LIST INTENCYJNY
W SPRAWIE URUCHOMIENIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU OGÓLNOPOLSKIEGO
KLASTRA GASTRONOMICZNEGO „POLSCY LIDERZY GASTRONOMII”
Skierowany do restauracji, hoteli, menedżerów, kelnerów, kucharzy, barmanów, nauczycieli
przedmiotów zawodowych, szkół gastronomiczno - hotelarskich, firm gastronomicznych działających na
terenie województw i całego kraju.
Dostrzegając rosnącą potrzebę konkurencyjności branży gastronomicznej oraz miejsce na efektywną
współpracę podmiotów tej branży nakierunkowaną na stwo rzenie i rozwój silnej oraz innowacyjnej
ogólnopolskiej organizacji promującej profesjonalizm, poparty wysokimi umiejętnościami praktycznymi i
teoretycznymi, niniejszym wyrażam poparcie dla koordynowanej przez Akademię Kelnerską
Grzegorza Górnika (jedynej w Polsce akredytowanej przy Kuratorium Oświaty Branżowej Niepublicznej
Placówki Kształcenia Ustawicznego) inicjatywę tworzenia

Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego
„Polscy Liderzy Gastronomii”
Proponowana inicjatywa ma na celu tworzenie optymalnych warunków do integracji środowisk z branży
turystyczno – hotelarsko – gastronomicznej oraz ich współpracy, nakierowanej na wzmocnienie
potencjału tej branży w Polsce poprzez podnoszenie jej konkurencyjności, ulepszanie jakości
świadczonych usług, wpływanie na poprawę kształcenia specjalistów oraz współpracę w zakresie
promocyjnym, dydaktycznym i badawczo – rozwojowym.
Założenia merytoryczno - organizacyjne koordynowanej inicjatywy klastrowej to:
nawiązanie i rozwój współpracy ze środowiskiem pedagogicznym i naukowym, jednostkami
badawczo-rozwojowymi na terenach województw, regionów z jednostkami o zasięgu
ogólnopolskim;
promocja oferty w kraju m.in. poprzez wspólne przygotowywanie oferty marke tingowej oraz
udział w imprezach targowo-wystawienniczych; wspólny marketing pod wspólną marką (logo,
wizualizacja);
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wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, opiniowanie i wskazywanie rozwoju
innowacji nowych trendów;
podniesienie konkurencyjności i innowacyjności w branżowej;
ewaluacja systemu szkoleń oraz doradztwo;
wypracowanie, promowanie i upowszechnienie nowych rozwiązań w zakresie nauki w szkole,
poprzez podwyższenie jakości usług - innowacyjne szkolenia;
współpraca przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację nowych projektów z
funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020.

W chwili obecnej na terenie naszego kraju nie ma alternatywnej propozycji dla
chcących działać i rozwijać się w swoim sektorze.
Wspólne i efektywne działanie ułatwi tworzenie oraz świadczenie nowych, kompleksowych usług na
wysokim poziomie.
Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszego listu
intencyjnego, zostaną zawarte w odrębnej Umowie Partnerskiej. Niniejszy list intencyjny nie stanowi
sam z siebie źródła jakichkolwiek praw lub obowiązków, ani zobowiązań finansowych, lecz stanowi
jedynie wyraz poparcia i gotowości podjęcia negocjacji umownych, dotyczących warunku udziału w
inicjatywie Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego „Polscy Liderzy Gastronomii”.
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