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Wstęp
Niniejszy przewodnik dobrych praktyk jest skierowany do osób organizujących,
uczestniczących lub zainteresowanych uczestnictwem w inicjatywach, które mają
na celu podniesienie konkurencyjności określonej grupy firm na danym terenie
poprzez rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją, instytucjami badawczo-rozwojowymi, edukacyjnymi i innymi podmiotami. Celem
przewodnika jest wskazanie korzyści jakie mogą odnieść podmioty zaangażowane w taką współpracę oraz sposobu organizacji i realizacji tego typu inicjatyw
inspirowanych ideą klastrów.
Opracowanie jest wynikiem przeglądu istniejących inicjatyw klastrowych oraz
wcześniejszych przewodników i zbiorów rekomendacji odnoszących się do tematyki rozwoju klastrów. Przewodnik jest ilustrowany przykładami inicjatyw,
które powstały na świecie i w Polsce w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, w tym
w ramach realizacji projektu „Program szkoleń promujących clustering”. W celu
ułatwienia przyswajania treści zawartych w przewodniku kończy się on praktycznym słownikiem najważniejszych terminów.
Przewodnik został przygotowany przez zespół IBnGR w ramach projektu
„Program szkoleń promujących clustering”, który był realizowany na zlecenie
PARP w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich przez konsorcjum DGA, Enterplan (Coffey) i IBnGR. Program ten był kierowany przede
wszystkim do przedsiębiorców, dlatego też niniejszy przewodnik przyjmuje perspektywę inicjatyw uruchamianych oddolnie z udziałem przedsiębiorców. Mamy
jednak nadzieję, że będzie on także użyteczny dla przedstawicieli administracji
lokalnej, instytucji edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia
biznesu itp., które powinny być aktywnymi uczestnikami inicjatyw klastrowych.
Bardzo często to przedstawiciele tych instytucji (szczególnie w początkowych
etapach rozwoju inicjatyw klastrowych) występują w roli animatorów klastrów.
W przewodniku wprowadzamy pojęcia „klastra” i „inicjatywy klastrowej”, których rozróżnianie jest naszym zdaniem bardzo istotne, jakkolwiek potocznie
używa się najczęściej tylko słowa „klaster”. Jako klaster należy określać występujące na danym terenie silne skupisko podmiotów o określonym profilu działania wraz z instytucjami otoczenia, które wchodzą ze sobą w różnego rodzaju
interakcje. Najczęściej wyznacznikiem klastra jest odpowiednia masa krytyczna,
w rozumieniu dużej liczby podmiotów i znaczenia dla gospodarki lokalnej lub
regionalnej.
Inicjatywą klastrową są natomiast zorganizowane działania pewnej grupy podmiotów mające na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju klastra. Ponieważ rozwój ten jest warunkowany wieloma czynnikami przyjmuje
się, że uczestnikami inicjatywy klastrowej powinny być firmy, administracja,
4
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środowisko naukowe, instytucje otoczenia biznesu itp. Inicjatywy, które gromadzą przede wszystkim firmy i koncentrują się na wspólnych przedsięwzięciach
o charakterze komercyjnym należałoby uznać raczej jako inicjatywy kooperacyjne, które w przyszłości mogą prowadzić także do bardziej formalnej konsolidacji
danej grupy podmiotów.
Różnicę pomiędzy klastrem a inicjatywą klastrową dobrze obrazuje przykład
klastra kotlarskiego w Pleszewie. Klaster ten obejmuje około 130 firm branży kotlarskiej, produkującej kotły grzewcze centralnego ogrzewania, podzespoły i elementy urządzeń grzewczych. Inicjatywą klastrową są zaś działania podejmowane
przez animatora i koordynatora klastra, którym jest w tym przypadku samodzielna instytucja otoczenia biznesu (Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości) we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, zainteresowaną grupą firm
kotlarskich (grupa pilotażowa liczyła 25 firm), a także z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi.
Dla tak rozumianej inicjatywy klastrowej bardzo ważne znaczenie ma określenie działań niezbędnych dla przyspieszenia rozwoju firm wchodzących w skład
danego klastra. Proces ten może przybrać postać wspólnego wypracowania strategii rozwoju klastra, jakkolwiek często to animator musi samodzielnie uruchamiać pewne działania przygotowując grunt pod inicjatywę klastrową. Przyjęcie
wspólnej strategii rozwoju klastra ma tę zaletę, iż pozwala zintegrować podmioty
klastra wokół wspólnej wizji i celów strategicznych, a także tworzy pewne zobowiązanie do podjęcia określonych działań zapisanych w strategii.
Warto w tym miejscu podkreślić, że działania niezbędne do rozwoju danego klastra mogą być realizowane przez różne podmioty – tj. koordynatora lub animatora klastra, firmy, administrację, placówki edukacyjne i B+R, instytucje otoczenia
biznesu itp. W tym rozumieniu inicjatywa klastrowa może być niesformalizowana, jakkolwiek ważne jest funkcjonowanie pewnego forum spotkań wszystkich
podmiotów klastra, które pozwalałoby na dostosowywanie działań poszczególnych podmiotów do potrzeb rozwojowych firm stanowiących trzon klastra.
Potrzeba formalizacji inicjatywy klastrowej pojawia się najczęściej jeżeli w danym
klastrze nie ma podmiotu, który mógłby pełnić aktywną rolę animatora i koordynatora klastra. Wówczas przykładowo zawiązanie stowarzyszenia pozwala na
wygenerowanie takiego podmiotu, a także tworzy mechanizm finansowania oraz
ukierunkowania jego działalności. Podobna potrzeba może pojawić się w sytuacji,
kiedy koordynator klastra będzie realizować projekty finansowane ze środków publicznych i wymagające współfinansowania przez członków klastra.
Czasami może pojawić się także potrzeba na znalezienie odpowiedniej formy prawnej dla realizacji jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia, w które będzie zaangażowana część podmiotów funkcjonujących w klastrze. W tym przypadku możliwe jest
zastosowanie różnych instrumentów prawa począwszy od konsorcjum i kończąc na
5
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spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej. Takiego sformalizowanego przedsięwzięcia nie należy jednak traktować jako inicjatywy klastrowej.
Dla inicjatywy klastrowej najważniejsze wydaje się funkcjonowanie animatora,
czy też koordynatora klastra oraz forum regularnego spotykania się podmiotów
klastra i uzgadniania kierunków działań, które powinny być realizowane tak
przez koordynatora, administrację i inne instytucje otoczenia (szkoły, jednostki
B+R, instytucje otoczenia biznesu itp.), jak również same firmy. To uzgadnianie
kierunków działania może przyjąć formę uzgadniania i aktualizowania strategii
rozwoju klastra, jak również bardziej bieżącego i animacyjnego działania koordynatora klastra.
Jednym z ważniejszych wniosków wynikających z realizacji „Programu szkoleń
promujących clustering” jest obserwacja, że o powodzeniu rozwoju poszczególnych inicjatyw zadecydowała możliwość wskazania i wdrożenia(!) konkretnych
korzyści biznesowych dla zainteresowanej grupy przedsiębiorstw (np. organizacja wspólnych zakupów surowca i obniżka jednostkowych kosztów zakupów,
przygotowanie folderu lub wspólnego wyjazdu na targi). Z tego punktu widzenia
bardzo ważne były konsultacje dostarczane przez ekspertów i trenerów zaangażowanych w realizację projektu oraz wykształcenie się lokalnego animatora, który praktycznie mógł uruchomić określone działania. Ewentualne inne programy
promujące clustering powinny mieć bardziej rozbudowany komponent doradczy
i aplikacyjny, ponieważ to zdefiniowanie strategii i wdrożenie pierwszych działań decyduje o powodzeniu zawiązywania inicjatyw klastrowych. Powinny także
w większym zakresie przewidywać finansowanie dla animatorów klastrów.
Te szybkie korzyści o charakterze biznesowym mają niewątpliwie duże znaczenie dla rozwoju inicjatyw klastrowych angażujących przedsiębiorstwa. Jednakże
w dłuższym okresie istotnym wyzwaniem dla tworzących się inicjatyw klastrowych będzie rozwijanie współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym, instytucjami edukacyjnymi i instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją. To
właśnie komunikacja i współdziałanie z tymi podmiotami pozwala oddziaływać
na warunki prowadzenia działalności w danej lokalizacji, tworzenie odpowiedniej infrastruktury i podaży kapitału ludzkiego oraz efektywnie wykorzystywać
wszystkie dostępne zasoby i wiedzę (leżące także poza przedsiębiorstwem), dając
tym samym możliwość budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.
Animatorzy klastrów powinni sobie zdawać sprawę z tego wyzwania i przywiązywać duża wagę do rozwijania szerokiej współpracy oraz aktywizowania
wszystkich podmiotów, których właściwe działania mogą mieć wpływ na rozwój
klastra. Powinni natomiast unikać ryzyka animowania jedynie komercyjnych
przedsięwzięć określonej grupy firm oraz koncentrowania realizacji wszystkich
działań i zastępowania innych podmiotów klastra.
6
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1. Sukcesy klastrów – czyli korzyści z konkurencji i współpracy
Inspiracją dla działań mających podnosić konkurencyjność danej grupy firm na określonym terenie stały się
klastry, które można zaobserwować praktycznie w każdej
gospodarce na świecie. Silne i wysoce konkurencyjne skupiska przedsiębiorstw o określonym profilu działalności
wraz z otaczającymi instytucjami (naukowymi, usługowymi, administracyjnymi) zostały zdefiniowane właśnie jako
klastry. Rozpoznawalnymi na skalę światową przykładami
takich skupisk są m.in.: Kalifornijska Dolina Krzemowa,
Hollywood, londyńskie City, włoskie Monzano i Sassuolo.

