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• Platforma poszukiwania partnerów do współpracy

• Źródło nowych pomysłów

• Forma poszukiwania finansowania projektów innowacyjnych

EFEKTY POLITYKI KLASTROWEJ

• Niezrozumienie istoty działania klastrów

• Niski poziom „sklastrowania” – stosunek liczby przedsiębiorców w klastrach do 
liczby przedsiębiorstw

• Niski poziom wdrażanych innowacji poprzez klastry

• Duża (za duża?) liczba klastrów 

Po co nam klastry?
Funkcjonalność klastrów w poprzedniej i nowej perspektywie 

programowania
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„strategia inteligentnej specjalizacji” oznacza krajowe lub regionalne strategie 
innowacyjne ustanawiające priorytety w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej 
poprzez rozwijanie i łączenie swoich mocnych stron w zakresie badań 
naukowych i innowacji z potrzebami biznesowymi w celu wykorzystywania 
pojawiających się możliwości i rozwoju rynku…

Definicja Komisji Europejskiej

Wyzwanie:

Strategia inteligentnych specjalizacji 

regionów
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4K inteligentnych specjalizacji 
/smart specialisation /

� Choices (wybory) i critical mass (masa krytyczna) – ws kazanie kilku 
priorytetów inwestycyjnych o potencjale przedsiębiorczym i w perspektywicznych 
obszarach specjalizacji;

� Competitive advantage (przewaga konkurencyjna) – budow anie na obecnych 
specjalizacjach gospodarczych regionu i mobilizowanie talentów dzięki łączeniu 
potrzeb oraz możliwości sektora badawczo-rozwojowego i biznesu;

� Connectivity and Clusters (sieci i klastry) – nakiero wanie na rozwijanie 
klastrów klasy światowej i tworzenie przestrzeni dla zró żnicowanych powi ązań 
międzysektorowych napędzających procesy dywersyfikacji w warunkach 
większego uczestniczenia w sieciach ponadregionalnych; 

� Collaborative leadership (wspólne przywództwo) – wł ączanie w procesy 
proinnowacyjne nie tylko instytucji naukowych, firm i władz publicznych, ale także 
odbiorców, użytkowników innowacji (poczwórne helisa). 

Źródło: Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), S3 Smart Specialisation Platform, 
marzec 2013

23.10.2014
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Klaster to grupa podmiotów wywodząca się z różnych środowisk: biznesu, nauki,
samorządu i społeczeństwa obywatelskiego, świadomie działająca w określonym
ekosystemie, skoncentrowana na konkretnym terytorium i/lub wokół ustalonej
specjalizacji. Efekt synergii klaster uzyskuje dzięki formalnym i nieformalnym relacjom,
kształtowanym przez potencjał i kapitał społeczny klastra, które nie tylko opisują sposób
funkcjonowania klastra, ale powstają i rozwijają się na podstawie wspólnych przedsięwzięć
(w tym innowacyjnych), wymiany wiedzy i doskonaleniu kompetencji.

L.Knop: Zarządzanie klastrem. Koncepcje, strategie, modele. 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s. 33

Innowacyjna sieć współpracy - zorganizowana forma kooperacji (porozumienie) pomiędzy
firmami, wzmacniana zaufaniem, normami i zasadami współpracy, która stymuluje
aktywność innowacyjną firm.

Regional clusters in Europe, 2002

Czynniki wyróżniające:
• specjalizacja branżowa 
• komplementarność
• koncentracja geograficzna

Klaster – jak to rozumie ć?

Klaster to innowacja mi ędzyorganizacyjna, 

która umo żliwia wdra żanie innowacji w praktyce
23.10.2014
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Lp. województwo

liczba klastrów wraz z 

zalążkami

według portalu 

innowacji Wg clusterobservatory

1dolnośląskie 10 10 2

2kujawsko-pomorskie 5 5 2

3lubelskie 22 22 2

4lubuskie 4 4 1

5łódzkie 14 11 1

6małopolskie 11 11 6

7mazowieckie 13 13 3

8opolskie 9 4 1

9podkarpackie 12 12 4

10podlaskie 14 8 1

11pomorskie 8 8 6

12śląskie 26 8 2

13świętokrzyskie 12 12 0

14warmińsko-mazurskie 7 7 2

15wielkopolskie 12 12 5

16zachodniopomorskie 7 7 3

RAZEM 185 154 41

Liczba klastrów w Polsce

Źródło: badania własne

23.10.2014
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Transfer wiedzy – rola klastrów

Przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwa 

Konsumenci 

Przedsiębiorstwa 
spin-off

Przedsiębiorstwa 
spin-out

Instytucje 
naukowo-badawcze

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne

technologia

Instytucje 
naukowo-badawcze

Strona 
podażowa

Strona 
popytowa

Rynek 
finalny

Instytucje 
pośredniczące 
i wspierające

Academia Government Business

Potrójna 
helisa

Klaster

Źródło: opracowanie własne

Społecze ństwo 
obywatelskie

23.10.2014
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Inteligentne specjalizacje w Europie

Mapa zarejestrowanych krajów 
i regionów na platformie S3

Mapa specjalizacji i zgodności 
z priorytetami UE

Źródło: Platforma S3, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

23.10.2014



• Aeronautics and space – aeronautyka i przestrzeń kosmiczna

• Blue growth – gospodarka morska

• Cultural and Creative Industries – przemysły kultury i kreatywne

• Digital Agenda – agenda cyfrowa

• Environment and biodiversity – środowisko i bioróżnorodność

• Key Enabling Technologies – kluczowe technologie wspomagające

• Public health and security – zdrowie publiczne i bezpieczeństwo 

• Service innovation – innowacje w usługach

• Social innovation – innowacje społeczne

• Sustainable innovation – innowacje dla zrównoważonego rozwoju

Źródło: RIS3 platform

9

Zgodność z obszarami aktywności 

wynikającymi z priorytetów UE do 2020

23.10.2014



„oparte na wiedzy i powiązane z intensywnością badań i rozwoju, krótkimi cyklami 
innowacji, dużymi nakładami kapitałowymi oraz wysokimi kwalifikacjami 
pracowników. Umożliwiają one powstawanie innowacyjnych procesów, towarów i 
usług we wszystkich gałęziach gospodarki i mają znaczenie systemowe. 
Wywodzą się one z wielu dziedzin i czerpią z różnych typów technologii, a 
tendencją jest dążenie do ich konwergencji i integracji. Dzięki KET liderzy pod 
względem technologii w innych dziedzinach mogą czerpać korzyści ze swych 
przedsięwzięć badawczych”

• mikro- i nanoelektronika, 

• nanotechnologie, 

• fotonika, 

• materiały zaawansowane, 

• biotechnologie przemysłowe 

• zaawansowane technologie produkcyjne
Komunikat KE „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc 

pracy” 

10

Kluczowe technologie wspomagające

(KET – key enabling technologies)

23.10.2014



Krajowe Klastry Kluczowe(KKK) to kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. 

Rekomenduje się by klastry te były wybierane na poziomie krajowym, m.in. w 

oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i 

innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i 

potencjału koordynatora.

Źródło: PARP

• Projekty uzgodnione przez konsorcja aktorów Krajowych Klastrów Kluczowych 

będą korzystały z dodatkowych punktów w systemie oceny przy aplikowaniu do 

różnych programów i działań pomocowych na poziomie krajowym i regionalnym.

• Zgodność KKK z krajową inteligentną specjalizacją

11

Krajowe Klastry Kluczowe (KKK) 

w systemie wsparcia innowacji

23.10.2014



ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
3. Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPO ŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich 
substytutów 
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i 
energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJ ĘCIU HORYZONTALNYM) 
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały

Źródło: Program Rozwoju Przedsiębiorstw, Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), 
przyjęty przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 r

12

Krajowa Inteligentna Specjalizacja 

– dokument otwarty

23.10.2014
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Europejska perspektywa 2020 dla 
klastrów

� Inicjatywa flagowa Unia innowacji – wsparcie klastró w światowej 
klasy (World Class Clusters)

� Wysoka jako ść zarządzania klastrem – cluster management 
excellence

� Certyfikacja klastrów – bronze label, golden label prowa dzona przez 
European Secretariat for Cluster Analysis

� Horyzont 2020 – ramowy program bada ń i rozwoju UE (badania 
przemysłowe z udziałem nauki, badania naukowe z udziałem  
przemysłu)

23.10.2014
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Polska perspektywa dla klastrów 
2020

� Wzmocnienie koordynatorów klastrów – dotychczasowych  
instytucji koordynuj ących klastry

� Wybór i wsparcie rozwoju klastrów kluczowych (KKK)

� Koncentracja i koordynacja wsparcia

� Regionalne Programy Operacyjne – wsparcie projektów dla 
istniej ących klastrów (projekty przedmiotowe)

23.10.2014
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Założenia systemowego wsparcia 
klastrów

� wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez dofinansowanie 
(głównie z poziomu regionalnego) działań koordynatorów klastrów, w tym 
prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych; w ten sposób zapewnione 
zostanie funkcjonowanie instytucji pełniących kluczową rolę dla rozwoju 
współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach skupisk działalności 
gospodarczej, a tym samym podnoszenia ich konkurencyjności i 
innowacyjności.

� zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o 
kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju 
(Krajowe Klastry Kluczowe - wsparcie centralne) i poszczególnych regionów 
(Regionalne Klastry Kluczowe - wsparcie regionalne), wpisujących się w 
inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.

Źródło: J. Podgórska Krajowe Klastry Kluczowe – założenia, PARP 2014

23.10.2014
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Proces wyboru KKK

Źródło: J. Podgórska Krajowe Klastry Kluczowe – założenia, 

PARP 2014

23.10.2014
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Ograniczenia podmiotowe 
wsparcia klastrów

Kto uzyska wsparcie?

� Koordynatorzy klastrów – instytucje otoczenia biznesu, będące osobami 
prawnymi; wzmocnienie potencjału wszystkich członków klastra

� Konsorcja członków klastra – wsparcie projektów rozwojowych, zgodnych ze 
strategią rozwoju klastra (akceptacja klastra)

� Spółki celowe – powoływane przez członków klastra dla realizacji konkretnych 
zadań inwestycyjnych, projektów B+R

Źródło: J. Podgórska Krajowe Klastry Kluczowe – założenia, PARP 2014

23.10.2014
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Polska Perspektywa 2020
- Poziomy wsparcia klastrów

Źródło: M. Dzierżanowski (red.): Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. PARP Warszawa 2012, s. 25

23.10.2014
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Wsparcie publiczne KKK

Przewidywane sposoby wsparcia KKK

� Wsparcie dedykowane dla Krajowych Klastrów Kluczowych 
(internacjonalizacja) – rozwijanie współpracy i ekspansji 
międzynarodowej klastra

� Preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów, które swym 
zakresem wpisują się w pozostałe instrumenty PO IR

� W okresie posiadania statusu KKK, realizacja strategii i planu działania 
danego klastra będzie przedmiotem działań wspierających -
merytoryczne wsparcie (coaching) KKK w drodze do osiągnięcia 
wyznaczonych sobie celów i zamierzeń.

23.10.2014



KKK mają zostać wyłonione w drodze otwartego konkursu w oparciu o ocenę 
jakościową z zastosowaniem przyjętych kryteriów.
Szczegółowe kryteria są przedmiotem konsultacji społecznych
Kryteria ogólne:
• Wielkość klastra (liczba podmiotów, w szczególności firm - MMSP, dużych);
• Zatrudnienie w klastrze;
• Aktywność uczestników (członków) klastra i współpraca wewnątrz klastra;
• Koncentracja terytorialna podmiotów klastrowych;
• Specjalizacja klastra
• B+R w klastrze;
• Innowacyjność klastra;
• Zasoby klastra (materialne, ludzkie, finansowe, etc);
• Obecność klastra i firm klastrowych na rynkach zagranicznych;
• Rozpoznawalność krajowa i międzynarodowa klastra;
• Rola koordynatora i zarządzanie klastrem.

Źródło: Raport „Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy 
roboczej ds. polityki klastrowej”  PARP, Warszawa 2012

20

Kryteria określania 

Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) 

23.10.2014



• Kryteria formalne (13 kryteriów z warunkiem spełnienia wszystkich)

• Kryteria merytoryczne (0 ÷ 90 pkt., min 51 pkt. do kwalifikacji do 
Panelu Ekspertów)

• Panel ekspertów (0 ÷ 40 pkt.) 

• Kryteria dodatkowe dla klastrów którym wygasł statu s KKK (0 ÷
20 pkt., min. 11 pkt.)

