Regulamin
Klastra Edukacyjnego GLOKAL
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Pełna nazwa Klastra brzmi: „Klaster Edukacyjny GLOKAL" i w dalszej części regulaminu zwany jest
Klastrem.
2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o „koordynatorze” ma się na myśli Izbę Gospodarczą Europy
Środkowej (KRS 00000527678).

3. Klaster został powołany na podstawie „Umowy utworzeniu i prowadzenia Klastra
Edukacyjnego GLOKAL na zebraniu założycielskim w dniu ……………………..
4. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi
natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celu określonego w paragrafie ….
Umowy utworzenia i prowadzenia Klastra. Klaster do prowadzenia działań wykorzystuje
osobowość prawną Izby Gospodarczej Europy Środkowej.
5. Klaster opiera swoją działalność na pracy jej członków, koordynatora lub na wniosek członków
Klastra do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
6. Klaster może należeć do organizacji międzynarodowych.
7. Klaster prowadzi działalność non –profit.
Rozdział II
Cele i sposoby realizacji
§2
Celem funkcjonowania Klastra Edukacyjnego Glokal jest umocnienie roli jego członków w Polsce i na arenie
międzynarodowej jako potencjalnych partnerów projektowych i biznesowych oraz wspomaganie ich rozwoju
z wykorzystaniem potencjału rozwojowego w szczególności poprzez:
- intensyfikację współpracy między samorządem, biznesem i organizacjami pozarządowymi,
- rozwijanie umiejętności specjalistycznych mieszkańców Europy,
- wsparcie w obszarze rozwoju lokalnego, społecznego i gospodarczego.
§3
Powyższe cele będą osiągane między innymi poprzez:
1.

stworzenie wspólnej strategii dla rozwoju edukacji nakierowanej na specjalizacje zawodowe
w zakresach uznanych przez członków Klastra za kluczowe;

2.

prowadzenie wspólnych działań służących promocji Klastra i jego członków, opracowanie
i wdrożenie wspólnego programu marketingowego dla Klastra;

3.

występowanie w interesie rozwoju Klastra oraz jego członków przed władzami w, kraju a także
europejskimi;

4.

działania i projekty związane z inwestycjami w tym obszarze;

5.

organizacje konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, wymian i dobrych praktyk;

6.

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami
spoza Klastra w szczególności z działającymi na terenie Europy.

7.

inicjowanie,

planowanie

i

koordynowanie

wspólnych

projektów

oraz

występowanie

z wnioskami o ich dofinansowanie ze środków publicznych, w szczególności z funduszy
europejskich.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§4
1. Członkami Klastra mogą być tylko podmioty działające w sferze edukacji i jej wsparcia.
2. O przyjęciu nowego członka decydują wszyscy członkowie Klastra, a decyzja o przyjęciu jest
przyjmowana jednogłośnie. Deklaracja członkowska jest składana do Koordynatora a następnie
przekazywana do członków Klastra. Opinia zbierana jest drogą elektroniczną. W razie nie wyrażenia
zgody, istnieje możliwość dyskusji na zebraniu przedstawicieli członków Klastra.
§5
1. Przystąpienie do Klastra nowego członka wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad
działania Klastra.
2. Obowiązkiem członków jest:
a. przestrzeganie postanowień regulaminu,
b. czynny udział w Klastrze.
3. Członek Klastra ma prawo do:
a. dostępu do wszystkich informacji skierowanych do Klastra,
b. uczestnictwa w projektach inicjowanych w ramach Klastra.

§6

1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a. wystąpienia z Klastra na własną prośbę zgłoszoną na piśmie do Koordynatora
i przedstawiona członkom Klastra podczas zebrania członków;

b. wykluczenia z powodu działań na szkodę Klastra. Decyzję o wykluczeniu podejmują
pozostali członkowie podczas spotkania Zebrania członków w obecności przynajmniej
połowy członków zwykłą większością głosów.

Rozdział IV
Struktura Klastra
§7
1. Władzami Klastra są:

a. Zebranie członków
b. Koordynator
c. Sąd koleżeński

Rozdział V
Zebranie członków
§8
1. Zebranie członków jest najwyższą władzą Klastra.
2. Zebranie członków może mieć charakter roboczy lub nadzwyczajny.
3. Robocze zebranie członków zwoływane jest przez członków lub koordynatora nie rzadziej niż raz na
kwartał e-mailem.
4. Nadzwyczajne Zebranie członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
a. z inicjatywy członków;
b. na prośbę koordynatora;
c. na prośbę sądu koleżeńskiego.
5. Informacje o nadzwyczajnym zebraniu członków należy przesłać do wszystkich członków drogą
elektroniczną nie później niż 3 dni przed terminem zebrania.
6. Zebranie członków podejmuje decyzje jednogłośnie, z wyjątkiem sytuacji określonej w paragrafie 6
ustęp 2.
7. Zmiany w regulaminie klastra podejmowane są przez zebranie członków w obecności przynajmniej
połowy członków zwykłą większością głosów.
Rozdział VI
Koordynator
§9
1. Koordynator jest podmiotem reprezentującym członków Klastra.

2. Zadania Koordynatora:
a. odpowiedzialność za organizację działań Klastra,
b. reprezentowanie Klastra w projektach krajowych i międzynarodowych,
c. administrowanie oficjalną stroną Klastra,
d. zamieszczanie informacji o działaniach Klastra na jej oficjalnej stronie internetowej.
Rozdział VII
Sąd koleżeński
§ 10
1 Sąd koleżeński służy do rozwiązywania sporów wśród członków Klastra.
2. Sąd koleżeński składa się z 3 członków.
3. Szczegółowy tryb funkcjonowania sądu koleżeńskiego określa osobny regulamin przyjęty przez zebranie
członków.
Rozdział VIII
Źródła finansowania Klastra
§ 11

1. Działalność Klastra będzie finansowana z:
a. dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych,
b. dotacji i kwot wsparcia z krajowych programów i funduszy celowych oraz europejskich
i światowych środków pomocowych przeznaczonych na realizację zadań zbieżnych z celami
działania Klastra,
c.

z kapitałów pieniężnych i instrumentów finansowych,

d. wpływów z działalności statutowej i innych źródeł.
2. Wypracowany dochód Klastra przeznaczony jest na cele i zadania określone w paragrafie
2 i 3 Regulaminu.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 12
Regulamin zostaje zawarty na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez wszystkich
członków.
§ 13
Wszelkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
§ 15
W pierwszej kolejności występujące spory będą poddawane postępowaniu polubownego. W przypadku
braku porozumienia sprawy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Koordynatora
§ 16
Niniejszy Regulamin sporządzono na prawach oryginału, po jednym egzemplarzu dla każdego Partnera.
data i miejsce
Podpisy wszystkich Członków Klastra:

1. …………………………
2. ………………………….

3. …………………………..
4. …………………………..
5. ..............................
6. …………………………..