Wysoce
konkurencyjne
skupiska
przedsiębiorstw
z określonej
branży zostały
zdefiniowane jako
klastry

Dolina Krzemowa jest światową kolebką firm informatycznych i wizytówką gospodarki amerykańskiej.
Produkcja filmowa z Hollywood zdominowała światowy
rynek rozrywki. Londyńskie City to jedno z wiodących
centrów usług finansowych decydujące o pozycji Wielkiej
Brytanii. Monzano to włoski klaster producentów mebli
o światowym znaczeniu, zaś Sassuolo to klaster producentów płytek ceramicznych.
Także w Polsce mamy do czynienia z występowaniem
klastrów o różnej wielkości i znajdujących się na różnym
etapie rozwoju. Na południu Polski w okolicy Rzeszowa
i Mielca rozwija się klaster lotniczy. Na północy mamy
z kolei do czynienia z podlegającym restrukturyzacji
klastrem stoczniowym (z którego wydzielić można m.in.
klaster jachtowy), a także klastrem producentów biżuterii z bursztynu. Rozwijają się także klastry o charakterze
lokalnym – jak np. skupisko producentów kotłów grzewczych w okolicy Pleszewa, czy producentów pojazdów
konnych w okolicy Gostynia.
Wspólną cechą skupisk określanych mianem klastrów
jest występowanie wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, podwykonawców i jednostek
świadczących usługi, firm działających w sektorach pokrewnych oraz różnego rodzaju instytucji (na przykład
uczelni wyższych i innych jednostek badawczych, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych).
Podmioty te zarówno konkurują ze sobą, jak i w pewnych
obszarach współpracują.

Wyznacznikiem
klastra jest dobra
komunikacja
i zdolność do
współpracy
przedsiębiorstw,
administracji
i instytucji otoczenia
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Klaster to jednak coś więcej niż tylko skupisko wymienionych podmiotów – to także sieć powiązań i interakcji
dająca zdolność do generowania trwałej przewagi konkurencyjnej w ramach danej lokalizacji. Przewagi wynikającej z efektywnego wykorzystania wszystkich dostępnych
lokalnie zasobów i ich odpowiedniej specjalizacji.
Istotnym wyznacznikiem klastra jest dobra komunikacja
i zdolność do współpracy przedsiębiorstw, administracji i instytucji otoczenia, w tym jednostek edukacyjnych
i badawczo-rozwojowych. Intensywność różnego rodzaju
powiązań i relacji pomiędzy tymi podmiotami decyduje
o sile klastra. Skłonność do współdziałania jest często pochodną poziomu rozwoju kapitału społecznego (zaufania,
otwartości, wspólnoty wartości itp.)
„Klaster to: geograficzne skupisko
wzajemnie powiązanych firm,
wyspecjalizowanych dostawców,
jednostek świadczących usługi,
firm i działających w pokrewnych
sektorach i związanych z nimi
instytucji (na przykład uniwersytetów,
jednostek normalizacyjnych
i stowarzyszeń branżowych),
konkurujących między sobą,
ale również współpracujących.”
Porter (2001)
Fenomen klastrów
wskazuje, że
o sukcesie
pojedynczej firmy
decyduje także jej
otoczenie

Instytucje wspierające: B+R,
uczelnie, szkoły, CTT,
instytucje regulacyjne, itp.

Dostawcy

Firmy kluczowe
Odbiorcy

Przedsiębiorstwa z branż
powiązanych i wspierających

Fenomen klastrów dobitnie wskazuje, że o sukcesie pojedynczej firmy decyduje także otoczenie, w którym ona
funkcjonuje, nawet jeżeli charakteryzuje się ono wysokim natężeniem konkurencji. Jest to spostrzeżenie o tyle
istotne, iż bardzo często przedsiębiorcy postrzegają konkurencję jako barierę rozwoju oraz dążą do jej ograniczenia i uzyskania jakiejś formy monopolu.
Praktyka klastrów pokazuje, że konkurencja w ramach danej lokalizacji przynosi szereg korzyści – działa stymulująco, wymusza innowacyjność i pozwala lepiej zahartować
się do konkurowania na rynku krajowym i globalnym.

8
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Konkurencja nie wyklucza jednocześnie współpracy
i współdziałania – np. w celu realizacji przedsięwzięć,
które są poza zasięgiem pojedynczej firmy lub umożliwiają obniżenie kosztów prowadzonej działalności.
W efekcie współpracy klaster i funkcjonujące w nim firmy mogą osiągać lepszą pozycję konkurencyjną, np. poprzez wspólną promocję, koordynację zakupów lub dystrybucji.
Korzyści z funkcjonowania w ramach klastra wynikają
z przestrzennej bliskości licznej grupy niezależnych podmiotów, nagromadzenia określonej wiedzy i kwalifikacji,
specjalizacji, łatwości znalezienia pracowników i partnerów biznesowych (podwykonawców i usługodawców)
oraz realizacji wspólnych działań w pewnych obszarach.

Funkcjonowanie
w klastrze przekłada
się na szereg
korzyści

Korzyści te mają przede wszystkim charakter ekonomiczny i przekładają się na wyższą produktywność, rentowność
i innowacyjność, a tym samym konkurencyjność prowadzonej działalności gospodarczej. Występowanie tych
korzyści powoduje samoistne pojawianie się koncentracji
branżowych przekształcających się stopniowo w klastry.
Cechą charakterystyczną klastra jest jednoczesne występowanie wzajemnej konkurencji i kooperacji. Konkurencja
wymusza ciągły postęp i wprowadzanie innowacji (które przez pewien okres czasu dają tak oczekiwane przez
przedsiębiorców ponadprzeciętne zyski) oraz poprawę
efektywności.

Korzyści wynikają
z występowania
konkurencji
i współpracy …

Z kolei współpraca umożliwia łączenie potencjału i kompetencji szeregu firm i innych podmiotów (uczelni, jednostek badawczych, administracji, instytucji otoczenia
biznesu itp.), a także realizację przedsięwzięć, które nie
byłyby możliwe do przeprowadzenia przez pojedyncze,
zwłaszcza mniejsze, przedsiębiorstwo (np. obsłużenie
dużego zlecenia zewnętrznego, realizacja kampanii promocyjnej za granicą, czy przeprowadzenie badań rozwojowych lub marketingowych).
Działając wspólnie firmy mogą uzyskiwać konkretne
korzyści ekonomiczne (np. poprzez wspólną organizację
zakupów lub dystrybucji) oraz skuteczniej oddziaływać
na otoczenie, w tym na instytucje edukacyjne, władze
9
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lokalne lub regionalne – realizowane przez nie działania
i strategie, kierunki wydatkowania funduszy publicznych, inwestycje w infrastrukturę itp.
… w tym współpracy
pomiędzy różnymi
sektorami
gospodarki

Praktyka klastrów zwraca szczególną uwagę na korzyści
współdziałania realizowanego pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową i administracją. To
współdziałanie – określane często mianem złotego trójkąta lub potrójnej helisy – prowadzi do bardziej efektywnego
wykorzystania dostępnych lokalnie zasobów.
W efekcie dobrej komunikacji szkoły i uczelnie kształcą
odpowiednie kadry oraz realizują badania, których wyniki mogą być zastosowane przez firmy z klastra. Także
administracja lepiej dostosowuje swoje działania do potrzeb firm – rozbudowując przykładowo niezbędną infrastrukturę.
Ważną rolę w klastrze pełnią także instytucje otoczenia
przedsiębiorstw, w tym banki, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital oraz firmy doradcze i prawnicze, instytucje szkoleniowe, brokerzy technologii itp.

