POROZUMIENIE KLASTROWE
zawarte 22 marca 2013 (Światowy Dzień Wody)
w Gdyni
Strony Porozumienia (lista w załączeniu), wyrażając wolę współpracy na rzecz Wisły i żeglugi
śródlądowej jako ekologicznej formy transportu, deklarują wolę wspólnej budowy, wspierania
i rozwoju inicjatywy klastrowej pod nazwą: Pomorski Klaster Rzeczny
§1
Cel Porozumienia
Celem głównym Porozumienia jest dynamizacja starań o rewitalizację Wisły przy
uwzględnieniu potrzeb związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym żeglugą na Wiśle i
wodach związanych z Wisłą.
§2
Zakres współpracy
Dla realizacji celu Porozumienia określonego w § 1, Strony podejmować będą działania
polegające w szczególności na:
1) realizacji wspólnych działań służących wypracowaniu strategii klastra oraz planów, które
będą stanowić podstawę do sformalizowania współpracy podjętej w ramach
Porozumienia;
2) wspomaganiu inicjatyw zmierzających do ochrony i zagospodarowania Wisły i innych
dróg
wodnych,
z uwzględnieniem walorów przyrodniczych,
żeglugowych,
energetycznych, rekreacyjno-turystycznych – przy dążeniu do minimalizacji ryzyka
powodzi i suszy;
3) wspomaganiu działań zmierzających do powiązania rozwoju polskich portów morskich z
rozwojem wykorzystania rzek i infrastruktury wód śródlądowych;
4) budowaniu partnerstwa i zapewnieniu przepływu informacji miedzy środowiskami
biznesu, nauki i polityki według najlepszych standardów europejskich;
5) inspirowaniu partnerskich relacji pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w
zakresie działalności i rozwoju klastra;
6) uczestniczeniu w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach projektowych i
badawczych;
7) podejmowaniu działań koncepcyjnych i marketingowych na rzecz żeglugi śródlądowej,
takich jak przygotowywanie wydarzeń o charakterze promocyjno-informacyjnym,
wydawanie serwisów internetowych, publikacji, raportów, materiałów reklamowych itp.;
8) prowadzeniu działalności mającej na celu zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności
oraz możliwości rozwoju podmiotów należących do klastra.

§3
Formuła i czas trwania Porozumienia
1. Porozumienie ma formułę otwartą.
2. Do Porozumienia mogą przystąpić osoby, firmy, instytucje i organizacje działające lub
podejmujące działalność w zakresie związanym z celami klastra.
3. Warunkiem przystąpienia do Porozumienia jest identyfikowanie się z celami inicjatywy
klastrowej.
4. Porozumienie obowiązuje od dania jego zawarcia.
5. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jego jednostronnego
wypowiedzenia przez każdego z sygnatariuszy.
§4
Zasady współpracy
1. Strony Porozumienia zadania koordynacji początkowych działań związanych z rozwojem
inicjatywy klastrowej powierzają Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Gdyni.
2. Do zadań Koordynatora należeć będzie:
a) współpraca z przedstawicielami Stron Porozumienia w zakresie przygotowania
planu działań i stosownych dokumentów dla właściwego funkcjonowania
inicjatywy klastrowej,
b) reprezentowanie Stron Porozumienia w zakresie przygotowania i składania
projektów wniosków o wsparcie inicjatywy klastrowej,
c) przygotowanie i przeprowadzenie konferencji „Morze i rzeki razem” jako forum
współpracy sygnatariuszy Porozumienia i innych osób i podmiotów działających
w zakresie związanym z celami klastra.
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Porozumienie jest listem intencyjnym.
2. Ewentualne podjęcie zobowiązań wiążących dla stron będzie przedmiotem umowy
klastrowej, w której wypracowaniu Strony będą uczestniczyć.

Gdynia, 22 marca 2013

Wszystkie osoby, firmy, organizacje i instytucje zainteresowane przystąpieniem do porozumienia
zapraszamy do kontaktu:
Dr Piotr Dwojacki, p.dwojacki@kwiatkowski.edu.pl, tel. 606 121 048
Fundacja i Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego, biuro@kwiatkowski.edu.pl

