POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH
POLSKIEGO WSCHODNIEGO KLASTRA MEDYCZNEGO
W związku z potrzebą dostosowania formy klastra do nowych standardów i regulacji strony
Porozumienia - członkowie Rady Klastra zgodnie z dotychczasowym par. 6 Porozumienia przyjmują
poniższą treść Porozumienia jako obowiązującą.
§1
1. Misją Klastra jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianego sektora biotechnologii, technologii
medycznych i ochrony zdrowia jako regionalnej szansy województwa Podlaskiego, poprzez
stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, dostawców i odbiorców technologii, produktów i
usług, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych oraz
instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz tego sektora.
2. Klaster będzie narzędziem realizacji strategii rozwoju regionu, poprzez wspieranie tworzenia
konkurencyjnej, otwartej i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie rozwoju
społecznego.
3. Utworzenie Klastra jest zgodne z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Podlaskiego, która za jedno z głównych narzędzi strategicznego rozwoju województwa uznaje rozwój
inicjatyw klastrowych.
§2

1. Celem Klastra jest stworzenie nowoczesnego środowiska technologii medycznych w zakresie badań,
wdrożeń, zastosowań i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i
technologii, a przez to w szczególności:

a) zwiększanie dostępności wykwalifikowanych kadr dla potrzeb dostawców i odbiorców produktów,
technologii i usług medycznych;

b) wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z siedzibą na terenie województwa podlaskiego na
rynku globalnym;

c) tworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestycji w branży medycznej;
d) zwiększenie liczby atrakcyjnych miejsc pracy w regionie
e) efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych na wzmocnienie
gospodarczej województwa.

konkurencyjności

f) istotne polepszenie stanu zdrowia mieszkańców regionu
g) zapewnienie lepszej dostępności i jakości usług medycznych dla mieszkańców oraz osób spoza
regionu

§3
Cele Klastra osiągane będą w szczególności poprzez:

a) utworzenie we współpracy z członkami Klastra – stronami porozumienia grup zakupowych
b) budowę mechanizmów przygotowywania kadr dla potrzeb członków klastra działających w obszarze

branży medycznej oraz rozwijania ich kompetencji, w szczególności utworzenie odpowiedniego
Centrum Kształcenia Kadr

c) stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi
a przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi o potrzebach i wzajemnej ofercie obu środowisk

d) stworzenie platformy i narzędzi przepływu informacji oraz koordynacji działań wspierających proces
tworzenia nowych przedsiębiorstw, w tym w oparciu o powstające innowacyjne technologie

e) budowę konsorcjów realizujących wspólne przedsięwzięcia badawczo – wdrożeniowe i gospodarcze

f) budowę zespołów aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych
i innych potencjalnych źródeł finansowania badań i wdrożeń

g) współpracę z przedsiębiorstwami i jednostkami sfery B+R w stworzeniu oferty zaawansowanych
produktów, technologii i usług medycznych dla placówek ochrony zdrowia i społeczeństwa

h) zapewnienie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju zawodowego w oparciu o unikalne zaplecze

Klastra z możliwością projektowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o kumulowanie
wieloletniego doświadczenia zdobywanego naprzemiennie na zajmowanych stanowiskach w
gospodarce oraz jednostkach naukowych czy też B+R

i) promocję współpracy przedsiębiorstw
j) promocję regionu jako atrakcyjnego miejsca inwestowania, w szczególności w branżę medyczną
k) czynne uczestnictwo partnerów Klastra w rozwoju społecznym i gospodarczym Podlasia
§4

1. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na
zasadach dobrowolności i zadeklarowanej woli współpracy.

2. Przystąpienie do Klastra nowego uczestnika wymaga zgody Zarządu Polskiego Wschodniego Klastra
Medycznego.

3. Klaster jest otwarty na udział w strukturach ponadregionalnych, Partnerzy deklarują chęć współpracy
w wymiarze krajowym i zagranicznym.

§5

1. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.
2. Zobowiązania finansowe wymagają zgody Partnera, który je na siebie przyjmuje.
3. Podejmowanie współpracy dla realizacji indywidualnych lub wspólnych projektów bądź
przedsięwzięć w ramach Klastra odbywać się będzie w oparciu o szczegółowe umowy lub
porozumienia, które będą się odwoływać do Porozumienia o utworzeniu Polskiego Wschodniego
Klastra Medycznego.
§6

1. Wszystkie decyzje w zakresie strategicznej działalności Klastra podejmowane są przez Radę Klastra.
2. Rada Klastra powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Klastra.
3. Przewodniczący organizuje i koordynuje prace Rady Klastra oraz zwołuje i prowadzi jej posiedzenia.
4. Rada Klastra w szczególności opracowuje strategię i plan działalności Klastra.
5. Każdy z Partnerów wyznacza swojego Przedstawiciela do Rady Klastra.
6. Rada Klastra dokłada wszelkich starań, aby podejmować decyzje w drodze konsensusu lub przez
aklamację w postaci milczącej zgody.

7. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb.
8. Dopuszcza się udział w posiedzeniach Rady Klastra za pośrednictwem elektronicznych środków
komunikacji.

9. Dodatkowo dopuszcza się korespondencyjne w tym elektroniczne oddawanie głosu przez członków
Rady.

§7

1. Partnerzy wyznaczają na Koordynatora Klastra Fundację Zdrowe Miasto.
2. Partnerzy upoważniają Koordynatora Klastra do podejmowania działań służących realizacji celów

Klastra, w szczególności działań polegających na pozyskiwaniu środków finansowych, z
zastrzeżeniem §5 ust. 3.

3. W sprawach dotyczących Klastra Koordynator Klastra zobowiązany jest wykonywać uchwały Rady i
Zarządu.

4.
5. Partnerzy upoważniają Koordynatora Klastra do reprezentowania Klastra na zewnątrz.
6. Koordynator Klastra zapewnia obsługę organizacyjną i biurową Klastra.
7. Za wspólny adres korespondencyjny Partnerzy przyjmują adres siedziby Koordynatora Klastra.
§8

1. Za wykonywanie uchwał Rady Klastra oraz operacyjne zarządzanie działalnością Klastra w ramach
udzielonych przez nią pełnomocnictw odpowiedzialny jest Zarząd Klastra.

2. W skład Zarządu Klastra wchodzi Przewodniczący oraz od 3 do 6 członków.
3. Przewodniczącego Zarządu Klastra powołuje i odwołuje Koordynator Klastra.
4. Członków Zarządu Klastra powołuje i odwołuje Rada Klastra na wniosek Koordynatora Klastra,
spośród członków Rady Klastra lub spoza ich grona.

5. Zarząd Klastra podejmuje decyzje większością głosów; w przypadku równej ilości głosów głos
decydujący podejmuje Przewodniczący.

6. Przewodniczący organizuje i koordynuje prace Zarządu Klastra oraz zwołuje i prowadzi jego
posiedzenia.

7. Posiedzenia Zarządu Klastra odbywają się w miarę potrzeb.
§9

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Każdy z Partnerów może wypowiedzieć swój udział w niniejszym Porozumieniu w każdym czasie.

Białystok, dnia 04.01.2019 roku