Czynnik publiczny
władze (samorządowe)

Klaster
(inicjatywa klastrowa)

Klaster to
wyspecjalizowane
i unikalne zasoby …

Sektor
przedsiębiorstw

Sektor
badawczo-rozwojowy

W ramach klastra tworzą się dostępne lokalnie, wyspecjalizowane i unikalne zasoby – w tym wiedza i kapitał ludzki –
oraz odpowiednia infrastruktura. Nagromadzenie rożnych
podmiotów w klastrze ułatwia znalezienie odpowiedniego
partnera (poddostawcy, podwykonawcy czy usługodawcy)
oraz umożliwia specjalizację i koncentrację działalności
w obszarze kluczowych kompetencji (a tym samym tworzenie się elastycznych łańcuchów produkcyjnych).
Pojawiają się wyspecjalizowane usługi świadczone przez
instytucje finansowe (banki, fundusze venture capital itp.),
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firmy doradcze i prawnicze, instytucje szkoleniowe, brokerów technologii itp. Wszystko to przyciąga także nowe firmy z zewnątrz – w tym inwestorów zagranicznych. Łatwiej
również założyć nową firmę.
Rozwijający się klaster staje się także atrakcyjnym rynkiem pracy przyciągającym wykwalifikowanych pracowników i absolwentów. Stanowi to wymierną korzyść dla
pojedynczych przedsiębiorstw – poprzez niższe koszty
pozyskiwania i szkolenia nowych pracowników.
Przestrzenna bliskość i częste interakcje stymulują przepływ wiedzy, procesy uczenia się oraz absorpcji i generowania innowacji. Nagromadzenie różnego rodzaju
wyspecjalizowanych instytucji (także finansowych), specjalistycznej wiedzy, formalnych i nieformalnych kontaktów oraz kapitału zaufania ma bardzo praktyczny efekt
ekonomiczny w postaci niższych kosztów transakcyjnych
– szybciej podpisywanych umów, lepszego dostępu do zewnętrznego finansowania itp.

… i lepsze warunki
prowadzenia
danej działalności
gospodarczej

Wiele wiodących klastrów rozwijało się w sposób samoistny na przestrzeni szeregu lat i nie był to proces kierowany ręką publiczną, co nie znaczy, że polityka państwa, czy
wsparcie publiczne nie były w nim obecne. Współcześnie
poszczególne państwa i regiony starają się wzmacniać
swoją konkurencyjność poprzez wspieranie czynników,
które mają istotne znaczenie dla sukcesu wiodących klastrów – a mianowicie interakcji, sieci powiązań i skłonności do współpracy.

Rozwój powiązań
i współpracy jest
wspierany przez
politykę publiczną
ponieważ sprzyja
podnoszeniu
konkurencyjności

Dokonuje się to m.in. poprzez wspieranie działalności
tzw. animatorów klastrów oraz inicjatyw klastrowych
będących formą organizowania współpracy przedsiębiorstw i różnych podmiotów z ich otoczenia, jak również
poprzez wspieranie określonych wspólnych działań (np.
prac badawczo-rozwojowych). Polityka stymulowania
rozwoju klastrów obejmuje także koordynację działań
administracji (a także innych podmiotów) w celu lepszego ukierunkowania realizowanych polityk i wydatków
publicznych (w tym na budowę infrastruktury, edukację
dostosowaną do potrzeb firm, badania naukowe itp.) wokół kluczowych klastrów na danym obszarze.
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2. Inicjatywy klastrowe – mobilizacja, integracja i współdziałanie
Rozwijaniu
współpracy służą
inicjatywy klastrowe
i działalność
tzw. animatorów
klastrów

Rozwijaniu kontaktów i współpracy służą inicjatywy klastrowe i działalność tzw. animatorów klastrów.
Inicjatywa klastrowa jest formą mobilizacji i integracji
grupy podmiotów. Służy ona zdefiniowaniu wspólnych
celów i ukierunkowaniu konkretnych działań – realizowanych później czy to przez poszczególne podmioty
wchodzące w skład klastra, czy też przez jego animatora
(koordynatora) lub wspólne przedsięwzięcia.
Inicjatywa klastrowa jest najczęściej koordynowana przez
osobę (lub grupę osób) określaną jako animator klastra,
którego zadaniem jest stymulowanie kontaktów i zaufania oraz definiowanie wspólnie z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w inicjatywę niezbędnych obszarów
działania i współdziałania. Animator może także samodzielnie uruchamiać pewne działania i aktywizować
określone podmioty klastra, tworząc dopiero grunt pod
inicjatywę klastrową.
Animator klastra inicjujący pierwotnie nawiązywanie
współpracy może z czasem przekształcić się w organizację koordynującą pewne wspólne działania lub świadczącą określone usługi na rzecz podmiotów działających
w klastrze. Funkcja animatora przekształca się częściowo
w funkcję menedżera, czy też koordynatora klastra.
Inicjatywa klastrowa może być mniej lub bardziej sformalizowana – przyjąć formę konsorcjum, stowarzyszenia
lub innej osoby prawnej bądź też funkcjonować na bazie
regularnych, nieformalnych spotkań. Formuła organizacyjna inicjatywy bardzo często zależy od charakteru
podejmowanych działań oraz sposobu finansowania tych
działań i aktywności animatora klastra.

„Inicjatywa klastrowa to zorganizowane działania zainteresowanych
podmiotów (firm, administracji
oraz środowiska naukowego), mające
na celu przyspieszenie wzrostu i konkurencyjności klastra w regionie.”
The Cluster Initiative
Greenbook (2003)
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Inicjatywa klastrowa to forma mobilizacji i współdziałania różnych podmiotów na rzecz rozwoju klastra. Nie jest
ona tożsama z klastrem, chociażby dlatego, że z reguły
nie uczestniczą w niej wszystkie funkcjonujące w klastrze
podmioty.

Inicjatywa
klastrowa powinna
mieć charakter
otwarty

Modelowa inicjatywa powinna mieć charakter otwarty oraz dążyć do zaangażowania jak największej liczby
podmiotów i uzyskania statusu reprezentatywności dla
całego klastra. Powinna obejmować także administrację
i podmioty otoczenia, których działania mogą mieć istotny wpływ na rozwój klastra.
Reprezentatywność inicjatywy jest szczególnie istotna
z punktu widzenia określenia najważniejszych działań
dla rozwoju klastra, jak i prowadzenia dialogu z administracją oraz występowania o dofinansowanie ze środków
publicznych. Agenda problemowa inicjatywy klastrowej
powinna odzwierciedlać wspólne interesy stosunkowo
szerokiej grupy podmiotów działających w klastrze.
Funkcjonowanie tak zarysowanej inicjatywy klastrowej nie
wyklucza pojawiania się różnych podmiotów i organizacji
lub projektów służących rozwijaniu tylko pewnych obszarów współpracy w węższym gronie podmiotów. Praca
w mniejszej grupie, gdzie uzyskanie konsensusu jest zdecydowanie prostsze, może przynosić znacząco szybsze efekty.

W klastrze może
funkcjonować
kilka podmiotów
mających na celu
rozwój współpracy

W rozwiniętych klastrach równolegle może funkcjonować kilka inicjatyw lub organizacji, które skupiają się na
różnych obszarach działania i grupach podmiotów – począwszy od współpracy z administracją i skończywszy na
wspólnych projektach biznesowych czy badawczo-rozwojowych. W takiej sytuacji wyzwaniem jest umiejętne wykorzystanie i skoordynowanie różnych inicjatyw. Należy
także pamiętać, że wiele klastrów rozwijało się bez jednej
określonej inicjatywy klastrowej.
Stymulowanie współpracy w klastrze nie jest procesem łatwym. Przedsiębiorcy są najczęściej nieufni wobec innych
przedsiębiorców (swoich konkurentów) oraz administracji
i naukowców, które często stanowią dla przedsiębiorców
obce światy (zwłaszcza jeżeli chodzi o dynamikę i filozofię
działania). Administracja i instytucje badawczo-rozwojowe

Rozwój współpracy
wymaga zaufania
– czyli tzw. kapitału
społecznego …

13

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu

żyją często własnym życiem i nie są gotowe do praktycznej
współpracy z przedsiębiorcami. Wszystkie te grupy podmiotów kierują się innymi motywami i często posługują się
innym językiem.
Istotnym zadaniem dla animatora inicjatywy klastrowej
jest więc w pierwszej kolejności przełamanie barier i integracja tych różnych grup podmiotów – doprowadzenie
do wzajemnego poznania się i zrozumienia. Wymaga to
często szeregu spotkań, w tym także o charakterze nieformalnym lub towarzyskim. W ten sposób kształtuje
się zaufanie i poczucie wspólnoty (tj. odpowiedni kapitał
społeczny).
… oraz
zdefiniowania
wspólnych celów

Ważnym elementem integrującym jest także definiowanie wspólnych celów i barier rozwojowych oraz zadań dla
inicjatywy klastrowej. Pomocne może być także wypracowanie marki identyfikującej uczestników klastra.
Skuteczna strategia rozwoju klastra powinna być wynikiem konsensusu różnych podmiotów, przy czym należy
mieć świadomość, że proces integracji grupy i wypracowywania strategii może wiązać się z ujawnianiem różnego rodzaju konfliktów interesów. Powinny być one umiejętnie przezwyciężane. Jednocześnie strategia rozwoju
klastra powinna podporządkowywać działania różnych
podmiotów otoczenia potrzebom przedsiębiorstw stanowiących trzon klastra.
Przyjęcie strategii i planu działania na rzecz rozwoju klastra jest także formą zobowiązania poszczególnych partnerów inicjatywy do podjęcia niezbędnych działań.