Źródło: Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych (www.pi.gov.pl)

21

System wyboru Krajowych Klastrów 

Kluczowych (KKK) – konsultacje społeczne

23.10.2014



• brak wpisu do rejestru podmiotów nierzetelnych, brak zaległości wobec ZUS i US 
(koordynator)

• umowa/porozumienie klastra 

• wskazany koordynator instytucjonalny

• historia (udział w benchmarkingu, odznaka ESCA, realizacja projektu, zapis w 
dokumentach strategicznych)

• rejestracja w oficjalnych bazach danych 

• Strategia klastra (dokument)

• Liczba podmiotów (min. 51)

• Udział przedsiębiorstw ( > 70%)

• Udział dużych i średnich przedsiębiorstw (>3%, nie mniej niż 3)

• Udział jednostek naukowych (>3%, nie mniej niż 3)

• Udział jednostek naukowych A lub A+ (co najmniej 1 jednostka o ocenie min. A)

• Udział instytucji otoczenia biznesu (>3%, nie mniej niż 3)

• Koncentracja geograficzna (>70% członków w odległości nie większej niż 150km od 
siedziby koordynatora

• Specjalizacja (>70% członków należy do tej samej branży lub sektora)

Źródło: Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych (www.pi.gov.pl)
22

System wyboru Krajowych Klastrów 

Kluczowych – Kryteria Formalne

23.10.2014



Obszar I: Potencjał rozwojowy klastra

• certyfikacja jakości zarządzania (max. 2 pkt.)

• struktury zarządzania klastrem (max. 2 pkt)

• kadra zarządzająca (max. 2 pkt)

• usługi na rzecz członków klastra (max. 3 pkt.)

• zasoby ludzkie koordynatora klastra (max. 1 pkt.)

• zasoby materialne koordynatora (max. 3 pkt.)

• zasoby finansowe i stabilność finansowa koordynatora (max 2 pkt.)

• zasoby udostępniane przez członków klastra (max. 2 pkt.)

• udział środków niepochodzących ze źródeł publicznych w finansowaniu działalności 
klastra (max. 3 pkt.)

• obecność klastra w mediach w Polsce i zagranicą (max. 2 pkt.)

• liczba udzielonych patronatów merytorycznych nad przedsięwzięciami społecznymi 
(max. 2 pkt.)

• posiadany standard wizualizacji materiałów promocyjnych, materiały promocyjne oraz 
aktywna strona www (wskaźnik alternatywny)

Źródło: Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych (www.pi.gov.pl)
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System wyboru Krajowych Klastrów 

Kluczowych – Kryteria Merytoryczne

23.10.2014



Obszar I: Potencjał rozwojowy klastra (c.d.)

• liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach klastra (max. 3 pkt)

• wartość sprzedaży w przedsiębiorstwach klastrowych (max. 3 pkt.)

• łańcuch wartości (max. 3 pkt.)

• dynamika przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwach klastra (max. 2 pkt. -
wskaźnik alternatywny)

• dynamika wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach klastra (wskaźnik alternatywny)

• liczba przedsiębiorstw klastra prowadzących działalność eksportową (max. 3 pkt.)

• udział eksportu w przychodach klastra (max. 3 pkt.)

• dynamika wzrostu przychodów z eksportu w przedsiębiorstwach klastra (wskaźnik 
alternatywny)

• liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R (max. 3 pkt.)

• udział w klastrze przedsiębiorstw z sektorów wysokiej technologii (max. 2 pkt.)

• liczba transferów wiedzy i projektów B+R (max. 3 pkt.)

• liczba patentów i innych praw ochrony własności intelektualnej posiadanych przez 
przedsiębiorstwa skupione w klastrze (max. 3 pkt.)

Źródło: Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych (www.pi.gov.pl)
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System wyboru Krajowych Klastrów 

Kluczowych – Kryteria Merytoryczne (c.d.)

23.10.2014



Obszar I: Potencjał rozwojowy klastra (c.d.)

• liczba podmiotów klastrowych uczestniczących  we wspólnych projektach (max. 3 
pkt.),

• liczba projektów zrealizowanych w klastrze (max. 2 pkt.)

• liczba projektów klastra współfinansowanych ze środków publicznych (max. 2 pkt.)

• liczba wspólnych produktów i usług klastra wprowadzonych do oferty (max. 3 pkt.)

• liczba projektów międzynarodowych realizowanych w klastrze (max. 2 pkt.)

• współpraca międzynarodowa (max. 3 pkt.)

• udział w międzynarodowych misjach gospodarczych (wskaźnik alternatywny)

• specjalizacja klastra wpisuje się w inteligentne specjalizacje krajowe (max. 2 pkt.)

