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együttműködési há|őzat megnevezése:

D él-Dunantuli Ökoturi sztikai Kl aszter (to vább i akb an : Kl aszter),

Angolui : Ecotourism Cluster,

2.)A klaszter központja, levelezési címe:

A K-laszter menedzsment feladatokat el1átó szewezet mindenkori székhelye:

KATICA TANYA

7417 PATCA, Fő u' 1.

A k1aszler önál1ó jogi személyiségge1 nem bíró, azonos cél érdekében szewezetek,

intézmények, vállalko z ások egyiittmúkö dés e.

Az együttműködés saját képviselettel, nyilvántartott alapító és később csatlakozó társult

tagokkal, elkti1önü1t gazdáIkodással rende1kező szervezet, arnelynek iránltását az alapítÓ

tagok többsége átlta| váIasrtoft k1asztermenedzser végzí.

Mindenkori fe1ügye1etét a Dél- Dunantuli Ökoto'isxikai Klaszter Elnöksége és az a\apítő

tagok alkotta Taggyűlés látja eL

II. A Klaszter céljai

1.) A Klaszter á|talános és speciÍikus célja elősegíteni:

a) Az ökoturizmussal kapcsolatos régiós fejlesztések koordinálását,

b) A régió ökoturisztikai pozíciójának erősítését, a hazai és a nemzetközi

ökoturizmusb an va1ó aktív részvétel fej 1 esztés ét'

c) Tapasztalatok átadáSát, közös beszerzések támogatását,

d) Fejlesztések, marketingprogramok összehango1ását egységes arculati elemek

akalrnazását,

e) Cé1csoportok,'összehango1ását''



f) Hossá távon kiemelkedő ökoturisztikai értékekkel rendelkező települések

összefogását, szaktanácsadási hálőzat működtetését önkormányzatok, civil
közösségek számára

g) lnfonnatikai fejlesztések, digtális technológia fejlesztéseinek a]kalmazását,

adatbÍuis építését, ökoturisztikai térkép \étrehozását annak folyamatos fejlesztését,

bővítését

h) Kiegészítő projektek, fejlesztések koordinálását, menedzselését, közös piaci érdekek

fe1ismerósót

') Klasztertagok összehangolt, közös bázison szewezetthumán erőforrás fejiesztését,
j) Partnerkapcsolatok Ópítesét, együttműködések l<salakítását, keresletre alapozott

fej1esztések kido1gozását

k) A turisztikai vállalkozások tokeellátottságának javítását támogatási és befektetési

források szew ezésév e7.

2) Á Klaszter konkrét célja elősegíteni:

a) A DÓl-Dunantul ökoturisztikai kapacitásának továbbfej lesztését

b) Tájékoztatő felmérések, kutatások készítését a rég;ő ökoturisztikai potenci áIjáÍőI,

c) Regionális adatbazis kialakítását is működtetését,

d) Az ágazat regionális fejlesztéseinek összehangolását, ehhez a lehetséges támogatási

forrás ok felkutatás át,

e) Az ágaz,at regionális K+F tevékenységének koordinációját, technológiai auditok

szervezését,

D Az ágazat regionális Órtékesítési és termÓkfejiesztési funkciójának koordin álását,

e) Közös termék- és szoigáltatás fej1esztési tevékenység kialakulását,

h) KÖzös értékesítési tevékenység kialakítását,

i) Közös márkanév bevezetését, majd gondozását,

j) Egységes regionális, illetve térség arculat kialakítását'

k) A mindenkori kormányzatta| a szakmai kapcsolatok kialakítását, fenntartását, a

1obbizást.

1) PáLyázatl források felkutatása és ösztörzése.



III. A Klaszter tagsága

A Klaszter tagságát a K]asztert létrehoző és az Alapító okiratot elfogadó csatlakozó tagok

alkotjak.

A Klaszter tagságánbelül megktilönböztet:

. Alapító Tagokat,

o Később csatlakozott tagokat.