Rozwój inicjatywy
klastrowej składa się
z kilku etapów

W rozwoju inicjatywy klastrowej można wyróżnić kilka
zasadniczych etapów (koordynowanych najczęściej przez
animatora):
» analizy,
» mobilizacji,
» formułowania strategii,
» wdrożenia,
» ewaluacji.
Faza analizy i formułowania strategii są ściśle powiązane i powinny rozwijać się równolegle z fazą mobilizacji,
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która ma bardzo ważne znaczenie dla integracji zaangażowanych podmiotów. Faza wdrożenia jest kluczowa dla
osiągnięcia założonych celów i zbudowania wiarygodności inicjatywy. Ewaluacja jest niezbędna dla monitorowania stopnia realizacji założonych celów i w razie potrzeby
ich redefiniowania.
Należy podkreślić, że animator klastra powinien dążyć
nie tylko do zrealizowania określonych działań, ale także stworzenia stałej platformy porozumiewania się, która
ułatwiałaby wymianę informacji, bieżące kontakty i nawiązywanie współpracy oraz reagowanie na zmieniające
się w czasie problemy i wyzwania.
Szczegółowe działania mogą być realizowane przez poszczególne podmioty wchodzące w skład inicjatywy (administrację, podmioty badawcze i edukacyjne, instytucje
otoczenia biznesu itp.). Wykonawcą niektórych działań
może być podmiot powołany do koordynacji rozwoju
klastra (animator). Może on także świadczyć usługi dla
firm działających w klastrze.
Faza analizy jest naturalnym elementem planowania
strategicznego – tj. definiowania działań niezbędnych dla
rozwoju klastra. Powinna ona obejmować:
» mapowanie potencjalnego klastra i analizę uwarunkowań lokalnych,
» analizę wyzwań i barier rozwojowych (w tym
analizę rynku, na którym działają firmy wchodzące
w skład klastra),
» analizę SWOT (tj. silnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń).

Faza analizy

Mapowanie klastra powinno prowadzić do wskazania
podmiotów i instytucji funkcjonujących w istniejącym lub potencjalnym klastrze (jak również tych, których jeszcze nie ma, a wydają się potrzebne!). Analiza
ta powinna zbierać podstawowe informacje określające
wielkość i potencjał konkurencyjny (liczba podmiotów
i instytucji, wielkość zatrudnienia, produkcji, sprzedaży,
eksportu itp.), a także rodzaje i intensywność interakcji
występujących pomiędzy poszczególnymi podmiotami
potencjalnego klastra.
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W analizie rynku można wykorzystać metodę 4P zaczerpniętą z marketingu postrzegającą rynek z punktu
widzenia czterech czynników: produktu, ceny, dystrybucji i promocji (product, price, place, promotion) lub
bardziej rozbudowane odmiany tej metody (6 czy 7P).
Analiza rynku może być pomocna dla określenia pozycji
konkurencyjnej firm działających w klastrze.
Fazę analityczną powinna zakończyć dogłębna analiza
SWOT danego klastra lub grupy firm – tj. silnych i słabych stron (strenghts and weeknesses) oraz potencjalnych
szans i zagrożeń (opportunities and threats). Dla nadania
analizie SWOT przejrzystości i klarownego charakteru,
można ją przeprowadzić w układzie kilku najważniejszych grup problemowych – np. aspektów technologicznych, infrastruktury, zasobów ludzkich itp.
W realizacji fazy analitycznej szeroko wykorzystuje się burzę mózgów. Jest to technika pracy grupowej, która ma na celu twórcze poszukiwanie najlepszych rozwiązań.
W jednej z wersji składa się ona z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy
zachęcani są do swobodnego zgłaszania pomysłów i wymiany poglądów z zastrzeżeniem braku jakiegokolwiek krytycyzmu. Wszystkie pomysły są zapisywane. W drugim etapie ekspert lub grupa ekspertów, którzy nie uczestniczyli w pierwszym etapie,
przegląda jego wyniki i stara się wybrać najbardziej sensowne pomysły i idee.
Warunki brzegowe efektywnej burzy mózgów:
1. brak dominacji przez jednego uczestnika,
2. unikanie syndromu grupowego myślenia,
3. dobór uczestników o znaczącym doświadczeniu i wiedzy oraz różnym
sposobie postrzegania rzeczywistości.
Faza mobilizacji

Istotnym aspektem tworzenia inicjatywy klastrowej jest
budowanie wzajemnych relacji i zaufania oraz poszukiwanie korzyści i wspólnoty interesów. Działania te warto
oprzeć na istniejących zasobach tożsamości lokalnej lub
branżowej i umiejętnie prowadzić do ich wzmocnienia.
Istotnym warunkiem sukcesu fazy mobilizacji jest przekonanie i zaangażowanie odpowiednich autorytetów (liderów biznesowych, marszałka, rektora uczelni itp.), którzy będą przyciągać zainteresowanie innych podmiotów
oraz budować wiarygodność uruchamianej inicjatywy
i przyszłych działań wdrożeniowych.
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Z punktu widzenia pozyskiwania zaangażowania kolejnych firm bardzo ważna jest obecność liderów biznesowych (wskazująca na realność inicjatywy) oraz przedstawicieli administracji i innych podmiotów otoczenia,
które mogą uruchomić określone działania na rzecz firm
działających w klastrze.
Najprostszym sposobem realizacji fazy mobilizacji jest
organizacja różnego rodzaju spotkań, w tym także o charakterze mniej formalnym. Bardzo często okazuje się, że
przedsiębiorcy działający na danym terenie oraz przedstawiciele administracji i innych instytucji rzadko spotykają się razem, żeby dyskutować o bolączkach i potrzebach przedsiębiorstw.
Faza mobilizacji powinna być ukierunkowana na zmianę sposobu myślenia
i filozofii działania (w tym prowadzenia biznesu). Pożądane jest wskazywanie
na możliwości wykorzystania potencjału administracji i sektora badawczo-rozwojowego, potrzebę konkurowania także z podmiotami z zewnątrz i innymi lokalizacjami, możliwości uzyskania określonych korzyści w ramach współpracy,
zalety posiadania wspólnej marki, czy też konkurowania jakością.
W fazie mobilizacji duże znaczenie ma zrozumienie sposobu postrzegania rzeczywistości i bodźców wpływających na różnych uczestników inicjatywy. Jest to
niezbędne, ponieważ agenda działań inicjatywy powinna być tak zdefiniowana,
żeby przynosić korzyści różnym grupom podmiotów, co wymaga wzajemnego
zrozumienia i kompromisu interesów.
Faza mobilizacji wymaga zarysowania korzyści, zwłaszcza krótkookresowych,
które mogą wynikać z podjęcia wspólnych działań (takich jak wykup jednego
stoiska na targach, czy wydania wspólnego katalogu firm). Jak widać w fazie
mobilizacji bardzo pomocne mogą być wyniki fazy analitycznej. Pożyteczne
może być także uruchomienie pierwszych działań nie wymagających znaczących nakładów – np. strony internetowej, czy biuletynu informacyjnego.
Narzędziami wspierającym fazę mobilizacji mogą być
także seminaria informacyjne przybliżające ideę klastrów
oraz warsztaty symulujące rozwój inicjatywy klastrowej.
W ramach takiego warsztatu uczestnicy muszą rozwiązywać szereg problemów stojących przed podmiotami
działającymi w klastrze oraz są konfrontowani z często
sprzecznymi interesami poszczególnych aktorów (przedsiębiorstw, jednostek B+R czy administracji), które należy wspólnie przezwyciężyć.
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Elementem fazy mobilizacji może być także podpisywanie różnego rodzaju listów intencyjnych i porozumień
o współpracy, a także instytucjonalizacja inicjatywy
klastrowej lub powołanie organizacji do jej koordynacji.
Instytucjonalizacja jest często postrzegana jako bardzo
konkretne działanie pozwalające na skuteczne uruchamianie kolejnych.
Instytucjonalizacja – np. w formie stowarzyszenia – pozwala także na generowanie środków, które można przeznaczyć na realizację wstępnych działań oraz finansowanie animatora (menedżera) klastra. Warto jednak
pamiętać, że pozyskanie środków od podmiotów w klastrze może być trudne bez precyzyjnego określenia działań, które miałyby być finansowane i ich umiejscowienia
w szerszym planie działań na rzecz rozwoju klastra.
Formułowanie
strategii i planu
działania

