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REGULAMIN POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO 

PROBIOCLUSTER  

z dnia 04/01/2016 

 

 

Niniejszy Regulamin stanowi zbiór zasad działania Powiązania Kooperacyjnego 

PROBIOCLUSTER (dalej: PROBIOCLUSTER). Regulamin stanowi jednocześnie 

określenie możliwości współpracy w ramach PROBIOCLUSTER z Członkami 

PROBIOCLUSTER oraz wskazanie zasad wzajemnego wsparcia. 

 

1. Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury (dalej: KOORDYNATOR) jest 

koordynatorem Polskiego Klastra Technologii Mikrobiologicznych 

PROBIOCLUSTER, skupiającego wokół siebie podmioty wytwarzające wyroby 

mikrobiologiczne, podmioty świadczące usługi przy wykorzystaniu naturalnych 

technologii opartych o te wyroby, instytucje otoczenia biznesu, instytuty 

naukowe oraz jednostki badawcze. Dostęp nowych Członków do PROBIOCLUSTER 

jest nieograniczony. 

 

2. Intencją PROBIOCLUSTER jest nawiązanie i poszerzanie współpracy w zakresie: 

a. Podejmowania wspólnych projektów badawczych dotyczących technologii 

i wyrobów mikrobiologicznych, znajdujących zastosowanie we wszelkich 

dziedzinach biogospodarki; 

b. Transferu wyników badań naukowych do praktyki przemysłowej; 

c. Tworzenia i rozwijania nowych wyrobów i usług wykorzystujących 

technologie mikrobiologiczne; 

d. Wykonywania ekspertyz i doradztwa naukowego; 

e. Wykorzystywania zaplecza naukowego, badawczego i laboratoryjnego; 

f. Występowania o wspólne projekty (badawcze i wdrożeniowe) 

współfinansowane przez dedykowane oddziały polskiej administracji 

państwowej oraz agendy unijne.  

 

3. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności PROBIOCLUSTER prowadzi 

Koordynator PROBIOCLUSTER – Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, z 

siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 15 lok. 214, kod pocztowy: 01-445, 
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biuro/adres do korespondencji: ul. Krakowskie Przedmieście 66 lok. 4, kod 

pocztowy: 00-950 Warszawa. 
 

4. Każdy Członek PROBIOCLUSTER otrzymuje równy dostęp do infrastruktury 

badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez 

KOORDYNATORA i współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu „Wsparcie rozwoju 

gospodarczego i innowacyjności produktów w oparciu o naturalne technologie 

mikrobiologiczne”, w ramach Działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka (POIG).  

 

5. KOORDYNATOR pozostawia do dyspozycji Członków PROBIOCLUSTER 

wyspecjalizowaną jednostkę badawczą – Instytut Technologii Mikrobiologicznych 

w Turku (dalej: ITM) i gwarantuje Członkom PROBIOCLUSTER równy dostęp do 

infrastruktury badawczej ITM.   

 

6. KOORDYNATOR PROBIOCLUSTER zapewnia dostęp Członkom PROBIOCLUSTER do 

jak najszerszego wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektu 5.1 POIG, 

jednak pod warunkiem przestrzegania ograniczeń wynikających z przepisów 

pomocy publicznej i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju będącym podstawą prawną udzielenia wparcia.  

 

7. Powyższe oznacza konieczność odpowiedniego sformalizowania wykorzystania 

nabytej ze środków wsparcia infrastruktury badawczej w umowach o współpracy 

na podstawie których udzielana jest pomoc de minimis.   

 

8. Sfinansowany w ramach projektu 5.1 POIG Instytut Technologii 

Mikrobiologicznych w Turku i jego infrastruktura badawcza może być 

wykorzystywana przez Członków PROBIOCLUSTER, a różnica pomiędzy ceną 

rynkową dostępu do tej infrastruktury, a ceną ponoszoną faktycznie przez 

Członka PROBIOCLUSTER stanowi pomoc de minimis udzielaną przez 

KOORDYNATORA na rzecz Członka PROBIOCLUSTER.  
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9. KOORDYNATOR zobowiązany jest działać na rzecz rozwoju PROBIOCLUSTER i jego 

Członków, a tym samym udostępniania wytworzonej w ramach projektu 5.1 POIG 

infrastruktury badawczej na rzecz Członków PROBIOCLUSTER w zakresie 

wynikającym z deklarowanych przez nich potrzeb.  

 

10. Każdorazowe udostępnienie infrastruktury badawczej ITM możliwe jest wyłącznie 

Członkom PROBIOCLUSTER, tj. stroną umowy w tym zakresie jest co do zasady 

zawsze KOORDYNATOR oraz Członek (Członkowie) PROBIOCLUSTER.  

 

11. PROBIOCLUSTER jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w 

nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Członkiem 

PROBIOCLUSTER może zostać każda instytucja, firma lub organizacja, działająca 

w zakresie technologii i wyrobów naturalnych.  

 

12. Przystąpienie do PROBIOCLUSTER wymaga podpisania deklaracji oraz regulaminu 

Powiązania Kooperacyjnego PROBIOCLUSTER. KOORYNATOR zatwierdza 

każdorazowo przystąpienie do PROBIOCLUSTER nowego Członka. 

 

13. Każdemu Członkowi przysługuje prawo do wystąpienia z PROBIOCLUSTER w 

dowolnym czasie, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.  

 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.     

 

 