• kooperacja klastra w ramach regionalnego systemu innowacji (max. 1 pkt)

• klaster jest powiązany z RSI 

• znaczenie specjalizacji dla PKB regionu (wskaźnik alternatywny)

Źródło: Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych (www.pi.gov.pl)
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System wyboru Krajowych Klastrów 

Kluczowych – Kryteria Merytoryczne (c.d.)

23.10.2014



Obszar II: Zarz ądzanie strategiczne

• jakości diagnozy sytuacji (max. 5 pkt.)

• cele strategiczne (max. 5 pkt.)

• możliwość wdrożenia strategii (max. 5 pkt.)

Źródło: Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych (www.pi.gov.pl)
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System wyboru Krajowych Klastrów 

Kluczowych – Kryteria Merytoryczne (c.d.)

23.10.2014



Obszar III Potencjał do realizacji strategii rozwoj u

• prawdopodobieństwo osiągnięcia celów strategicznych klastra (max. 5 pkt)

• prawdopodobieństwo osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych 
(max. 5 pkt.)

• adekwatność zasobów do realizacji celów strategii (max. 5 pkt.)

• wpływ realizacji strategii na innowacyjność klastra (max. 5 pkt.)

• bariery i wyzwania (max. 5 pkt.)

• PYTANIA OTWARTE (max. 15 pkt)

Źródło: Konsultacje społeczne dot. Krajowych Klastrów Kluczowych (www.pi.gov.pl)
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System wyboru Krajowych Klastrów 

Kluczowych – Panel Ekspertów 
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Projekt Banku Światowego – Badanie potrzeb firm w kontekście 

innowacyjności i inteligentnych specjalizacji, zgodny z zasadą 

„przedsiębiorczego odkrywania” realizowany przy akceptacji i współpracy 

Komisji Europejskiej

Metoda: audyt zarządzania metodami jakościowymi

Korzy ści:

• Dla firm – weryfikacja kierunków innowacyjnego rozwoju

• Dla regionów – weryfikacja przyjętych inteligentnych specjalizacji

28

Czy idziemy we właściwym kierunku?

23.10.2014
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Czy idziemy we właściwym kierunku?

Inicjatywa Awangarda

Inicjatywa Awangarda „Nowy wzrost poprzez inteligentną specjalizację” –

Platforma inteligentnych specjalizacji dla zaawansowa nego wytwarzania

grupa lobbingowa zrzeszająca 17 regionów o tradycjach przemysłowych m.in.: 

Flandria, Północna Nadrenia-Westfalia, Szkocja, Małopolska, Pirkanmaa

Cele

• Uzgadnianie stanowisk regionów

• Wspólne występowanie do instytucji europejskich

• Wspieranie wdrażania idei Paktu Przemysłowego poprzez inwestycje europejskie i 

inicjatywy klastrowe dla pojawiających się lub przekształcających się gałęzi 

przemysłu.

• Generowanie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego poprzez inwestowanie w 

priorytetowe dziedziny o znaczeniu strategicznym dla reindustrializacji. 

23.10.2014
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Nazwa Obszar aktywno ści Liczba członków Liczba projektów/
Wartość wydatków na 

B+R

Aquimer (Boulogne sur 
mer)

żywność z morza 92 
(55 przedsiębiorstw i 18 

skills center)

72
135mln EUR

Nutrition Health
Longevity (Loos)

Zdrowa żywność 70 118
278 mln EUR

MAUD Ekologiczne 
materiały/recycling

87 54
100 mln EUR

PICOM Sprzedaż detaliczna 78 27
36 mln EUR

Team2 Energia odnawialna 60 ?
10 mln EUR

Plaine Images Filmy i multimedia 100 ?

i-Trans Inteligentny transport 
kolejowy

50 ?

Klastry w regionie Nord-Pas-de-Calais

Co powinno być miarą sukcesu klastra?

23.10.2014
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Warunki World Class Clusters
– poziom wypełnienia w województwie śląskim

