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A Rábaközi Tájtermék Klaszter
Szervezeti és Működési Szabályzata

Általános elvek

1.§ A klaszter a rábaközi agrár- és élelmiszertermelésben érintett természetes és jogi
személyek hálózata. A tagok profitorientált vagy non-profit alapon a tájegység
agráradottságait kihasználva tevékenyen részt vállalnak a térség agrár- és élelmiszer
gazdaságában. Törekednek a természetközeli gazdálkodás folytatására, illetve arra,
hogy a helyi termékeket helyi alapanyagokból állítsák elő. A klaszter a 64 településből
álló Rábaközben működő tagok együttműködő tömörülése.
2.§

A klaszter célja:
 A

Rábaközben

vidékfejlesztésben

működő

agrár-

érintett

személyek,

és

élelmiszertermelésben,

szervezetek,

vállalkozások,

a
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.
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 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.
3.§

A klaszter alaptevékenységei:
 Tájegységi szintű helyi vertikális rendszer kialakítása: termelés –
feldolgozás – értékesítés. A gazdálkodók, termelők, a feldolgozók,
élelmiszer

előállítók,

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.
4.§

A klaszter a tagjaira nézve jogi, vagy pénzügyi kötelezettséget a szervezet

indulásakor nem állapít meg. Ugyanakkor tagjaitól elvárja azon morális elvek,
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igazodási irányok és cselekvési vezérfonalak megtartását és követését, amelyeket a
Klaszter Etikai Szabályzatában fogalmaz meg.
5.§ A klaszter együttműködő közössége a demokratikus döntéshozatal szabályai
szerint maga határozza meg a közösen vállalt értékeit, működésének szabályait,
valamint azt, hogy az alakuló ülést követően kit fogad be a közösségbe, és kit tekint a
tagságra alkalmatlannak.

A klaszter szervezeti rendje
6.§ A klaszter legfelsőbb állásfoglaló intézménye a klasztert érintő bármely kérdésben
a Klaszter Közgyűlése. A közgyűlésen minden tag részt vehet, véleményt
nyilváníthat, és befolyásolhatja a legmagasabb szintű állásfoglalást, a Közgyűlési
állásfoglalást.
7.§

A

klaszter

az

alapításkor

klasztermenedzsmentet

hoz

létre.

A

klasztermenedzsment megbízása két évre szól. A klasztermenedzsment a Klaszter
Közgyűlés felhatalmazásával és a felhatalmazás keretein belül a Klaszter Közgyűlések
között ellátja a közgyűlés funkcióit és állásfoglalásokat fogalmaz meg.
A klasztermenedzsment vezetője képviseli kifelé a klasztert.
8.§ A klaszter a megalakuláskor egységes tömörülés. Később azonban a klaszter
tagjai – a tagok azonos érdekű alcsoportjai - klaszter tagozatokat hozhatnak létre
saját belátásuk és döntésük szerint. A klaszter tagozatok létrejöhetnek alágazati,
területi, személyi, vagy bármi más alapon. A klaszter tagozatok a saját belső rendjüket
maguk alakítják ki, de ebben követniük kell a Klaszter Etikai Szabályzatának
előírásait, elveit.
9.§ Az Etikai Szabályzat normáinak érvényesítésére és az etikai vétségek elbírálására a
klaszter ad-hoc Etikai Bizottságot hoz létre. Az Etikai Bizottság tagjait a klaszter
tagjai választják meg.
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10.§ A klaszter operatív munkáját a klasztermenedzsment vezetője szervezi és
támogatja.

Állásfoglalások meghozatala

11.§

A Klaszter Közgyűlés összehívását kezdeményezheti a klasztermenedzsment, a

tagok 20 százaléka, valamint a klasztermenedzsment vezetője. A közgyűlés a
működéssel összefüggő valamennyi lényeges kérdésben konszenzusos döntéseket
hoz. 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. A közgyűlést a vezető vagy a
résztvevők többsége által megválasztott más klaszter tag vezeti le. A közgyűlés
szervezése, a jegyzőkönyvvezetés, a technikai lebonyolítás a klasztermenedzsment
feladata.

12.§

A

Klaszter

Közgyűlés

évente

egyszer

összehívásra

kerül.

A

klasztermenedzsment megújítására kétévente kerül sor. A tisztújító Közgyűlés
összehívását a klasztermenedzsment vezetője kezdeményezi. A Rábaközi Tájtermék
Klaszter tagjai konszenzusos döntéssel választják meg a klasztermenedzsment
szervezetet, mint a klaszter felelős képviselőjét, és megbízzák a klaszter
képviseletével, az ennek keretében végzendő feladatok végzésével.

13.§

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

hozott döntésekről jegyzőkönyv/beszámoló készül, amelyet két Tag aláírásával
hitelesít, és a Tagoknak (elektronikus úton) 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.
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Tagfelvétel

14.§

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.

15.§

A klaszter 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
elfogadják.

16.§

A felvételre jelentkezőt a klasztermenedzsment vizsgálja. A Belépni szándékozó

Partner tagsági viszonya a döntés időpontjára visszaható hatállyal, a Belépési
Szándéknyilatkozatra rávezetett Elfogadó Záradék aláírásával keletkezik. Ezáltal a
klaszter teljes jogú tagjává válik.
17.§

A klaszter tagjai a tagjegyzékben és az adatbázisban róluk nyilvántartott

információkban bekövetkezett változásokat, a változást követően 1 hónapon belül
bejelentik.

Tagsági viszony megszűnése

18.§

Ha a klaszter tag a klaszter alapértékei, illetve a társai ellen súlyosan vét, akkor

az Etikai Bizottság kizáró állásfoglalást hozhat. A kizárás csak a klaszteren belül
nyilvános. A kizárás ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
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19.§

Kizárás esetén a tagot törlik a tagjegyzékből. Ha valamely kizárt tag a kizárás

után visszaél volt tagságával, akkor a kizárása nyílttá válik a külvilág számára is, amit
hirdetéssel az üzleti közvéleménnyel is tudatni kell.
20.§

Bármely Klasztertag jogosult kiválni a Klaszterből a klasztermenedzsmenthez

intézett egyszerű kiválási nyilatkozattal.
Kelt: Csorna, 2014. december 17.
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