A klaszter tagjai lehetnek azon vá7lalkozások, állami_ és önkormányzati intézmények'

kutatÓholyek, akik tovékonységük során az ökoturizmusban résztvevő turistáknak nyújtanak

s zo l gáltatás t az alábbi tevékenysé gekkel :

I szaliásszolgáItatás

. étkeztetés

l kepzési, ordoi iskolai programok nffitása

r helyi termék, biotermék előállítása

. e5yéb természeti értékeket és környezeti nevelési tematikát bemutató

Iáto gatÓkozpontok és szol gáltatÓk.

Tagokkal szemben eIvárás, hogy a tevékenységüket a 9712005. (XII.25') szÍtmu

országw(iIési Hatarozatban és a Québeci Nytlatkozatban fog1altaknak megfelelően, annak

szel1emiségében végezzék. Az ebben foglaltak kivonatát jelen Alapító okirat melléklete

tartalmazza,

1.) Alapítói tagok esetében a tagságs viszony az a|akLllő ülésen jön 1étre, a jegyzőkönyv

mellékletét képező jegwék aláírásával. Az Alapító tagok a jelen Alapító okirat elfogadását

követő 15 napon be1ülkötelesek a regisztrációs díjat beÍizetni.

2.) Csatlakozott tagok

o Az Alapító okiratban megfogalmazott elveket' valamint az alapitÓkra vonatkozó

kötelezettségeket és jogokat elfogadak, és akik csatlakozási szándékukat a Klaszter

Elnöks é ghez elj uttatott B el ép ési sz ándéknylatkozattal j elzik.

o Csatlakoző tag az lehet, akinek a tevékenysége közvetlenül kapcsolatban áII az

ökoturizmussal.
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A klaszter tagok jelentkezésük elfogadását megerősítő Taggyií1ési határozatot

követően, kibocsátott szétmla alapján befizetík az alább meg}tatétrozott egyszeri

regisztrációs díjat.

A csatlakozotttagok tagsági viszonya a Taggyríléshatfuozúával és areg1sztráeiós díj

befi zetésóvel keletkezik'

Az egyszen regtsztráciős díj összege 30.000 Ft, ame1y egyben az első tagsági év

tagdíjaként is elszámolásra kenil.

3.) Tagsági viszony megszűnése

Bármely K]aszter-tag jogosult kiválni a K]aszterből a Klaszter Elnökséghez tntézett

nyilatkozattal.

A Klaszter-tag tagsági viszonyát a Klaszter elnökség javasolhatja megszüntetni,

amennyiben az a vállalt kötelezettségeit, a Klaszter einökség írásbeli felszóiítása

ellenére sem teljesíti.

A KI asfi or m o gs rűn é s ércí 1 s zül otett d önté s me $to zataláv aI.

A tagságt viszony megsziÍnése nem teremt jogalapot a regisztrációs díj

visszafizetésére.

IV. A Tagok jogai

1.) A Tagok általános jogai

a) A K-lasztert érintő kérdésekkelkapcsolatos informáciÓkhoz valőhozzájutás,

b) Részvétel a l{]'aszter működésében, szeruezésében, a tagok szétmáta nyitott

rendezvényein,

A meghatározott feltételeknek megfelelően, igénybe vehetik a Klaszter

szolgá1tatásait.

A tagok képviselője megválaszthatő a K]aszter elnökségbe.

A tagok képviselője tanácskozási jogga1 részt vehet a K]aszter einökség ülésein.

Marketing munkája során feltrintetheti a klaszter tagságának tényét, hasznáIhatja a

k]'aszter arculatát'

A tagok megállapodnak, hogy az egyittrnríködés fejlesztésével, működésével, a

p áIy iuatok m egvaió sít ás áv aI kap cs o1 ato s ráj uk háÍui ó köits égeket egyenl ő ar tnyb an
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osztják meg. A költségviselés módjanak vonatkozásában a mindenkor érvényes

sz áml aadási kötel ezetts ég b etartás át és annak szab áIy ozás át tekintik irányadónak.