Sformułowanie strategii rozwoju klastra oraz inicjatywy
klastrowej jest istotne z kilku powodów – tak z uwagi na
wspólne określenie działań, które powinny zostać podjęte, jak również z uwagi na efekt integracji i identyfikacji
danej grupy podmiotów klastra.
Działanie to powinno najczęściej poprzedzać formalizację inicjatywy klastrowej, czy też powoływanie organizacji dla koordynacji (wdrożenia) działań istotnych
dla rozwoju klastra. Analizy porównawcze wskazują, że
inicjatywy, które wypracowały jasną i przejrzystą strategię działania i poświęciły czas na jej rozpowszechnienie
osiągnęły lepsze rezultaty.
Strategia musi odpowiadać na dwa zasadnicze pytania:
co inicjatywa klastrowa chce osiągnąć (jakie są jej cele
strategiczne) i w jaki sposób zamierza tego dokonać (plan
działania). Istotnym elementem strategii powinno być
wypracowanie jasnej i przejrzystej wizji rozwoju klastra
oraz misji inicjatywy klastrowej.
Strategia powinna odpowiadać na główne problemy i zagrożenia, z którymi borykają się firmy w danej lokalizacji,
zidentyfikowane w fazie analizy. Musi też wskazywać na
wspólne lub indywidualne działania, które pomogłyby je
przezwyciężyć. Plan działań powinien obejmować rozpisanie realizacji poszczególnych celów w czasie – w krót-
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kim okresie (do pół roku), średnim (do 2 lat) oraz długim
– a także wskazywać wstępny budżet oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.
Bardzo ważne jest zaplanowanie działań na najbliższą
przyszłość pozwalających na osiągnięcie stosunkowo
szybkich korzyści (tzw. nisko wiszących owoców – ang.
low-hanging fruits), które uwiarygadniałyby inicjatywę
w oczach jej uczestników. Takimi szybkimi korzyściami
może być np. obniżka kosztów w wyniku wspólnych zakupów surowca lub usług telekomunikacyjnych.
Strategia i plan działania muszą być także realne do wykonania – zbyt ambitne i nierealne cele mogą jedynie
spowodować zniechęcenie do podejmowania dalszych
wspólnych działań.
Cele jakie stawiają przed sobą inicjatywy klastrowe mogą
być bardzo różne. Są one warunkowane fazą rozwoju danego klastra oraz składem inicjatywy.

Cele inicjatyw
klastrowych

Częstym celem inicjatywy klastrowych – zwłaszcza jeżeli
obejmują one przedstawicieli administracji – jest tworzenie lub zabieganie o bardziej korzystne warunki ramowe
dla prowadzenia danej działalności (rozwój infrastruktury, usprawnienie działania administracji itp.).
Ważnym celem może być wykształcenie odpowiednich
zasobów ludzkich – poprzez zmiany w systemie edukacji,
odpowiednie programy szkoleń, staży i praktyk, tworzenie nowych placówek edukacyjnych lub kursów, czy przyciąganie pracowników z zewnątrz.
Cele o charakterze bardziej biznesowym to przede wszystkim: promocja wspólnej marki, koordynacja zakupów
surowca, organizacja wspólnej sieci dystrybucji, budowa
konsorcjum pozwalającego na realizację większego kontraktu lub wdrożenie certyfikatów jakości pozwalających
na pozyskiwanie zleceń w ramach podwykonawstwa.
Ważne może być także pozyskiwanie informacji i analiz
nt. potencjalnych klientów, rynków zbytu, technologii itp.
Jednym z ważniejszych celi stawianych sobie przez inicjatywy klastrowe jest także rozwój innowacyjności – m.in. poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami B+R
i przedsiębiorstwami, realizację wspólnych projektów itp.
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3. Działania podejmowane przez inicjatywy klastrowe
Rozwój inicjatywy
musi odbywać się
poprzez praktyczne
działania

Ważnym etapem rozwoju inicjatywy klastrowej jest
wdrożenie w życie przyjętej strategii, w tym w pierwszej
kolejności działań o charakterze krótkookresowym, które powinny przynosić szybkie korzyści i służyć dalszej
integracji.
Działania podejmowane w ramach inicjatyw klastrowych
mogą być bardzo różne, ponieważ będą wynikać z indywidualnych potrzeb i uwarunkowań. Wiele typów działań – zwłaszcza o charakterze organizacyjnym – będzie
jednak podobnych. Poniżej prezentujemy niektóre z nich
oraz ilustrujemy je praktycznymi przykładami.

Sieciowanie

Działania w zakresie sieciowania ogrywają bardzo istotną
rolę, ponieważ budują podstawową tkankę klastra – kontakty, powiązania, więzi. Sieciowanie przyjmuje postać cyklicznych spotkań aktorów inicjatywy – mniej lub bardziej
formalnych. Mogą to być spotkania merytoryczne poświęcone zagadnieniom branżowym lub technologicznym, jak
również spotkania integracyjne i towarzyskie (śniadania
lub obiady biznesowe, spotkania sportowe, imprezy rodzinne lub dla dzieci, wieczorki taneczne itp. Często aktorzy
inicjatywy wybierają konkretny pub, kawiarnię lub klub
sportowy jako miejsca „kultowe” dla danej inicjatywy.

Welsh Opto-Electronics Forum
(WOF) – wirtualne forum interakcji
klastra technologii optycznych
Portal internetowy WOF pełni rolę
platform: marketingowej, informacyjnej,
komunikacyjnej dla poszczególnych
realizowanych działań, kontaktowej.
Portal zawiera pełną informację o członkach inicjatywy, ich profilu działalności,
poszukiwanych kontaktach biznesowych.
W ramach portalu zamieszczane są
również informacje dotyczące poszukiwanych pracowników oraz baza cv
specjalistów z branży. Pełen dostęp do
wyspecjalizowanych serwisów wymaga
uzyskania statusu członka inicjatywy
i wpłacenia składki członkowskiej.
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Oprócz organizowania różnego rodzaju spotkań wiele inicjatyw przywiązuje dużą wagę do usprawnienia i przyspieszenia przepływu informacji pomiędzy zaangażowanymi
podmiotami. W tym celu tworzone są specjale witryny
internetowe umożliwiające komunikację między zarejestrowanymi użytkownikami (uczestnikami klastra), czy
tworzenie baz danych o ofercie podmiotów klastra, specjalistycznych usługach, ofertach zatrudnienia itp.
Wsparciem dla rozwoju inicjatywy klastrowej są niewątpliwie działania marketingowe, które z reguły przyjmują
postać konferencji dla mediów lokalnych oraz różnego
rodzaju materiałów promocyjnych. Powinny one budować rozpoznawalność inicjatywy i zachęcać kolejne podmioty do włączenia w jej prace.

Marketing
inicjatywy

Przekaz marketingowy powinien zawierać takie informacje
jak: znaczenie klastra dla gospodarki regionu, przedstawienie wizji, misji oraz planowanych działań inicjatywy, prezentacja podmiotów tworzących inicjatywę. Wzmocnieniem
przekazu mogą być wygłoszone publicznie wyrazy poparcia
ze strony kluczowych dla regionu osobistości, władz regionu, autorytetów naukowych, liderów biznesu.
Funkcjonujące w Polsce inicjatywy klastrowe przywiązują dużą wagę do działań marketingowych. Celem budowania wspólnej marki może być promowanie
danej lokalizacji jako miejsca produkcji określonego rodzaju wyrobów i lokalizacji określonych firm. Tak jest m.in. w przypadku „Doliny Lotniczej” na
Podkarpaciu, czy „Plastikowej Doliny” w Tarnowie. Działania promocyjne
mogą być również ukierunkowane na stworzenie marki, która będzie świadczyła
o wysokiej jakości lub nowoczesności produktu. Taki cel stawia przed sobą klaster kotlarski w Pleszewie promując markę „Innowacyjny Kocioł Pleszewski”,
czy też inicjatywa spożywcza „Naturalnie z Podlasia!”.
Przy kształtowaniu marki należy kierować się szeregiem zaleceń – do najważniejszych należy zaliczyć:
1. rozpoznawalność, przejrzystość i czytelność,
2. pozytywne skojarzenia,
3. konkretne przesłanie,
4. możliwość zastosowania na różnych nośnikach,
5. nośność,
6. identyfikacja uczestników inicjatywy z marką.
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Pożądane jest wypracowanie rozpoznawalnej marki inicjatywy, co służy nie tylko promocji na zewnątrz, ale także integracji podmiotów uczestniczących w inicjatywie.
Lobbing

Działania lobbingowe są bardzo często podejmowane
przez inicjatywy klastrowe, zwłaszcza jeżeli nie uczestniczą w nich bezpośrednio przedstawiciele administracji.
Działając wspólnie nawet małe i rozproszone podmioty
stanowią ważną grupę nacisku i są w stanie wywierać
efektywny wpływ na władze lobbując za korzystnymi dla
klastra rozwiązaniami regulacyjnymi, konkretnymi decyzjami w zakresie planowania przestrzennego, wydatkowania funduszy strukturalnych, czy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Istotne jest jednak, żeby inicjatywy klastrowe nie służyły załatwianiu partykularnych spraw, ale definiowały
pewien wspólny interes szerszej grupy firm, a także lokalnej społeczności, w której funkcjonują. Dobrą okazję
do takiego pozytywnego lobbingu daje zaangażowanie
administracji w inicjatywę klastrową.
Skuteczność inicjatywy klastrowej w lobbowaniu korzystnych rozwiązań infrastrukturalnych, edukacyjnych,
prawnych i innych zależy przede wszystkim od jej siły
– zasięgu, liczby firm, znaczenia dla lokalnego lub regionalnego rynku pracy, dynamiki rozwoju itp. Siła oddziaływania danej inicjatywy jest większa jeżeli reprezentuje
ona całe lub znaczną część środowiska biznesowego z danej branży na określonym obszarze geograficznym.

