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Консорціумом Ініціаторів Кластера «Європа на Сході» ЕКОНОМ ІКА-НАУКА- 
МЕДИЦИНА, представлена Управлінням Кластеру на чолі з іеггу Ки1ко\л/зкі

Адміністратором Кластера, тобто спілкою Іпіе^га-Тог 110, з резиденцією в 87- 
100 Тогигї, иі. \Л/аг$2а\л/$ка 4, представленою Управлінням Спілки,

... .........................................................................

..........

(назва і резиденція приєднаної до кластера інституції) 

представленою:

називаним далі Членом Кластера, наступного змісту:

§1

Член кластера засвідчує, що ознайомився з регламентом кластеру, 
документацією кластеру разом з додатками, а також заповнив Декларацію 
приєднання до міжнародного кластера «Європа на Сході».

§2

Член кластера зобов'язаний сприяти розвитку кластера,а також 
дотримуватися планів і правил кластера.

§3

Член кластера зобов'язаний вибрати один з трьох варіантів плати за 
приєднання згідно з:

Пакет привілеїв і користі ПРЕМІУМ [Щ

Пакет привілеїв і користі СТАНДАРТ Ц

Пакет Старт П
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Запрошення до співпраці 
розвиток польсько-українського кластера 

ЕКОНОМІКА НАУКА МЕДИЦИНА 
ЕШЮРА М  \Л/5СН002ІЕ 

Європа на Сході

ЕА5Т Е і іКОРЕАМ СШ5ТЕК

л  Ш.п. , г /

Визнаючи роль міжнародного співробітництва в галузі соціально- 
економічного розвитку регіону, зокрема, поглиблення відносин з Україною і 
країнами Центральної та Східної Європи, і Близького Сходу, з ініціативи 
Університету економіки в Бидгощі, Ки1ко\л/5кі Сгоир ПО, п о л ь с ь к и х  здравниць 
51. 6еог§е, медичних лабораторій УіїаІаЬо, за підтримки адміністрації, під 
патронажем Почесного консула України, доцента Кшиштофа Сікори був 
створений Міжнародний кластер Європа на Сході.

Суть діяльності кластера -  обмін знаннями та досвідом в галузі науки і 
бізнесу. Популяризація знання і розуміння країн, охоплених роботою 
кластера, в тому числі соціально-економічних системних змін і економічних 
тенденцій. Створення мережі взаємопов'язаних компаній з різних секторів, 
галузей і економічних інститутів. Співпраця з університетами -  обмін 
інформацією і досвідом для розвитку послуг та підготовки кваліфікованого 
персоналу. Участь в програмах зайнятості, організація працевлаштування і 
професійної підготовки з урахуванням вимог ЄС. Сертифікація і визнання 
дипломів. Зовнішнє фінансування для проектів на користь членів кластера, в 
тому числі навчальних проектів, інвестиції в нові технології, ділове 
співробітництво, нові ділові контакти. Співпраця в сфері наукових досліджень, 
розробок і широкої інтернаціоналізації підприємств.

Послідовний розвиток міжнародних зв'язків між наукою і бізнесом в 
рамках діяльності кластеру дозволить його членам приймати інноваційні 
рішення, в тому числі за допомогою досвіду партнерів з різних культур.
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Вибір варіанту Пакету одночасно підтверджує свідчення послуг в 
економічним обороті Адміністратором кластеру на користь члена кластера, 
до розміру задекларованих в пакетах квот протягом 2 років.

§4

Підписанням даної умови сторони підтверджують приєднання до 
міжнародного кластера «Європа на Сході», підтверджене виданням іменного 
Сертифікату члена кластера.

§5

Умова складена в двох 
кожної зісторін

ідентичних екземплярах, по одному екземпляру для

ігосіек Васіамсго Ро 
ГЕ0КА-ТОК 1_Ю. 8р. г о
о7- 1 0° Тогигї, иі. \Л/агз2ау*зка 4 
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