

interes Klastra. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Partnerów zwołuje Koordynator 

Klastra w terminie miesiąca, na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków 

Klastra lub na wniosek Rady Klastra. Ww. wniosek musi zawierać także odnośny punkt 

porządku obrad. 

7. Zgromadzenie Partnerów Klastra: 

a. uchwala Regulamin funkcjonowania Klastra i jego zmiany, 

b. uchwala główne kierunki działania Klastra,  

c. uchwala plan działań Klastra na kolejny rok,  

d. uchwala strategię rozwoju Klastra, 

e. rozpatruje i przyjmuje roczne sprawozdania Rady Klastra z działalności Klastra i udziela 

jej absolutorium, 

f. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klastra,  

g. rozpatruje odwołania od uchwał Rady Klastra,  

h. uchwala regulaminy niezastrzeżone do właściwości innych Organów Klastra;  

i. rozpatruje i rozstrzyga sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia Partnera, dla 

których statut nie zastrzega kompetencji innych Organów Klastra. 

 

§ 6. Rada Klastra  

1. W skład Rady Klastra wchodzą Partnerzy wybrani przez Zgromadzenie Partnerów Klastra. 

Rada Klastrów składa się od 3-5 Partnerów.  

2. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się co najmniej raz na pół roku i zwoływane są przez 

Koordynatora Klastra. 

3. Rada Klastra przygotowuje i wprowadza w życie uchwały Zgromadzenia Partnerów Klastra. 

Jest także zobowiązana do składania rocznych sprawozdań z ich realizacji przed 

Zgromadzeniem Partnerów Rada Klastra decyduje o wszystkich sprawach Klastra, o ile nie 

wymagają one podjęcia uchwały Zgromadzenia Partnerów Klastra. Decyzje Rady Klastra 

podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

Rady. Pilne decyzje mogą być głosowane również w trybie obiegowym (pocztą elektroniczną, 

faksem itp.). 
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4. Od decyzji Rady Klastra przysługuje członkom Klastra odwołanie do Zgromadzenia 

Partnerów. 

 

§ 7. Koordynator Klastra  

1. Koordynatora Klastra wybiera spośród siebie Rada Klastra.  

2. Do kompetencji Koordynatora Klastra należy w szczególności:  

a. reprezentowanie członków Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów 

dotyczących współpracy w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra, 

bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych bez posiadania stosownego 

upoważnienia; 

b. inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych 

projektów Klastra z funduszy pomocowych;  

c. podejmowanie inicjatyw określonych w ramach planu działania Klastra 

zatwierdzonego przez Zgromadzenie Partnerów Klastra;  

d. proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra;  

e. podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych dla Zgromadzenia Partnerów Klastra lub Rady Klastra, z 

wyłączeniem decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych. 

3. Koordynator zobowiązuje się zapewnić równy dostęp do usług, szkoleń, materiałów, 

wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia w ramach działalności 

dla wszystkich członków powiązania kooperacyjnego. 

§ 8. Osoba upoważniona do działania  

 

1. W ramach Klastra, w tym w szczególności w Zgromadzeniu Partnerów Klastra, w imieniu 

Partnera działa jego przedstawiciel. 

2. Wraz z podpisaniem niniejszej umowy Partner wyznaczy i odpowiednio umocuje swojego 

przedstawiciela w Klastrze. 

3. Postanowienie ust. 1 nie uchybia szczególnym wymaganiom, jakie dla składania oświadczeń 

woli w imieniu Partnera przewidują odrębne przepisy. 
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§ 9. Zakres odpowiedzialności 

1. Niniejsze Porozumienie nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku podległości 

pomiędzy Stronami umowy. 

2. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Partnerami Klastra w zakresie prowadzonej 

działalności strony będą prowadzić zaplanowane przez siebie zadania w sposób 

autonomiczny, niezależny i na własną odpowiedzialność. 

3. Każda Strona może wystąpić z Klastra w dowolnym czasie, poprzez złożenie Oświadczenia o 

wystąpieniu Koordynatorowi Klastra.  

4. Wystąpienie z Klastra nie skutkuje wypowiedzeniem umów zawartych przez Partnera w 

ramach i w związku z działalnością Klastra. 

5. Niniejsze Porozumienie nie rodzi żadnych kosztów ani też żadnych zobowiązań finansowych 

dla każdej Strony Umowy. 

 

 

§ 10. Finansowanie Klastra  

1. Funkcjonowanie Klastra może być  finansowane z funduszy europejskich, innych funduszy 

krajowych bądź zgodnie z innymi porozumieniami ze środków własnych Partnerów Klastra. 

2. Szczegółowe zasady finansowania poszczególnych projektów, a w szczególności udział w 

kosztach projektu oraz zakres poszczególnych zadań dla poszczególnych Partnerów Klastra 

uczestniczących w danym projekcie, zostanie określony w odrębnej umowie określającej 

szczegółowe zasady realizacji projektu, podpisanej przez uczestników projektu przed 

rozpoczęciem jego realizacji. Wzór tej umowy na potrzeby Klastra przygotuje Koordynator. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia w dowolnym czasie, z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 


