Vedlegg 2: Intensjonsavtale for samarbeidspartnere

Teknorama Teknologisk Vitensenter
Intensjonsavtale
mellom
Narvikgården AS
(Prosjekteier)
og
_________________________
(Samarbeidspartneren)
(Til sammen benevnt partene)
Partene har ved undertegning av denne avtale bestemt følgende:
1. Formål
Samarbeidspartneren ønsker å medvirke til å etablere Teknorama
Teknologisk Vitensenter i Narvik, organisert som en stiftelse, og med
følgende formål:
•

Teknorama skal være et engasjerende vitensenter i norsk og
skandinavisk sammenheng med forankring i landsdelens naturgitte forhold samt de regionale teknologiske og industrielle
tradisjoner.

•

Teknorama skal gi opplevelser av pedagogisk art for barn og
voksne, stimulere til lek, teknologiforståelse og sansing hos barn.
Vitensenteret er spesielt innrettet mot grunnskolen og videregående skoler.

•

Senteret skal bidra til å gjenvinne tapt terreng for teknologi- og
realfag blant barn og unge og bidra positivt til å øke teknologiog realfags omdømme i samfunnet samt stimulere til økt søkning til teknologi- og realfagsstudier.

•

Teknorama skal fremme kontakt og samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og forsterke de teknologiske miljøer
slik at man bidrar til innovasjon, nyskapning og etablering av ny
næringsvirksomhet.
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Samarbeidspartneren vil delta som stifter ved etableringen og bidra til
å fremskaffe deler av stiftelsens grunnkapital og øvrige kapitalbehov.
Andre bedrifter, organisasjoner og institusjoner vil også ha anledning til
å delta som stiftere og medfinansiører.
Prinsipper og forutsetninger for etableringen av Teknorama Teknologisk
Vitensenter framgår av forprosjekt datert november 2008.
2. Grunnkapital
Det skal fremskaffes en grunnkapital på minimum kr 2.000.000 som skal
være stiftelsens kapitalbase og likviditetsreserve. Grunnkapitalen skal
ikke benyttes i den daglige drift og realverdien skal vedlikeholdes gjennom årlige avsetninger av stiftelsens avkastning.
Samarbeidspartnerens bidrag til grunnkapitalen utgjør
kr _______________.
Beløpet innbetales etter prosjekteiers nærmere bestemmelse.
3. Øvrig finansiering
Prosjektet har et samlet kapitalbehov på kr ______________
til finansiering av bygningsmessige fasiliteter og utstillinger.
Samarbeidspartneren vil bidra med et beløp hvert år i 10 år på:
Kr. _________________ pr år
Alternativt: Et engangsbeløp i etableringsfasen på kr _______________
Beløpet forfaller til betaling den 1/1 hvert år for årsbidragene og ved
byggestart for engangsbeløpet.
4. Planlegging og gjennomføring
Etableringen skal gjennomføres i samsvar med ovennevnte forprosjekt
og senere detaljprosjektering. Arbeidet med å realisere senteret krever
en stor innsats rettet mot det offentlige som finansieringskilde, bedrifter, faglige institusjoner, lokale myndigheter og regionalt og nasjonalt
nettverk.
Samarbeidspartneren forplikter seg til – innenfor sitt virksomhetsområde – å påta seg rollen som støttespillere for Teknorama og bidra til
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realiseringen av senteret. I nødvendig utstrekning vil man også delta i
prosjektorganisasjonen for realiseringen av senteret etter anmodning
fra prosjekteier, eventuelt styret.
5. Endelig avtale
Denne intensjonsavtale avløses av en endelig avtale mellom styret i
Teknorama Teknologisk Vitensenter og samarbeidspartneren hvor detaljerte bestemmelser med eventuelle vilkår for støtten nedfelles.
*******
Denne intensjonsavtale er undertegnet i ___ eksemplarer, ett til hver
samarbeidspartner.

Narvik den ___/___ 2008

______________________			
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