
 

  
ULOTKA INFORMACYJNA 
 
 
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE  
 
NEREUS, Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących 
Technologie Kosmiczne liczy obecnie 25 pełnoprawnych 
członków oraz 40 członków stowarzyszonych. Jej stały 
sekretariat mieści się w Brukseli i posiada status 
międzynarodowego stowarzyszenia non-profit (określany  
w Belgii skrótem „a.i.s.b.l.”). Sieć jest niezależna finansowo  
i jest finansowana ze składek członkowskich (lista członków 
znajduje się na odwrocie). 
 
Zgodnie z Kartą Polityki NEREUS głównymi celami sieci jest 
zapewnienie platformy dla: 
● głoszenia regionalnego wymiaru polityk kosmicznych 

na forum politycznym 
● zapewnienia wykorzystania pełnego potencjału 

technologii kosmicznych dla dobra regionów 
europejskich w zakresie B & R, jak również 
konkurencyjności gospodarczej 

● zwiększania rosnącej roli obywateli w rozwoju 
europejskiej polityki kosmicznej, oraz w budowie  
i rozwoju rynków technologii kosmicznych  

● wymiany informacji i wiedzy 
● tworzenia sieci kontaktów i budowanie silnych 

partnerstw 
● mobilizowania przekonujących projektów i inicjatyw 
 
 
KATEGORIE CZŁONKOSTWA 
 
Członkowie Pełnoprawni (Regiony) 
Pełnoprawnymi członkami są regiony lub podmioty 
regionalne z Państw Członkowskich UE, posiadające status 
autonomii na szczeblu tuż poniżej państwowego oraz 
niezależną reprezentację polityczną. Jeżeli kryteria takie  
nie są spełnione, instytucje publiczne reprezentujące 
porównywalne podmioty regionalne mogą być dopuszczone 
do udziału w sieci jako pełnoprawni członkowie.  
 
Pełnoprawni członkowie mają prawo głosu w Walnym 
Zgromadzeniu a ich przedstawiciele mogą być wybrani  
do Zarządu. 
 
Członkowie stowarzyszeni 
Członkami stowarzyszonymi są władze lokalne inne  
niż regionów powyżej opisanych, spółki, korporacje, 
stowarzyszenia, fundacje, banki, uniwersytety, 
przedsiębiorstwa, osoby prywatne, inne zainteresowane 
podmioty, inne sieci, itp., których kompetencje, wiedza  
i zainteresowania zgodne są z celami sieci NEREUS. 
 
Członkowie stowarzyszeni mogą brać udział we wszystkich 
działaniach Grup Roboczych i posiadają głos doradczy 
podczas Walnego Zgromadzenia. 
 

 PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA  
 
Wnioski o przyjęcie w poczet członków należy przesyłać na 
piśmie do Sekretariatu NEREUS (adres poniżej)  
w celu ich przekazania Zarządowi, używając formularza 
przystąpienia do NEREUS. W swym liście motywacyjnym 
kandydaci powinni przedstawić się i zamieścić opis swoich 
działań. Powinni oni również zaakceptować Kartę Polityki 
NEREUS i Statut NEREUS, oraz dołączyć do wniosku  
o przyjęcie w poczet członków opatrzone swym podpisem 
kopie obu tych dokumentów.  
 
Ponadto winni zadeklarować gotowość do wnoszenia  
co roku swych składek członkowskich po otrzymaniu faktury 
NEREUS i prośby o dokonanie wpłaty. 
 
Wszystkie wnioski o przyjęcie w poczet członków  
są rozważane przez Zarząd NEREUS, który rekomenduje 
Walnemu Zgromadzeniu dopuszczenie nowych członków lub 
odrzucenie wniosku. Walne Zgromadzenie podejmuje  
swą decyzję większością dwóch trzecich głosów; decyzja ta 
jest ostateczna. 
 
 
 
 
 
OPŁATY CZŁONKOWSKIE 
 
Członkowie pełnoprawni  
10 000 EUR rocznie 
 
Członkowie stowarzyszeni 

− Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników: 
5000 euro rocznie 

− Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 
mniej niż 250 pracowników: 1 000 euro rocznie 

− Władze lokalne, uniwersytety, ośrodki badawcze, 
organizacje non-profit i MŚP zatrudniające mniej 
niż 50 pracowników: 500 euro rocznie 

Uwaga: wysokość składek członkowskich jest ustalana 
corocznie przez Walne Zgromadzenie zgodnie z zaleceniami 
Zarządu. 
 
ADRES DO KONTAKTU 
NEREUS a.i.s.b.l. – Secretariat 
RA Roya AYAZI, Secretary General, 
c/o Representation of the State of Hessen to the EU 
21, Rue Montoyer 
1000 Brussels, Belgium 
Tel.: +32 (0)2 7347649 Website: www.nereus‐regions.eu 
rayazi.nereus@euroinbox.com 
Margarita Chrysaki, Communication / Project Officer 
Tel.: +32 (0)2 2305775 
Mchrysaki.nereus@euroinbox.com 



 