Przykładem inicjatywy, która może pochwalić się znaczącymi sukcesami w zakresie dobrze rozumianego lobbingu jest Dolina Lotnicza. Poprzez Polską Platformę
Technologiczną Lotnictwa ma ona możliwość wpływania na kształt priorytetów
badawczych w dziedzinie technologii lotniczych w Polsce, a poprzez współpracę
w ramach Europejskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa uzyskała również
wpływ na kształt programów badawczych Unii Europejskiej w tej dziedzinie.
Wspólne projekty
szkoleniowe
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Działaniem podejmowanym często przez inicjatywy klastrowe są projekty szkoleniowe nakierowane na wzmocnienie zasobów kapitału ludzkiego danej grupy podmiotów.
Ich realizację ułatwia obecnie dość duża dostępność funduszy strukturalnych z Europejskiego Funduszu Społecznego
przeznaczonych na wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego.
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Charakter jak i zakres szkoleń zależy oczywiście od specyficznych uwarunkowań danego klastra. Mogą mieć one
charakter ogólny ukierunkowany na przekazanie wiedzy
z zakresu podstawowych obszarów działania przedsiębiorstw (np. rachunkowość, negocjacje, działalność eksportowa, efektywne zarządzanie, szkolenia językowe
etc.), lub bardziej specjalistyczny (w zakresie konkretnych umiejętności, nowych rozwiązań technologicznych
itp.). Istotne znaczenie mogą mieć programy szkoleniowe
i kształcenia ustawicznego tworzone w celu pozyskania
brakującej kadry w niszowych specjalnościach (co jest
częstą barierą rozwoju klastrów).
Możliwości realizacji szkoleń zostały m.in. konsekwentnie wykorzystane w ramach inicjatywy klastra Kocioł Pleszewski i przyczyniły się nie tylko do transferu
wiedzy (m.in. na temat technologii i materiałów), ale także do integracji grupy
producentów kotłów. W przypadku tej inicjatywy przeprowadzenie programu
szkoleniowego można potraktować jako realizację krótkoterminowych korzyści
dla uczestników klastra. Podobne znaczenie miały uruchomione przez animatora
klastra małe projekty w zakresie opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością wg. normy ISO dla indywidualnych przedsiębiorstw kotlarskich.
Bardziej zaawansowanym obszarem wspólnych działań
są prace badawczo-rozwojowe – rozwiązywanie konkretnych problemów technologicznych lub poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, które mogłyby skutkować wprowadzeniem nowych produktów lub usług i otwarciem
nowych segmentów rynku.

Wspólne projekty
badawczo-rozwojowe

Działania w tym zakresie są najczęściej realizowane przy
ścisłej współpracy ze specjalistyczną jednostką badawczo-rozwojową (zwłaszcza gdy jest ona zaangażowana
w inicjatywę klastrową).
O ile dla takiej jednostki współpraca z pojedynczą małą
firmą jest niezbyt opłacalna, to rozwiązanie jakiegoś horyzontalnego problemu technologicznego dla grupy firm
(klastra) może być bardziej atrakcyjne.
Ponadto organizacja koordynująca rozwój danego klastra
może wyspecjalizować się w zakresie świadczenia usług
doradztwa technologicznego (w tym tzw. czuwania technologicznego) dla podmiotów funkcjonujących w klastrze. Ciekawym przykładem takiego rozwiązania jest
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funkcjonowanie bolońskiego Centrum Ceramicznego,
które wspiera klaster płytek ceramicznych w regionie
Emilia-Romania.
W Polsce
najbardziej
wyrazistym
przykładem
organizowania
współpracy
w zakresie prac
badawczo-rozwojowych
jest niewątpliwie
Dolina Lotnicza.
W ramach
tej inicjatywy
powstało
Centrum
Zaawansowanych
Technologii
Aeronet, którego
celem jest
opracowywanie
i wdrażanie
nowoczesnych
technologii
w branży lotniczej.
Integrację firm
w celu wspólnego
zaangażowania
się w projekty
badawcze
podejmują
również takie
inicjatywy jak
Stowarzyszenie
Producentów
Części
Motoryzacyjnych
czy klaster
kotlarski
w Pleszewie.
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Centrum Ceramiczne w Bolonii
Ciekawy przykład współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych możemy znaleźć we włoskim klastrze
producentów płytek ceramicznych w regionie Emilia-Romagna (z zasadniczym centrum w Sassuolo – 80%
krajowej produkcji). W 1976 r. rosnące znaczenie nowych rozwiązań procesowych doprowadziło do powołania Centro Ceramica Bologna – przez Uniwersytet
Boloński, ENCS (Narodowy Instytutu Ceramiki
i Krzemionek) oraz kilka różnych branżowych organizacji przedsiębiorców.
Centro Ceramico świadczy szereg usług badawczych
w zakresie: chemii (właściwości surowców używanych w produkcji ceramiki), ceramiki przemysłowej,
zaawansowanych technologii ceramicznych, ochrony
środowiska oraz energii i procesów przemysłowych
(optymalizacja produkcji ceramiki). Szczególny nacisk
kładziony jest na badania o charakterze wdrożeniowym
przekładające się na konkretne rozwiązania stosowane
w przemyśle. Finansowanie zapewniają przedsiębiorstwa przemysłu ceramicznego kontraktujące badania
w Centrum (głównie w układach konsorcjów) wspierane ze środków publicznych.
Obok prac naukowo-badawczych Centrum świadczy
również usługi z zakresu pomocy technicznej we wszystkich opisanych powyżej obszarach, a także edukacyjne
i szkoleniowe (program doktorski w zakresie inżynierii
materiałowej, szkolenia z zakresu jakości itp.). Centrum
organizuje również seminaria na wyspecjalizowane tematy przemysłowe, które często przyjmują postać luźniejszych spotkań przedsiębiorców i naukowców w postaci
okrągłych stołów. Centro Ceramica pozwala na utrzymanie przewagi technologicznej i konkurencyjnej klastra
Sassuolo nad producentami z Brazylii czy Chin.
Źródło: http://www.cencerbo.it
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W ramach inicjatyw klastrowych podejmowane są często
działania na rzecz stworzenia i wypromowania wspólnej
marki, często o charakterze regionalnym – np. kocioł
pleszewski, pomidor sandomierski, bursztyn bałtycki,
czy Naturalnie z Podlasia!. Pozwala ona na uzyskanie
większego zainteresowania ze strony klientów na rynku
krajowym lub globalnym.

Wspólny marketing

Innym przykładem wspólnych działań marketingowych
może być stworzenie jednego katalogu prezentującego
ofertę wszystkich uczestników klastra. Taki katalog może
przybrać formę zarówno papierową, jak i witryny internetowej. Ze względu na niewielki koszt przygotowania,
wspólna strona internetowa zawierająca prezentację oferty poszczególnych uczestników klastra jest jednym z częściej podejmowanych działań.
Wspólne działania marketingowe mogą również przybrać formę wykupienia wspólnego stoiska na targach
branżowych czy wyjazdu na misje handlowe. Tego typu
działania są najczęściej podejmowane w przypadku inicjatyw skupiających mniejsze podmioty, dla których samodzielne uczestnictwo na targach, czy misji handlowej
byłoby zbyt dużym obciążeniem finansowym. W Polsce
takie działania z sukcesem podjęła m.in. inicjatywa firm
kotlarskich w Pleszewie.
W przypadku wspólnego wyjazdu na targi grupy producentów z klastra Kocioł
Pleszewski bardzo ważną rolę odegrało ustalenie szczegółowych zasad uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Uzgodniono m.in., że prezentowane wyroby nie
będą oznakowane znamionami poszczególnych firm. Stoisko miało być obsługiwane rotacyjnie przez przedstawicieli kolejnych firm, przy czym każdy zainteresowany kontrahent miał być rejestrowany, tak, żeby później dowolny producent
miał możliwość bezpośredniego z nim kontaktu.
Inne przykłady działań podejmowanych przez inicjatywy
klastrowe to:
» wspólna promocja eksportu, wspólne przedstawicielstwa handlowe,
» wspólne projekty logistyczne, w tym koordynacja
zakupów surowców i półproduktów,
» wspólna certyfikacja produktów, przyjmowanie
norm technicznych czy jakościowych,

