UMOWA O WSPÓŁPRACY
Zawarta w Szczecinie w dniu …………………..……………………………..20…. roku pomiędzy
………………………….……………… z siedzibą w ………….………………………………………;
REGON: …………………………………; Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: ………………………..
zwanym dalej PARTNEREM reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
a
Fundacją Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny UWIERZ W SIEBIE zwanym dalej Fundacją

UWIERZ W SIEBIE Klaster Społeczny z siedzibą w Szczecinie ul. Jagiellońska 3/8, 70-435 Szczecin
REGON: 320944147; Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000374229
reprezentowanym przez:
1. Bernarda Sack Prezesa Zarządu Fundacji
2. Ewę Łabieniec Wiceprezesa Zarządu Fundacji
Strony niniejszej Umowy ustalają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest kooperacja Partnerów w zakresie
1. stworzenie sieci współpracy w obszarach związanych ze wspomaganiem podmiotów ludzkich,
umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni
wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych
oraz władz lokalnych i regionalnych.
2. wspieranie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości przyczyniającej się do zmian
cywilizacyjnych i kulturowych tworzących, tym samym ludziom warunki do poprawy jakości życia.
3. łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w celu efektywnego wykorzystywania zarówno
istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego
a w szczególności społeczności lokalnych.
4. tworzenie warunków do upowszechniania wiedzy poprzez prowadzenie i organizowanie pozaszkolnych
form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

§2
Powyższe cele realizowane będą m.in. poprzez:
1. Promowanie idei Klastra, jako miejsca przyjaznego
2.
3.
4.
5.
6.

dla tworzenia i funkcjonowania
niekonwencjonalnych, nowatorskich i innowacyjnych działań obywatelskich, rozwijania umiejętności
i realizacji projektów w obszarach społecznych.
Wsparcie Konwentu Partnerów Fundacji Uwierz w Siebie Klaster Społeczny w zakresie pozyskiwania
środków finansowych na wspólne działania.
Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych warunków
dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, instytucji, firm i organizacji działających
w Klastrze.
Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami
i firmami spoza Konwentu Partnerów Fundacji Uwierz w Siebie Klaster Społeczny, w celu zapewnienia
i ułatwienia Partnerom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii.
Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów społecznych, rozwojowych i badawczych oraz
występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych funduszy, w szczególności
z funduszy europejskich.
Organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy,
dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń.

§3
Zobowiązania Stron
1. Strony współpracują na zasadach partnerstwa. Zgodnie oświadczają, że porozumienie pozytywnie
wpłynie na wzajemne relacje oraz wyrażają wolę dobrej współpracy.
§4
Zasady współpracy
1. Partner Konwentu Fundacji Uwierz w Siebie Klaster Społeczny ma prawo do wydelegowania
jednego przedstawiciela do Konwentu Partnerów, który pełni funkcję doradczo - opiniodawczą
w stosunku do Zarządu Fundacji.
2. Celem działalności Konwentu Partnerów jest wspieranie pracy Zarządu m. in. w zakresie
opracowywania koncepcji rozwoju, strategii działania i planowania przyszłych przedsięwzięć.
3. Konwent Partnerów działa zgodnie z przyjętym Regulaminem Konwentu.
4. Spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami Umowy, będą rozstrzygane przede wszystkim
w trybie polubownym. Strony zobowiązują się dążyć w dobrej wierze do zakończenia wszelkich
sporów między nimi ugodą, uwzględniającą cel tej umowy, z równym poszanowaniem ich
zasługujących na ochronę interesów.
§5
Prawo odstąpienia
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w dowolnym czasie, z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie przez Partnera niniejszej Umowy nie skutkuje wypowiedzeniem umów
zawartych przez Partnerów w ramach i w związku z działalnością Konwentu Fundacji Uwierz
w Siebie Klaster Społeczny.
§6
Postanowienia końcowe
1. Za zobowiązania wobec osób trzecich zaciągnięte przez jedną ze stron w związku z realizacją
umowy o współpracy pozostałe strony nie ponoszą odpowiedzialności.
2. Zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdego z Partnerów.
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