Zakladateľská zmluva
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Zakladateľská zmluva
o založení záujmového združenia právnických osôb

Zakladajúci členovia:
1) Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
v zastúpení: MUDr. Peter Chudík
IČO: 37 870 475
2) Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Námestie legionárov 3, 080 01 PREŠOV
v zastúpení: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
IČO: 17 070 775
3) Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo: Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
v zastúpení: Ing. Artúr Benes
IČO: 37 885 341
ďalej len „zmluvné strany“,
uzatvárajú
§ 20f a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto
zakladateľskú zmluvu o založení záujmového združenia právnických osôb.

Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je v zmysle § 20f a nasledujúcich ustanovení Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov, založenie záujmového združenia právnických osôb,
ako inštitúcie pre podporu výskumného , vzdelávacieho a technologického rozvoja
Prešovského kraja, ktoré bude samostatnou právnickou osobou..

Článok 2
Názov združenia
Názov v slovenskom jazyku:
Názov v anglickom jazyku:
Skratka v slovenskom jazyku:
Skratka v anglickom jazyku:

Inovačné partnerské centrum
Innovation Partnership centre
IPC
IPC
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Článok 3
Sídlo združenia
Sídlo:

Hlavná 139, 080 01 Prešov

Článok 4
Predmet činnosti združenia

Predmet činnosti:
1) príprava a realizácia inovačných nástrojov na úrovni NUTS III,
2) správa inovačných nástrojov, ktoré sa realizovali na úrovni NUTS III (
u podnikateľských inkubátorov i poskytovanie služieb pre začínajúcich podnikateľov
v spolupráci so špecializovanými právnickými či fyzickými osobami; konkrétny
rozsah práv a povinností medzi združením a príslušným zakladateľom alebo
zakladateľmi bude upravený samostatným zmluvným vzťahom),
3) poradenstvo pri zoskupovaní firiem do klastrov a pri budovaní ich siete
a infraštruktúry ako základu stratégií regionálneho rozvoja,
4) poradenstvo pri získavaní grantov a dotácií najmä pre začínajúce podnikateľské
subjekty v oblasti podpory inovácií a projektov výskumu a vývoja,
5) nadväzovanie kontaktov s investormi,
6) podpora a vyhľadávanie podnikateľských inovačných aktivít v regióne, sústreďovanie
ekonomického a koordinácia inovačného potenciálu, expertné poradenské činnosti na
finančné, marketingové, správne a technické záležitosti podnikania, zriaďovania
nadväzujúcich služieb, spracovanie a vyhodnocovanie podnikateľských projektov
a obchodných plánov pre zakladanie malých a stredných firiem,
7) zabezpečenie vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace
s činnosťou IPC.

Článok 5
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) správna rada,
b) riaditeľ- štatutár združenia,
c) dozorná rada.
2. Pôsobnosť a právomoc orgánov združenia je uvedená v stanovách združenia, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

Článok 6
Záverečné ustanovenie
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Podpísaním tejto zakladateľskej zmluvy členovia združenia súčasne schvaľujú stanovy
združenia, ktoré sú prílohou tejto zmluvy.

V Prešove, dňa ..............

Prešovský samosprávny kraj
v zastúpení: MUDr. Peter Chudík

............................
predseda samosprávneho kraja

V Prešove, dňa ..............

Prešovská univerzita v Prešove
v zastúpení: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
............................
rektor

V Prešove, dňa ..............

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
v zastúpení: Ing. Artúr Benes

............................
generálny riaditeľ
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