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Klastry, aspekty prawne i podatkowe ich funkcjonowania 
Szkolenie / Prawo i podatki 

Cel szkolenia: 
Szkolenie ma na celu przedstawienie aspektów prawnych i podatkowych, problemów związanych z 
funkcjonowaniem klastra. 
 

Zakres szkolenia: 
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskują wiedzę na temat czym jest klaster, jakie są jego rodzaje, jakie działania są 
podejmowane wewnątrz klastra i jakie formy prawne towarzysza klastrowi. 
 

Korzyści: 
 zdobycie wiedzy na temat klastra 

 jakie są inicjatywy zakładania klastra 

 jakie są ryzyka prawne w tworzeniu i funkcjonowaniu klastra 

 jaka jest struktura transferu technologii w strukturach klastra. 
 

Dla kogo: 
 pracownicy działów R&D 

 pracownicy start up oraz spin off 

 pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych 

 właściciele przedsiębiorstw 

 kadra zarządzająca przedsiębiorstw 

 inwestorzy. 
 

W cenie szkolenia: 
 uczestnictwo w szkoleniu 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych) 

 certyfikat ze szkolenia 

 materiały edukacyjne. 
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Program szkolenia: 
Moduł I  

Klaster: 

 definicja klastra; inicjatywa klastrowa 

 klastry otwarte, klastry zamknięte  

 podejmowanie działań w ramach klastra 

 powiązania kapitałowe wewnątrz klastra 

 grupa kapitałowa, konsorcjum, stowarzyszenie, fundacja, spółki prawa handlowego, spółdzielnia, 
umowa współpracy 

 formy prawne działania klastra. 

Moduł II  

Ryzyka prawne w tworzeniu i funkcjonowaniu klastra: 

 aspekty podatkowe 

 zagadnienia pomocy publicznej 

 zagadnienia ochrony konkurencji 

 zagadnienia finansowania działalności klastra. 

Moduł III  

Transfer technologii w strukturze klastrowej: 

 wewnątrz klastrowe działania B+R 

 umowy o wspólności praw 

 umowy transferu technologii 

 odpowiedzialność członków klastra 

 ryzyka w transferze technologii a struktura klastra. 

Moduł IV  

Otoczenie prawne inicjatyw klastrowy: 

 zgodność regulacji z strategią działania klastra 

 ryzyka wynikające z otoczenia klastrowego. 

Case study: 

 Analiza umowy współpracy pomiędzy członkami klastra. 

 

Informacje organizacyjne: 

 Czas trwania – 8 godzin, 1 dzień 
 Forma szkolenia – stacjonarnie / online 

 

Współpraca: 
 Zapytania prosimy kierować na adres email: kontakt@pgwi.pl 

 Telefon komórkowy: +48 503 177 561 

 Więcej informacji na stronie: https://www.pgwi.pl/szkolenia 

 


