
Załącznik do Umowy Partnerstwa z dnia 21 stycznia 2014 r.

REGULAMIN KLASTRA

Lubelska Medycyna - Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych

§ 1

1. Klaster Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, zwany

dalej „Klastrem” powstał z inicjatywy Gminy Lublin oraz Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie, w ramach Umowy Partnerstwa z dnia 21 stycznia 2014 r.

2. Gmina Lublin oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie w związku z zawartą umową pełnią

rolę Koordynatorów Klastra. 

3. Przyjęcie  kolejnych  członków  do  Klastra,  następuje  po  złożeniu  przez  nich  Deklaracji

przystąpienia  do  Klastra  (zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  do  niniejszego

Regulaminu) oraz po uzyskaniu akceptacji Zarządu Klastra.

4. Członek Klastra może z niego wystąpić po złożeniu na ręce Zarządu Klastra

     pisemnej rezygnacji.

§ 2

Do zadań Klastra należy w szczególności:

1) promowanie  Lublina  w  kraju  i  za  granicą  jako  silnego  ośrodka  usług  medycznych

i prozdrowotnych;

2) rozwijanie  współpracy  w  zakresie  sieci  powiązań  w  obszarze  usług  medycznych

i prozdrowotnych umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczelni

wyższych,  jednostek  naukowo-badawczych,  podmiotów  leczniczych  i  przedsiębiorców,

instytucji  otoczenia  biznesu,  jednostek  samorządu terytorialnego oraz  innych organizacji

związanych z obszarem usług medycznych i prozdrowotnych;

3) wspieranie rozwoju kompetencji,  przedsiębiorczości i  innowacji  w powyższym obszarze,

w celu efektywnego wykorzystania istniejących możliwości jego rozwoju, w tym między

innymi poprzez rozwój turystyki medycznej i telemedycyny.

§ 3

Zadania Klastra realizowane będą w szczególności poprzez następujące działania:

1) inicjowanie oraz prowadzenie wspólnych projektów rozwojowych; 

2) poszukiwanie  innowacyjnych  rozwiązań  (organizacyjnych,  społecznych,
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technologicznych)  w  zakresie  efektywnego  wykorzystania  zasobów  w  obszarze  usług

medycznych i prozdrowotnych. Prowadzenie badań w tym zakresie i ich wdrażanie;

3) wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami Klastra;

4) promowanie  Klastra,  lubelskiej  medycyny  i  turystyki  medycznej  w  kraju  i  za  granicą,

między  innymi  poprzez  prowadzenie  platformy  internetowej,  publikację  materiałów

reklamowych, udział w szkoleniach, targach i konferencjach, organizację szkoleń

i konferencji oraz nawiązywanie kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej;

5) promowanie Klastra oraz Lublina jako miejsca dla tworzenia przedsiębiorstw i  realizacji

projektów w obszarze  usług  medycznych  i  prozdrowotnych w tym turystyki  medycznej

i telemedycyny;

6) promowanie profilaktyki medycznej i zdrowego, aktywnego trybu życia.

§ 4

1. Klastrem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Zarząd Klastra.

2. W skład  Zarządu  wchodzą  cztery  osoby,  po  dwie  osoby  reprezentujące  Gminę  Lublin

i  Uniwersytet  Medyczny,  przy  czym  dwóch  członków  Zarządu  stanowią  Animatorzy

Klastra.  Animator wskazany przez Prezydenta Miasta Lublin pełni równocześnie funkcję

Sekretarza.

3. Członków Zarządu reprezentujących powołuje i odwołuje odpowiednio Prezydent Miasta

Lublin i Rektor Uniwersytetu Medycznego.

§ 5

1. Członkowie Zarządu są upoważnieni jednoosobowo do reprezentowania Klastra.

2. Zarząd  podejmuje  rozstrzygnięcia  w  formie  uchwał,  stanowisk,  opinii,  dezyderatów,

oświadczeń, apeli – w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej połowy członków Zarządu.

§ 6

1. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenie Zarządu uważa się  za ważne,  jeżeli  uczestniczy w nim co najmniej  połowa

członków Zarządu. 

3. Posiedzenia  Zarządu  zwołuje  Sekretarz,  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  innego

Członka Zarządu, w sposób zwyczajowo przyjęty przez Zarząd.

4. Rozstrzygnięcia podjęte przez Zarząd podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na

danym posiedzeniu.
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§ 7

1. Organem doradczym Klastra jest Rada Klastra.

2. Członków Rady Klastra w liczbie nie większej niż piętnastu powołuje Zarząd Klastra.

3. Dla  koordynowania  działań  w  poszczególnych  specjalnościach  medycznych  z  obszaru

aktywności Klastra, lub koordynowania realizacji poszczególnych zadań (projektów) Zarząd

może powołuje Liderów obszarów tematycznych (projektów ).

4. Zarząd może przygotować i przyjąć uchwałą Regulamin Rady Klastra.

§ 8

Zmiany  niniejszego  Regulaminu  dokonywane  są  przez  Zarząd  w  formie  uchwały  i  podlegają

podaniu do wiadomości wszystkim Członkom Klastra.

Załącznik: Deklaracja przystąpienia do Klastra Lubelska Medycyna - Klaster Usług

Medycznych i Prozdrowotnych.
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