
ANEKS nr 1 do Umowy porozumienia kooperacyjnego 

 

zawarty w dniu 27 lipca 2011 r. w Kielcach pomiędzy Stronami określonymi w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

1. Niniejszym Strony zmieniają treść zawartej między nimi Umowy porozumienia 

kooperacyjnego. 

 

2. Ust.1, § 1 nabiera brzmienia: 

 

Strony zmierzają podjąć i realizować wzajemną współpracę w ramach ponadregionalnego 

powiązania kooperacyjnego "Nauka, Medycyna i Nowoczesne Technologie", polegającego na 

podejmowaniu przez niezależnych przedsiębiorców oraz jednostki badawczo-rozwojowe i 

instytucje otoczenia biznesu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, wymianie informacji, 

korzystaniu ze wspólnej infrastruktury. Celem działań Klastra będzie inicjowanie i wdrażanie 

działań proinnowacyjnych w zakresie transferu wiedzy i technologii związanej z medycyną. 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest stworzenie porozumienia "Nauka, Medycyna i Nowoczesne 

Technologie",  jako struktury organizacyjnej ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego oraz 

ustalenie warunków współpracy, niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania, działań 

marketingowych, w tym budowy wspólnej marki oraz powiązań kooperacyjnych. 

 

3. W § 2 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: 

 

Zakres działania Porozumienia będzie realizowany przez Koordynatora w szczególności poprzez: 

a. organizowanie, prowadzenie i koordynację działań umożliwiających dostęp uczestników do 

najnowszych osiągnięć techniki i nauki w zakresie nowych technologii,  

b. organizowanie i koordynację systemu wymiany informacji i doświadczeń, prowadzenie 

szkoleń, udostępnianie infrastruktury Porozumienia jego uczestnikom, 

c. organizowanie i koordynacja projektów badawczych, naukowo-badawczych, 

wdrożeniowych, 

d. promowanie idei Porozumienia w środowiskach biznesowych.  

 

4. W § 2 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu: 

 

Koszty operacyjne Koordynatora związane z funkcjonowaniem Porozumienia będą pokrywane z 

opłat wnoszonych przez członków Porozumienia, w tym za użytkowanie infrastruktury. Opłaty 

wnoszone będą proporcjonalne do stopnia użytkowania infrastruktury przez członków 

Porozumienia. Opłaty będą kalkulowane na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów 

operacyjnych Koordynatora. Ewentualny zysk wypracowany przez Koordynatora w wyniku 

realizacji działań na rzecz Porozumienia może zostać przeznaczony wyłącznie na jego dalszy 

rozwój. 

 

5. § 6 zmienia numerację na § 7 

 

6. Dodaje się § 6 o następującym brzmieniu: 

 

1. Infrastruktura zakupiona i wybudowana w ramach projektu 5.1 POIG (zwana dalej 

Infrastrukturą) pozostaje własnością Koordynatora  

2. Pod pojęciem Infrastruktury rozumie się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

będące produktem projektu. 

3. Produkty projektu mogą być udostępniane jedynie podmiotom należącym do Porozumienia. 

4. Zapotrzebowanie na Infrastrukturę członkowie Powiązania zgłaszają do Koordynatora, który 

tworzy harmonogram korzystania z Infrastruktury, uwzględniający zapotrzebowanie zgłaszane 

przez członków Powiązania. 



5. Każdy podmiot wchodzący w skład Powiązania ma zapewniony równy dostęp do Infrastruktury i 

może zgłosić zapotrzebowanie z wyprzedzeniem (na specjalnym formularzu) podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela. O kolejności wykorzystania decyduje data złożenia 

zapotrzebowania.  

6. Jeśli udostępnienie sprzętu lub pomieszczeń nie jest możliwe w zgłoszonym terminie, 

koordynator może zaproponować inny, dogodny termin. 

7. Infrastruktura może być wykorzystywana do zadań określonych w projekcie 5.1 POIG.  

8. Użytkowanie i zwrot sprzętu lub pomieszczeń odbywa się po podpisaniu odpowiednio protokołu 

odbioru i protokołu zwrotu. 

9. Za uszkodzenia Infrastruktury podczas eksploatacji i użytkowania odpowiada wypożyczający. 

Naprawa uszkodzeń odbywa się na koszt wypożyczającego. Przejęcie materialnej 

odpowiedzialności za powierzoną Infrastrukturę dokumentowane jest wpisem do rejestru osób 

korzystających. 

10. W przypadku, jeśli korzystanie ze sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych wymaga  

licencji lub przeszkolenia, Koordynator zapewni obsługę przeszkolonych pracowników, a jeżeli 

będzie to konieczne przeprowadzi niezbędne szkolenia dla członków Powiązania. 

11. Korzystanie z Infrastruktury przez członków Powiązania jest odpłatne, wysokość opłat jest 

regulowana osobnym cennikiem ustalanym przez Koordynatora Powiązania.  

12. Opłaty za udostępnienie infrastruktury będą kalkulowane na poziomie gwarantującym pokrycie 

kosztów eksploatacyjnych Infrastruktury, kalkulowanych na podstawie corocznego planu 

sporządzanego przez Koordynatora. Adekwatność założonych kosztów będzie weryfikowana w 

trybie miesięcznym. 

13. Dopuszcza się możliwość zmiany założonych opłat w przypadku, gdy w wyniku miesięcznej 

weryfikacji kosztów zostanie zidentyfikowany ich wzrost mogący skutkować zachwianiem 

płynności budżetu Powiązania. 

14. Koordynator zapewni członkom Porozumienia równy dostęp do świadczonych usług. 

 

7. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 


