EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között
(a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel:

Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter Tagjai szabályozott
szervezeti keretek között rögzítsék a megalakulás és a működés legfontosabb kérdéseit, az
ezzel kapcsolatos felelősségi köröket és feladatokat.

I.

A megállapodás tárgya, a klaszter céljai

Az aláíró felek kötelezettséget vállalnak a Rábaközi Tájtermék Klaszter létrehozására
és cél szerinti működtetésére.
Az aláíró felek a megállapodás aláírásával a Rábaközi Tájtermék Klaszter Tagjaivá
válnak.

A Rábaközi Tájtermék Klaszter célja
Közvetett célok:
 A tájegységi foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, a jövedelemszerzés helyi
lehetőségeinek bővítése, az önfoglalkoztatás erősítése az egész Rábaközben.
 A rábaközi tájtermékek előtérbe helyezésével a rábaközi turisztikai kínálathoz
való hozzájárulás. A rábaközi tájtermékek beépítése a helyi turisztikai kínálatba,
különös tekintettel a bio tájtermékekre és a gasztronómiai termékekre. A
Rábaköz gasztroturisztikai orientációjához való hozzájárulás erősítése.
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Közvetlen célok:
 A Rábaközben működő agrár- és élelmiszertermelésben, a vidékfejlesztésben
érintett személyek, szervezetek, vállalkozások, a turizmusban és a helyi
kereskedelemben érdekelt szolgáltatók közötti együttműködés erősítése.
 A tájegységi élelmiszerek előállításának fokozása és piacra jutásának segítése.
 Az

önkéntes

együttműködési

hálózat

kialakításával

az

értéklánc

helyi

szereplőinek rendszerbe szervezése, az összehangolt tevékenységen keresztül a
helyi hozzáadott érték növelése.
 A klaszterbe tömörülő vállalkozások innovációs teljesítményének fokozása,
illetve

a

meglévő

együttműködési

potenciál

növelése,

az

ez

irányú

versenyképesség erősítése.
 A helyi élelmiszerekkel kapcsolatos értékesítői-kereskedői képességek javítása,
hatékonyan működő vertikális rendszer és forgalmazási modell kialakítása a
közös gazdasági térség kialakításának céljával.
 Hozzájárulás a Rábaköz helyi gazdaságának növeléséhez, a tájegység ökotérségi
imázsának növeléséhez.
 A klaszter kiemelt célja a helyi termékek beszerzésének tudatossá tétele, a
fogyasztói magatartás ez irányba való terelése.
 A környezettudatos gondolkodás erősítése mind a termelés, mind a feldolgozás,
mind a fogyasztás területén.

A Rábaközi Tájtermék Klaszter céljainak elérése érdekében együttműködik hazai és
külföldi partnerszervezetekkel, és a programjainak finanszírozásához szükséges forrást
szponzorok bevonásával, megyei, regionális, országos és nemzetközi pályázati alapok
segítségével, valamint a Tagok hozzájárulásával teremti elő.

II.

A Rábaközi Tájtermék Klaszter feladatai
 Tájegységi szintű helyi vertikális rendszer kialakítása: termelés – feldolgozás
– értékesítés. A gazdálkodók, termelők, a feldolgozók, élelmiszer előállítók,
2

valamint a kereskedők, szolgáltatók közötti érdekközösség megerősítése.
 Közös piaci fellépések megvalósítása. Helyi és térségen kívüli eseményeken,
programokon való közös bemutatkozás és fellépés megvalósítása.
 Közös marketing tevékenység végzése: pl. közösségi marketing, PR akciók
megvalósítása, közös arculat kialakítása, vásárokon való megjelenés, stb.
 A tájegységen belüli és kívüli kommunikáció elősegítése érdekében saját
honlap működtetése.
 A Rábaköz agrártermelésében, élelmiszer feldolgozásában érintett Klaszter
tagok közötti információáramlást elősegítő adatbázis kialakítása.
 A Klaszteren belül meglévő fejlesztési igények és képességek hatékony
közvetítése az együttműködési hálózaton belül és kívül.
 Más hazai és nemzetközi klaszterekkel való együttműködés kialakítása.
 A klaszter és a tagok céljait szolgáló közös pályázatok kidolgozása és
megvalósítása.
 Hozzájárulás a Rábaköz helyi gazdaságának további erősítéséhez.
 A helyi termékek tájegységen belüli és azon kívüli értékesítési rendszereinek
segítése.
 Az ökológiai gazdálkodás bővítése, a környezeti szemléletformálás erősítése a
tájegység minden területén és az itt élők minden szegmensében.
III.