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Warunki brzegowe

Jakość sektora badawczo-rozwojowego

Jakość edukacji w adekwatnych obszarach

Dynamika tworzenia nowych przedsiębiorstw innowacyjnych

Atrakcyjność regionu dla inwestorów zagranicznych

Atrakcyjność regionu dla światowej klasy naukowców

Istnienie regulacji wspomagających innowacje

Popyt sektora publicznego

Aktorzy klastra

Masa krytyczna liderów technologicznych i rynkowych

Międzynarodowa rozpoznawalność i reputacja klastra i jego członków

Zaangażowanie głównych aktorów (biznesu, nauki i administracji) w…

Zaangażowanie konkurentów

Zaangażowanie aktorów klastra we współpracę międzynarodową i…

Organizacja klastrowa

Strategia klastra i jej wdrażanie

Profesjonalizacja usług zarządzania klastrem

Ciągłość finansowania klastra i właściwy personel klastra

Ciągłość tworzenia warunków współpracy instytucji edukacyjnych,…

Wartość dodana w długim okresie czasu

Źródło: Lilla Knop, Sławomir Olko: Klastry stymulatorem rozwoju regionu – impresje o procesie rozwoju klastrów 
w województwie śląskim. Otmuchów 2011 

23.10.2014



32

• Wspólne Projekty w klastrze – krwioobieg działań klastra jako platformy 

współpracy – konieczność identyfikacji wsparcia

• Koncentracja na sektorach konkurencyjnych i inteligentnych 

specjalizacjach

• Zmiana podejścia sektorowego na identyfikację i wypełnianie potrzeb 

społecznych (np. przemysł 2.0)

• Współpraca międzyklastrowa i tworzenie metaklastrów (np. w ramach 

wsparcia Grupy Wyszehradzkiej – V4)

• Nastawienie na internacjonalizację w Europie i poza UE

• Wzmacnianie i profesjonalizacja zarządzania klastrem

WNIOSKI I KIERUNKI AKTYWNO ŚCI 
DLA POLSKICH KLASTRÓW 

23.10.2014



Poziom innowacyjności w Polsce

Marcin Jabłoński, Connectionpoint.eu 33

Wykres: Wyniki państw członkowskich UE w dziedzinie innowacji

http://ec.europa.eu/polska/news/140304_innowacje_pl.htm,  marzec 2014



Koszty pracy

Marcin Jabłoński, Connectionpoint.eu 34



„Tworzenie miejsc pracy nie jest celem samym w sobie. Musimy 
zrozumieć, że tylko z nowymi produktami możemy sprostać 
międzynarodowej konkurencji. Z uwagi na otwarte rynki i globalizację 
rzadko będziemy produkować produkty masowe w tym kraju (Niemcy) 
(…). Dalszy wzrost gospodarczy jest możliwy dzięki innowacyjności, a 
wzrost sam przełoży się na więcej miejsc pracy (…). Wiele 
przedsiębiorstw zbankrutowało dlatego, że koncentrowały się one na 
kontrolowaniu spirali kosztów (…). Zawsze będziemy drogim krajem. 
Dlatego musimy znaleźć się na pierwszej linii postępu technicznego”. 

Ludolf von Wartenberg, prezes Bundesverband der Deutschen Industrie 
(główne niemieckie stowarzyszenie pracodawców).

Niemcy



Ewolucja polityk klastrowych

Connectionpoint.eu 36

Source: Mapping of Cluster Policies and Programmes. BSR InnoNet

Sektorowa, 
Tradycyjne 
podejście.

Klastry 
sektorowe.

Innowacyjne 
ponadsektorowe 
klastry.

Innowacyjne 
sieci klastrów.



PYTANIA DO DYSKUSJI

1. Jak zachęcić klastry w Polsce do integracji działań wewnątrz kraju?

2. Polska jest krajem prostej produkcji i prostych usług. Jak klastry mogą 

pomóc w tworzeniu i komercjalizacji know-how? 

3. Jak możemy wykorzystać potencjał krajów grupy Wyszehradzkiej, by 

przesunąć się w górę globalnego łańcucha wartości?

4. Jakie działania są niezbędne do budowania międzynarodowych aliansów 

klastrowych?

5. Czy nasze klastry są gotowe do współpracy? Czy nasi przedsiębiorcy są 

gotowi do współpracy? 

3723.10.2014
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Warto si ę zapoznać 
z informacjami na witrynach internetowych

• www.clusterobservatory.eu

• www.clustercollaboration.eu

• http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ - platforma inteligentnych specjalizacji UE

• http://ris.slaskie.pl/ - Innobservator Silesia

• http://www.s3vanguardinitiative.eu/ - inicjatywa awangarda

• http://clustrat.eu/library/ - baza publikacji projektu CLUSTRAT

23.10.2014
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Dziękuj ę za uwagę

Dr inż. Sławomir OLKO 

Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania

ul. Roosevelta 26-28
41-800 ZABRZE

tel. +48 32 2777 426

Slawomir.Olko@polsl.pl

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

23.10.2014