2.) A T agok általános kötelezettségei

a) A K]aszter-tagok válla|ják, hogy a k1aszter működésében aktívan részt vesznek

b) A Klaszter-tagok vállalják, hogy a Belépési Adatlapon közölt, illetve a Klaszter
adatbázisokban róluk nyrlvantartott információk vá1tozásaít 1 hónapon bejelentik

c) Befizetik az egyszei rcglsztráciős díjat, és évente fizetik a tagdijat

d) A partnerek megállapodnak, hogy bármeIyikuk tevékenységét, érdekeít hátranyosan

érintő vagybefo|yásoló tevékenységet nem folyatnak, i11. az etreutaló magarrrtásól

tartózkodnak bármelykikre vonatkozó adatot kulső fel ftszere csak az érintett

partner beleegyezésével adhatnak ki. Magukra nézve kötelezőnek tekintik aZ

egyuttműködés fejlesztése, működtetése, a pályázat megvalósítása során a

kon s z enzuáli s a1 ap on ho zott k ö z ö s hatél ö z atokat, me gállapo d ás okat.

e) Partnerek közös képviseletét krilső intézmények felé az egyuttmílködés fejlesztése és

miíködtetése során minden esetben meg kell hatarozni. Hatfuozat htányábart

mindenki csak saj át magát r epr ezentáIbatj a.

3) A klaszter illetékességi területe:

D é1 -Dunantuli S tati sztikai régi ó telj es tenil ete.

4.) A Klaszter időbeli hatá|ya

A K]aszter hatÍtrozatlanídőre a1aku1. Működését az Alapító okirat aláírásával2010, március

28. napjtn kezdi meg.

5.) Klaszter Menedzser

A Klasáer Menedzser feladata a Klaszter operatív működtetésének iránfitása, menedzsment

feladatainak e11átása aTaggylés és az Elnökség hatirozata alapján.

operatív, végrehajtó tevékenységét á11andó jelleggel fejti ki' amelyről az Elnökség sorón

kövEtezo ülésén beszámolási kötelezettséggel bír,



A Menedzser kinevezésében és a munkaszerződésének meghatfuozásában az Taggyalés
dönt' A Menedzser felett a munkáltatói jogokat az elnokgyakorolja.

6.) A Klaszter pénzügyi alapjai

A Klaszter önálló szerveződés, működését a tagok befizetéseiből és a klasztermenedzser
által nyuj tott szo 1gáltatás ok b evétel eib ő 1 ftnutszír o zza.

A K]aszter működéséhez, fejlesztéseihez pátyázatokútján is szerezp1usz bevéte1eket.

A Klaszter tevékenysége során kialakuló pénzJrgyt, számvjteli folyamatokról, a könyvelés
eredményetől a gazdaság| szervezetek szitmfua előírt módon beszámoló készril, ame1yről a

menodzser az Elnokség és az alapitó tagok alkotta Taggyűlés felé rendszeresen elszámol

IY. Egyéb rendelkezések

Je1en szerződés módosítható, melynek igényét bármely partner kezdemény ezheti. A
módosítást konszenzuális alapon a partnerek meg$atérozzék, közös akarafukat írásba

fogIalj ák, Ós aláírásukkal elfogadjak.

A szerződés érvényességi ideje alatt bármely partner szabad akaratabőI indoklás nélkti1

ki1épési szandékát beje1entheti, mel1mek a ki1épés széndékozott időpontj át lega]rább 60

nappal kell megelőznio.

Új partner belépését a klaszterb e az SZMSZ szabályai határozzék meg. A partnerek

me ghatarc zás aró 1 ré s z1 et e s en az SZMS Z rendelk ezik.

Felek kijelentik, hogy az együttnrűködésük folyaman egymással közölt információkat és

dokumentumokat üzleti titokként kezelik, azokat kí\'uiállÓ harmadik Személy szfunára

semmilyen formában nem teszik hozzáférhetővé. Vita esetén minden olyan információ és

dokumentum üzleti titoknak minősül, amelynek titokban :rlrtásához bánnely tagnak

méltanyolható irdeke f,íződik és ezt kinyrlvánítja.
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Je1en Alapító okiratot a Dé1-Dunantuli Ökoturisztikai Klaszter Taggyiílése a 2010'03'28-i

')t.a.f .2 szému batározatátval 2010'
ülésén megtargyalta, és a o1'{

rhd.q .'#uá., .fr ',''.t u,ál1ya1 j óvahagyólag elfo gadta'

Kolt: Fatca, 2010.03.28.
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