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A Dél-alföldi Innovációs Tanácsadói Klaszter
Finanszírozási Szabályzata
1. Jelen dokumentum a DITAK tagjainak megállapodásában, a Szervezeti és Működési
Szabályzatban (a továbbiakban SZMSZ) és a Klasztertanács határozatában rögzítettek
szerint a DITAK működési költségeivel, a tagok részére nyújtott szolgáltatásai
biztosításának ellenértékével kapcsolatos mindenkori finanszírozási szabályokat, az
egyes hozzájárulások nemeit és mértékét tartalmazza.
2. A tagok a Finanszírozási Szabályzatban rögzített hozzájárulásokat mindenkor a
kizárólagosan a DITAK számára fenntartott, az együttműködési megállapodásban
rögzített célok megvalósítását szolgáló, a Klasztertanács határozata alapján
elkülönített bankszámlára történő átutalással kötelesek teljesíteni.
3. A jelen szabályzatban rögzített hozzájárulások akkor tekinthetőek megfizetettnek, ha
azok összege a bankszámlán jóváírásra került.
4. A DITAK klasztermenedzsment szervezete (a számla tulajdonosa) az Elnökség
felhatalmazása alapján a tagok által teljesített hozzájárulásokról bizonylatot állít ki.
5. A számla tulajdonosa és a számla felett rendelkezésre jogosult személyek a számla és
a számlán elhelyezett összeg felett kizárólag az együttműködési megállapodásban, az
SZMSZ-ben, a jelen szabályzatban és a Klasztertanács határozataiban foglaltak szerint
jogosultak rendelkezni.
6. A Klasztertanács határozata alapján a Klaszter számára fenntartott bankszámla
száma:
tulajdonosa:
rendelkezésre jogosult személyek
(banki aláírási
címpéldány szerinti
meghatalmazottak):

I.
TAGDÍJ
1. A tagok az együttműködési megállapodásban meghatározott célok elérése és a DITAK
működési költségeinek finanszírozása érdekében havonta előre, a tárgyhónap 15.
napjáig tagdíj fizetésére kötelesek.
2. A tagdíj összege: 20.000 Ft
3. A tagdíj befizetése negyedéves, féléves, illetve éves bontásban is teljesíthető a
tárgyidőszak első hónapjának 15. napjáig. Amennyiben valamely tag negyedévre előre
fizet tagdíjat, úgy a 3 havi tagdíj összegéből 3%, amennyiben féléves, úgy a 6 havi
tagdíj összegéből 5%, amennyiben éves, úgy a 12 havi tagdíj összegéből 10%
kedvezményre jogosult.
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II.
KÖZVETÍTÉSI DÍJ
1. A tagok a DITAK által közvetített megrendelők, megbízók, vevők, szolgáltatási
igénybe vevők (a továbbiakban együtt: ügyfelek) után – a szolgáltatásnyújtásra
irányuló szerződés vagy jogviszony létrejötte és teljesítése esetén a DITAK részére
közvetítési díjat fizetnek.
2. A DITAK által közvetített ügyfélnek kell tekinteni minden olyan szerződő felet, aki az
együttműködési megállapodás (klaszter megállapodás) hatálya alatt a tag ügyfelévé
válik és tőle bármilyen árut/szolgáltatást megrendel, feltéve, hogy a DITAK
Elnöksége vagy a klaszteriroda a szerződő felek bármelyike felé a másik fél adatait,
szolgáltatásainak körét, igényeit, vagy a felek által rendelkezésre bocsátott egyéb a
szerződés részét képező információt, dokumentumot a szerződéskötést megelőzően
igazolhatóan továbbította és a felek kapcsolatát ilyen módon megteremtette.
3. A felek megállapodnak abban, hogy a közvetítést akkor tekintik teljesítettnek valamely
ügylet tekintetében, és a tag abban az esetben köteles közvetítési díj megfizetésére, ha
az együttműködési megállapodás hatálya alatt – vagy a tag tagsági jogviszonyának
megszűnését követő három hónapon belül – a tag és a DITAK által közvetített
valamely ügyfél között az ajánlott szolgáltatás(ok) tekintetében szerződés jön létre és
ezen szerződés alapján az ügyfél ellenérték fizetési kötelezettségének legalább részben
eleget tesz.
4. A bevételnek valamely tag számlájára történő beérkezését követő első munkanapon a
tag e tényről a klasztermenedzsmentet tájékoztatni, továbbá ezt megfelelő
dokumentációval (pl. bankszámlakivonattal) alátámasztani köteles, amely
dokumentáció alapján a menedzsment kiállítja a lenti pontban meghatározott összegről
szóló számláját.
5. A díjat a számla taghoz történő beérkezését követő 8 munkanapon belül kell átutalni a
DITAK számlájára.
6. A közvetítési díj mértéke: a felek között létrejött szerződésben rögzített és a tag
részére teljesített ellenérték 15%-a.
7. Amennyiben a közvetített projekt-érték eléri a 100 millió forintot, a közvetítési díj
mértéke a felek között létrejött szerződésben rögzített és a tag részére teljesített
ellenérték 10 %-a.
8. A közvetítési díj a DITAK-ot valamennyi általa közvetített ügyféllel létesített
jogviszony után megilleti.
9. Abban az esetben, ha az ügyféllel megkötött szerződés alapján az ügyfél részletekben
történő, vagy időszakosan visszatérő teljesítésre köteles, a DITAK-ot is ezen fizetési
ütemeknek megfelelően, az egyes összegek jóváírásától számított 8 napon belül illeti
az arányosan járó közvetítési díj teljesítésének összege.
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III.
MENEDZSMENT DÍJ
1. A DITAK több tagját érintő, a tagok gazdasági tevékenységére figyelemmel
összeállított komplex szolgáltatás-csomagok ügyfelek részére történő sikeres
közvetítéséért és a komplex szolgáltatás nyújtásának menedzseléséért a tagok a
DITAK részére menedzsment díjat fizetnek.
2. A menedzsment díj mértéke a felek között létrejött szerződésben rögzített – a tagot
megillető és részére teljesített – ellenérték 15%-a.
3. Egyebekben a menedzsment díj fizetésére a közvetítési díjra vonatkozó szabályok
irányadóak.

IV.
KEDVEZMÉNYEK
1. Jelen szabályozás keretein belül a klasztertagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy
szolgáltatásaikat 20%-os kedvezménnyel biztosítják egymás felé.
Szeged, 2009. június 24.
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