Inne przykłady
działań
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» wspólna realizacja większych zleceń przez grupy
podmiotów.
Zakres działań inicjatyw klastrowych
» większość inicjatyw przyjmuje za cel stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi aktorami z regionu oraz uświadomienie
przedsiębiorcom faktu uczestniczenia w klastrze;
» w zakresie kontaktów komercyjnych inicjatywy klastrowe skupiają się
głównie na promowaniu eksportu, doradztwie i pomocy biznesowej dla
przedsiębiorstw klastra, zbieraniu i wymianie informacji rynkowej;
znacznie rzadziej koordynują zakupy;
» w zakresie innowacyjności i technologii głównym obszarami działań jest
stymulowanie potencjału innowacyjnego, promowanie innowacji i nowych
rozwiązań technologicznych, analiza trendów technologicznych, dyfuzja
nowych rozwiązań w klastrze i poprawa procesów produkcyjnych;
» w zakresie działań skierowanych na rozwój klastra istotne znaczenie
odgrywa promowanie ekspansji istniejących przedsiębiorstw, przyciąganie nowych firm i talentów do regionu, kreowanie marki regionu,
promowanie powstawania przedsiębiorstw odpryskowych; w mniejszym
stopniu – udostępnienie usług w postaci inkubatorów przedsiębiorczości
czy poprawa atrakcyjności inwestycyjnej klastra w oczach potencjalnych
inwestorów zagranicznych; wiele inicjatyw realizuje programy szkoleń
w zakresie wykorzystywanych technologii produkcji bądź metod zarządzania.
Źródło: Greenbook.
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4. Rola animatora klastra, formalizacja i finansowanie
Animator klastra jest osobą kluczową w fazie zawiązywania inicjatywy i wczesnych fazach jej rozwoju. Musi to
być osoba silnie zaangażowana, posiadająca wizję oraz
przekonanie o zasadności rozwoju wspólnych działań
i niewykorzystanym potencjale danej grupy. Powinna
ona posiadać duże zdolności interpersonalne, łatwość
nawiązywania kontaktów i umiejętności negocjacyjne
– rolą animatora jest bowiem w dużym stopniu niwelowanie wzajemnych uprzedzeń i stereotypów oraz przełamywanie konfliktów interesów. Animator powinien
także doskonale orientować się w specyfice danej branży
oraz rozumieć uwarunkowania funkcjonowania różnych
podmiotów w klastrze (przedsiębiorstw, administracji,
jednostek B+R itp.).

Animator jest osobą
kluczową w fazie
zawiązywania
inicjatywy
klastrowej

Animator powinien dążyć do stworzenia grupy liderów,
którzy byliby zaangażowani w rozwój danej inicjatywy
klastrowej. Istotne jest włączenie do niej rozpoznawalnych w regionie autorytetów, tak biznesowych, jak i ze
sfery administracji, czy B+R. Zaangażowanie autorytetów podnosi prestiż podejmowanych działań, co pozwala
– przynajmniej w początkowej fazie rozwoju inicjatywy
– zmobilizować do uczestnictwa większą liczbę podmiotów.

Ważne jest także
stworzenie grupy
liderów

W miarę rozwoju inicjatywy klastrowej i przejścia do
etapu wdrażania wypracowanej strategii działania, funkcja animatora ustępuje często roli menedżera klastra,
zwłaszcza jeżeli podmiot koordynujący inicjatywę zaczyna świadczyć usługi ma rzecz podmiotów klastra.

W późniejszym
okresie rola
animatora często
przechodzi w rolę
menedżera klastra

Menedżerem odpowiedzialnym za bezpośrednie zarządzanie działaniami podejmowanymi w ramach inicjatywy klastrowej powinna być osoba o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu biznesowym. Może zostać
ona wyłoniona zarówno spośród aktorów inicjatywy, jak
również znaleziona w wyniku typowego konkursu na
stanowisko.
W przypadku większych inicjatyw może pojawić się potrzeba stworzenia zespołu zarządzającego, w skład którego wchodziliby profesjonaliści od marketingu, promocji,
27

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu

public relation, technologii, zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwania finansowania, logistyki itp.
Rozwój inicjatywy może także wymagać sformalizowania
ciała nadzorującego prace zespołu menedżerów – swoistej rady klastra, która składałaby się z przedstawicieli
liderów i kluczowych aktorów klastra. Większość składu
takiej rady powinni tworzyć przedstawiciele firm.
Formalizacja
inicjatywy
klastrowej

Często wraz z rozwojem inicjatywy klastrowej pojawia
się kwestia jej formalnej instytucjonalizacji. W niektórych przypadkach – zwłaszcza w początkowym etapie
rozwoju – mogą wystarczać nieformalne spotkania osób
i podmiotów tworzących daną inicjatywę, skupionych
przykładowo wokół podmiotu ze sfery otoczenia biznesu pełniącego rolę organizatora procesu. Przykładem
takiej formuły funkcjonowania jest inicjatywa klastra
kotlarskiego w Pleszewie animowana przez Eurocentrum
Innowacji i Przedsiębiorczości. W innych przypadkach
dochodzi do formalizacji inicjatywy – np. w formie stowarzyszenia – patrz przykład Doliny Lotniczej działającej na rzecz rozwoju klastra przemysłu lotniczego skoncentrowanego głównie w województwie podkarpackim.

Finansowanie inicjatyw klastrowych
W zakresie finansowania inicjatyw klastrowych dominuje czynnik publiczny
(w 54% przypadków) – rzadszym jest wspólne finansowanie przez rząd i przemysł (w 25%) oraz wyłącznie ze środków prywatnych (w 18%). Struktura finansowania inicjatywy zmienia się z reguły w czasie – pieniądze zalążkowe
najczęściej pochodzą od rządu, ich rola słabnie wraz ze wzrostem znaczenia
składek członkowskich. Powodzenie inicjatywy klastrowej jest w dużym stopniu
uzależnione od odpowiedniego poziomu jej finansowania.
Źródło: Greenbook.
Finansowanie
inicjatywy
klastrowej …
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Sposób finansowania inicjatywy klastrowej zależy w dużym stopniu od jej charakteru i skali działania. W pierwszym okresie rozwoju animator działa często pro publico
bono lub jest finansowany ze środków publicznych (np.
urzędu miasta). W dłuższym okresie funkcjonowanie
animatora lub koordynatora klastra wymaga konkretnego finansowania, które może pochodzić zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych.
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Najbardziej oczywistym sposobem prywatnego finansowania inicjatywy klastrowej jest – podobnie jak w przypadku stowarzyszeń – zbieranie składek członkowskich.
W przypadku formalizacji klastra w formie spółki z o.o.
– tak jak w przypadku Gdańskiego Klastra Budownictwa
– odpowiednikiem składek będzie regularne fakturowanie członków za usługi (informacyjne, marketingowe
itp.) świadczone przez koordynatora klastra na rzecz jego
członków (w tym przypadku udziałowców spółki).
Wysokość składek zależy z reguły od statusu danego
podmiotu (pełnoprawny członek inicjatywy, członek
stowarzyszony, partner, obserwator) i związanych z nim
korzyści. Często jest także różnicowana ze względu na
wielkość firm – w zależności od zatrudnienia lub obrotów. Wysokość składek członkowskich nie powinna być
jednak zaporowa.
Partnerstwo publiczno-prywatne w przypadku TelecomCity
Interesujący sposób finansowania działań inicjatywy klastrowej polegający na
łączeniu środków prywatnych i publicznych obserwujemy w przypadku szwedzkiego TelecomCity. Podmioty zaangażowane w tę inicjatywę płacą składki
członkowskie, których wysokość jest uzależniona od liczby zatrudnianych przez
nich pracowników, co po części wynika także z faktu, iż jednym z kluczowych
zadań dla inicjatywy było zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników dla
dynamicznie rozwijających się firm w klastrze. Środki przedsiębiorstw stanowią
1/3 budżetu inicjatywy, natomiast pozostałe 2/3 środków dokłada urząd miasta
Karlskrony. W praktyce składki członkowskie wpływają do budżetu miasta na
specjalnie wydzielony fundusz. O kierunkach ich wydatkowania decyduje rada
klastra, przy czym służą one m.in. finansowaniu kilku osobowego zespołu menedżerskiego, zatrudnionego, co ciekawe, bezpośrednio przez miasto.
Opłacanie składki członkowskiej nie musi oznaczać finansowania wszystkich działań podejmowanych w ramach klastra. Na przykład w przypadku wynajmu wspólnej powierzchni wystawienniczej na targach branżowych
część kosztów może być pokrywana ze wspólnego budżetu inicjatywy, podczas gdy pozostałą część będą ponosić
tylko bezpośrednio zainteresowani – w zależności od zapotrzebowania na powierzchnię wystawienniczą.