A klaszter Tagjai
- A klaszternek rendes és pártoló Tagjai (külső segítői) lehetnek.
- A klaszternek rendes Tagja lehet bármely büntetlen előéletű magyar és nem
magyar állampolgár, őstermelő, vállalkozó, vállalkozás, illetve bármely bejegyzett
jogi személyiségű szervezet, aki, és amely egyetért a klaszter célkitűzéseivel,
tevőlegesen részt vállal a feladatok végrehajtásában és felvételét a tagok egyszerű
többsége támogatja.
- A klaszternek Pártoló Tagja (külső segítője) lehet bármely büntetlen előéletű
magyar és nem magyar állampolgár, jogi személyiségű szervezet, vagy közösség, aki
folyamatos, aktív tevékenységével segíti a klaszter célkitűzéseinek megvalósulását,
ezt a szándékát jelzi a klaszter Tagjai felé, és a felajánlott segítséget a klaszter Tagok
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elfogadják.

IV.

A klaszter menedzsmentje
- A Rábaközi Tájtermék Klaszter Tagjai a megalakulást követő 1. közgyűlés
alkalmával kétharmados döntéssel választják a klaszter menedzsment szervezetét,
mint a klaszter felelős képviselőjét, és megbízzák a klaszter képviseletével, az ennek
keretében végzendő feladatok végzésével.
- A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a klaszter napi működését,
koordinációs és menedzsment feladatait, beleértve a klaszter működésének
elősegítését célzó projekt- és forrásszerző tevékenységet a klasztermenedzsment
látja el.

V.

A Rábaközi Tájtermék Klaszter működésének alapvető szabályai
V/1

A klaszter Tagjai megállapodnak abban, hogy a működéssel összefüggő

valamennyi lényeges kérdésben lehetőleg konszenzusos döntéseket hoznak.
Konszenzusos döntés hiányában a klaszterben a „Tagok 50%-a + 1 szavazat” elv
mentén születnek a döntések, kivéve a menedzsment szervezet kiválasztását, amely
csak konszenzusos alapon jöhet létre. Szükség esetén a szavazás elektronikus úton,
illetőleg faxon vagy képviselő útján is történhet.
V/2. A klaszter Tagjai szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal
közgyűlést tartanak, ahol a menedzsment szervezet beszámol az év során végzett
tevékenységről, az elért eredményekről, illetőleg a Tagok döntenek a klaszter
működését

érintő

felmerült

kérdésekben.

A

közgyűlés

összehívásáról

a

menedzsment szervezet gondoskodik, és annak időpontja előtt minimum 15 nappal
megküldi a Tagok számára az előző közgyűlés óta eltelt időszakról készített írásos
beszámolót, valamint a közgyűlés tervezett napirendjét.
V/3

A klaszter-találkozókról, klaszter-eseményekről valamint a köztes időszakban

hozott döntésekről jegyzőkönyv/beszámoló készül, amelyet két Tag aláírásával
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hitelesít, és a Tagoknak másolatban megküldik a közgyűlést megelőzően 15 napon
belül. A közgyűlésekről jegyzőkönyv készül, amelyet két Tag aláírásával hitelesít, és a
Tagoknak másolatban megküldik a közgyűlést követően 15 napon belül.
V/4

Egyéb rendelkezések:

1.) A Klaszter szolgáltatások igénybe vétele nem kötelező, csak lehetőség. Bárki,
saját egyéni döntése szerint veheti igénybe a klaszter szolgáltatásainak akár
mindegyikét, akár csak egy adott részét.
2.) A csatlakozás kifejezetten önkéntes alapon történik. A csatlakozás ingyenes.
3.) A jelen együttműködési megállapodáshoz a jövőben bárki, akár non-profit
szervezet, akár társas, vagy egyéni vállalkozás szabadon csatlakozhat, a
megállapodásban rögzített feltételek szerint.
4.) Az együttműködési megállapodás hatálya alól bármely Tag, az erre vonatkozó
írásbeli - és indoklási kötelezettséggel terhelt - nyilatkozattal kiléphet harminc
napos határidővel, a rábízott, illetve általa vállalt projekt-feladatok átadásával.
5.) Az együttműködésben való részvétel az önállóságot nem érinti. Sem a működési
tevékenységben, sem a tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
tekintetében az együttműködési megállapodás nem korlátozza egyik felet sem.
6.) A jelen együttműködési megállapodást aláíró és az ahhoz a jövőben csatlakozó
Tagok tudomásul veszik, hogy az esetleges vitáikat békés úton, a Klaszter
Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Klaszter Etikai Kódex
figyelembevételével próbálják meg rendezni, amelynek sikertelensége esetén
annak eldöntése céljából kizárólagos illetékességgel a Csornai Városi, illetőleg a
Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságot jelölik ki.

Kelt: Csorna, 2014. december 17.
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Mellékletek:
- Rábaközi Tájtermék Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzat
- Rábaközi Tájtermék Klaszter Etikai Kódex
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