REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY ORAZ USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ LIDERA KLASTRA
§1
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z infrastruktury oraz usług świadczonych przez Lidera
w ramach Klastra Technologii Drewna „Lignum” (dalej: Klaster) powołanego na podstawie Umowy
w sprawie powołania Klastra z dnia 5 września 2013 r.
§2
Infrastrukturą stworzoną w ramach projektu realizowanego przez Klaster, w tym środkami trwałymi
oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, zarządza Koordynator Klastra.
§3
Wszystkie strony w ramach Klastra mają równy dostęp do infrastruktury nabytej (w tym: na
własność, w dzierżawę, najem) i udostępnianej przez Koordynatora na potrzeby działalności Klastra
oraz usług świadczonych przez Koordynatora w ramach Klastra, w tym: do szkoleń, materiałów,
wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia (nowych lub używanych).
§4
Zważywszy na fakt, że możliwość udostępnienia infrastruktury Klastra w tym samym czasie różnym
przedsiębiorstwom może być ograniczona, w celu zapewnienia równego dostępu do infrastruktury i
usług Koordynator Klastra stosować będzie następujące kryteria równego dostępu wg następującej
kolejności:
a) liczba godzin przypadających na jednego Członka Klastra (liczba dni roboczych
funkcjonowania Klastra w miesiącu pomnożona przez 8 godzin i podzielona przez liczbę
Członków Klastra),
b) zakres zadań realizowanych przez danego Członka Klastra (pierwszeństwo będą miały
podmioty realizujące większą od innych część zadań Klastra),
c) stopień zasobności danego Członka Klastra (badany poprzez analizę sprawozdania
finansowego za ostatni rok obrotowy; pierwszeństwo będą miały podmioty dysponujące
mniejszymi zasobami finansowymi),
d) liczba pracowników danego Członka Klastra (pierwszeństwo będą miały podmioty
zatrudniające większą liczbę pracowników).
§5
1. Każdy Członek Klastra ma prawo wziąć udział w szkoleniach, prezentacjach lub konferencjach
organizowanych przez Koordynatora Klastra.
2. Koordynator Klastra winien zapewnić każdorazowo takie same warunki organizacji szkolenia,
prezentacji lub konferencji, aby każdy zgłoszony przedstawiciel Członka Klastra mógł wziąć w nim
udział, z zastrzeżeniem § 6.
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§6
Zgłoszenie woli udziału w szkoleniu, prezentacji lub konferencji, o których mowa w § 5, następuje z
wyprzedzeniem 7 dni przed terminem takiego szkolenia, prezentacji czy konferencji.
§7
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi Koordynator Klastra może ograniczyć
liczbę osób biorących udział w szkoleniu, prezentacji lub konferencji, o których mowa w § 5,
zgłaszanych przez jednego uczestnika Klastra.
§8
Każdy uczestnik Klastra ma równy dostęp do usług doradczych, wyników badań i analiz technicznych,
opracowań pisemnych i innych usług świadczonych przez Koordynatora Klastra na rzecz Członków
Klastra.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2013 r.
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