Jednostka Koordynująca Klastra
Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku
38-500 Sanok, Rynek 15
tel.: 13 46 304 44

e-mail: rigsanok@pro.onet.pl

Porozumienie o utworzeniu Zespołu Roboczego „POLIMERY”
Niniejsze porozumienie zostało zawarte w Sanoku w dniu 16 listopada 2015, pomiędzy
podmiotami, których podpisy widnieją poniżej, o następującej treści:
1.
Zgodnie z § 9 umowy o utworzeniu Klastra Naukowo - Przemysłowego „SANOK” tworzy się
Zespół Roboczy „POLIMERY”
2.
W skład Zespołu Roboczego mogą wchodzić Członkowie Klastra oraz podmioty nie będące
członkami Klastra według uzgodnień wewnętrznych Zespołu Roboczego
3.
Przystąpienie nowego członka do Zespołu wymaga złożenie deklaracji o chęci współpracy i
podpisania umowy z Liderem Zespołu.
4.
Porozumienie o utworzeniu Zespołu Roboczego „POLIMERY” nie generuje kosztów ani
zobowiązań finansowych dla Członków.
5.
Celem szczegółowym współpracy w ramach zespołu jest wykorzystanie polimerów w
bieżącej działalności członków poprzez:
a. realizację prac badawczych
b.
wdrażanie wyników pracy badawczej w procesie produkcyjnym w tym w
szczególności wykorzystywanie wyników pracy badawczej przy projektowaniu i wytwarzaniu
produktów
c.
wprowadzanie do obrotu produktów wytworzonych z uwzględnieniem wyników
pracy badawczej, a także dokonywanie czynności z tym związanych, tj. w szczególności
działalności marketingowej.
6.
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W ramach Zespołu Roboczego będą podpisywane umowy o zachowaniu poufności, umowy o
prawach autorskich do rezultatów współpracy w ramach Klastra oraz umowy o współpracy
między poszczególnymi członkami Zespołu Roboczego w zależności od potrzeb
przedsięwzięcia.
7.
Członkowie Zespołu zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w
trakcie realizacji porozumienia, których poufny charakter zostanie zastrzeżony przy ich
przekazywaniu
8.
Zespół wyznacza na Lidera Zespołu firmę GRAN POLYCHEM SP Z O O, ul. Machowa 160A, 39220 Pilzno,
9.
Bieżące kontakty członków Zespołu odbywać się będą z wykorzystaniem mediów
elektronicznych i internetowych.
10.
Członkowie Zespołu mają obowiązek informowania o działaniach oraz prawo do zgłaszania
aktualnych potrzeb Koordynatorowi Klastra Naukowo - Przemysłowego „SANOK”
11.
Każdy z członków Zespołu ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Zespole z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty złożenia przez Członka Zespołu
pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być złożone Liderowi w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
12.
Jakiekolwiek zmiany w niniejszym porozumieniu mogą być dokonane tylko w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia
pozapisemne.
13.
Porozumienie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu przechowywanym przez
Jednostkę koordynującą Klastra RIG Sanok
14.
Dla każdego z członków Zespołu wydaje się uwierzytelnione kopie niniejszego porozumienia
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