… i działań
służących rozwojowi
klastra

Finansowanie większych projektów – np. budowy laboratorium certyfikacyjnego – wymaga z reguły pozyskania
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środków ze źródeł zewnętrznych (subsydia rządowe, fundusze unijne, kredyt bankowy itp.) Inicjatywa klastrowa
nie powinna być jednak postrzegana przez przedsiębiorców i innych aktorów jako instrument pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych!
Warto natomiast pamiętać, iż ważną rolą dla inicjatywy
klastrowej może być takie ukierunkowanie inwestycji
dokonywanych przez uczelnie, szkoły, czy samorządy,
żeby przynosiły one możliwie dużo korzyści dla przedsiębiorstw działających w klastrze.
Wsparcie publiczne

Rozwój inicjatywy klastrowych i klastrów może być wspierany ze środków i programów publicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Sięgnięcie po te środki będzie
najczęściej wymuszać formalizację i powołanie konkretnej
struktury o określonej podmiotowości prawnej.
Uzyskanie wsparcia publicznego będzie najczęściej wymagać wystartowania w konkursie, w którym trzeba będzie
przedstawić m.in. przemyślaną strategię i plan działania
inicjatywy oraz potencjalne znaczenie danego klastra.
W zależności od konstrukcji konkretnych programów
wsparcie dla klastrów może przewidywać finansowanie
tylko działań o charakterze koordynacyjnym i budowania sieci (tj. kosztów biura, platformy komunikacyjnej,
generowania informacji i analiz oraz funkcjonowania zespołu osób zatrudnionych do koordynacji inicjatywy).
Część programów może mieć jednak szerszy charakter
i przewidywać finansowanie innych działań podejmowanych w ramach inicjatyw klastrowych – np. specjalistycznych szkoleń lub doradztwa, prac analitycznych
zlecanych na zewnątrz, inwestycji w laboratoria i prace
badawczo-rozwojowe.
Realizatorzy inicjatyw klastrowych muszą jednak pamiętać, że finansowanie ze środków publicznych jest z reguły
dostępne przez pewien okres czasu i wymaga często współfinansowania (nie mówiąc już o prefinansowaniu). Tym
samym dobrą praktyką jest uwzględnienie konieczności
współfinansowania inicjatywy przez jej członków i zastąpienia z czasem środków publicznych środkami prywatnymi (patrz przykład Medicon Valley Academy w ramce).
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Wykorzystanie funduszy i programów UE – bałtycka Medicon Valley
Jednym z najprężniej rozwijających się europejskich regionów o wysokim potencjale w zakresie gospodarki opartej na wiedzy, a ściśle w zakresie biotechnologii,
jest duńsko-szwedzki region Oresund. Bazując na dużym potencjale lokalnym
w regionie tym rozwinął się klaster wysokich technologii Medicon Valley. W jego
„inicjacji” duże znaczenie odegrało współfinansowanie w ramach inicjatywy
wspólnotowej Interreg II (stymulującej współpracę transgraniczną regionów).
Wsparło ono inicjatywę stworzenia organizacji Medicon Valley Academy (MVA)
podjętą głównie przez uniwersytet kopenhaski i szwedzki Lund University.
W ramach projektu współfinansowanego przez UE MVA skoncentrowała się na
poprawie warunków dla prowadzenia prac badawczo-naukowych, transferze
technologii, innowacji oraz transferze rozwiązań do przedsiębiorstw osiągając
w każdym z powyższych obszarów znaczący sukces. Po zakończeniu projektu
w roku 2000 MVA przekształciła się w stowarzyszenie non-profit finansowane
ze składek członkowskich uczestników wywodzących się zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego – tj. przedsiębiorstw, instytucji B+R, uniwersytetów,
instytucji finansowych jak również samorządów lokalnych. MVA dąży do realizacji wizji stworzenia najbardziej atrakcyjnego bioregionu w Europie.
Źródło: Greenbook.
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5. Przykłady zagranicznych inicjatyw klastrowych
Agrobiopole Wallon
Belgijskie Agrobiopole Wallon zlokalizowany jest w Parku
Naukowym Crealys w Gembloux. Jest to inicjatywa klastrowa sektora rolno-spożywczego realizowana w układzie potrójnej helisy z dużym naciskiem na rozwój poprzez zastosowanie biotechnologii. Tym samym profil inicjatywy ma silny
charakter naukowo-badawczy.
Działania Agrobiopole Wallon skupiają się na:
» realizacji wielodyscyplinarnych projektów badawczych,
» ułatwianiu dostępu do ekspertów, naukowców i specjalistów w poszczególnych obszarach sektora rolno-spożywczego,
» klasycznym inkubatorze przedsiębiorczości dającym
członkom oraz młodym przedsiębiorstwom wyspecjalizowaną infrastrukturę techniczną dostosowaną do
profilu branżowego
» promocji klastra i jego uczestników na poziomie krajowym i międzynarodowym
» zbieraniu informacji na temat możliwości biznesowych w tym realizacji
projektów
» wspieraniu tworzenia projektów kooperacyjnych uczestników
Z punktu widzenia organizacyjnego Agrobiopole Wallon ma strukturę modułową dostosowywaną do konkretnych realizowanych projektów – podejście to
gwarantuje odpowiedni poziom elastyczności.
Część finansowania dla realizowanych projektów zapewniają władze regionalne przy wsparciu ze środków wspólnotowych (EFS).
Źródło: www.agriobiopole.org
Klaster producentów obuwia Vale dos Sinos – Brazylia
Klaster Vale dos Sinos, zlokalizowany w pobliżu Porto Alegre, uznawany jest
za jeden z największych klastrów tej branży w świecie. Klaster liczący blisko
3000 przedsiębiorstw zatrudnia 130 tys. pracowników eksportując na rynki
zagraniczne ok. 120 mln par butów rocznie o wartości przeszło 1,3 mld dolarów. Ma też ogromne znaczenie wewnętrzne skupiając 60% krajowego potencjału producentów komponentów do produkcji obuwia, 80% producentów
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maszyn dla przemysłu obuwniczego i skórzanego oraz znaczący odsetek instytucji szkoleniowych i specjalistycznych instytucji badawczo-rozwojowych.
Producenci klastra specjalizują się w produkcji obuwia skórzanego dla kobiet
– produkują również obuwie z materiałów syntetycznych czy obuwia wtryskiwanego (injected).
Ze względu na wielkość klastra w jego ramach funkcjonuje równolegle szereg stowarzyszeń i organizacji tworzących gęstą sieć interakcji w ramach
poszczególnych segmentów klastra jak i w różnych obszarach współpracy.
Zaliczyć należy do nich producentów: obuwia (ABICALCADOS), barwników
(AICSUL), komponentów (ASSINTECAL), maszyn (ABRAMEQ) oraz agentów handlowych (ABAEX). W ramach klastra funkcjonuje również regionalna
izba biznesu z Novo Hamburgo (the ACI). Ważną rolę pełnią również: powołana w 1963 roku przez producentów oraz władze regionu organizacja FENAC
odpowiedzialna za organizację targów branżowych oraz placówki szkoleniowe (SENAIs) kształcące pracowników w obszarze procesów barwienia, chemii,
mechaniki, projektowania, wzornictwa oraz produkcji obuwia. Współpracę
z sektorem B+R zapewnia CTCCA – regionalne centrum technologii przemysłu skórzanego i obuwniczego.

Krzesła z Monzano – włoski sukces marketingowy
Włoski klaster producentów krzeseł
z Monzano (region Udine) to 1200
firm zatrudniających przeszło 15 000
pracowników – produkujący rocznie
44 mln krzeseł co stanowi aż 80% produkcji włoskiej, 1/2 europejskiej oraz
blisko 1/3 produkcji światowej.
Jedną z podstaw sukcesu klastra Monzano jest świetnie zorganizowany
marketing i globalna promocja klastra, w tym organizacja Targów Krzeseł
(International Chair Exhibition). Organizacja targów związana była ze zmianą
podejścia producentów krzeseł w stosunku do klientów – z pasywnej pozycji poddostawców przedsiębiorstw meblowych, do postawy aktywnej – bezpośrednich relacji z klientem ostatecznym i sprzedaży pod własną marką.
Pierwsze Targi zorganizowano na poziomie regionalnym w 1977 roku. W 1983
roku powołano Promosedia jako organizację odpowiedzialną za promocję
klastra na poziomie międzynarodowym. Promosedia przejęła organizację
Targów w 1984 roku co pozwoliło na przeistoczenie się tej imprezy z poziomu
regionalnego na narodowy a następnie globalny – w największe targi branżowe w świecie
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W początkowym okresie dominującym udziałowcem Promosedii była Izba
Handlowa Udine (Camera di Commercio di Udine). Jej udział jest również
obecnie znaczący (46 procent) jakkolwiek 45 procent udziałów należy obecnie do 95 lokalnych producentów (niewielki odsetek należy również do innych organizacji i stowarzyszeń, instytucji finansowych i władz regionalnych).
Kluczową rolę w sukcesie Promosedii odgrywa jednak bezpośredni wpływ
przedsiębiorstw klastra na jej działanie dokonujący się m.in. przez dobre rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców.
Międzynarodowe targi i odbywający się w ich ramach konkurs wzornictwa
pozwalają przedsiębiorcom na rozpoznanie bieżących trendów i zapotrzebowania globalnego oraz stanowią doskonałą płaszczyznę marketingową ze
względu na bezpośredni kontakt ze wszystkimi aktorami branży.
Źródło: www.promosedia.it

Klaster Sassulo – rozwiązania z zakresu logistyki
Jednym z obszarów współdziałania podmiotów w ramach włoskiego klastra
producentów płytek ceramicznych jest współpraca w obszarze logistyki - organizacji transportu surowców oraz wyrobów gotowych w ramach globalnych
kanałów dystrybucyjnych. Pojawienie się współpracy w tym obszarze jest próbą przezwyciężenia problemów w zakresie infrastruktury lokalnej zgłaszanej
w latach dziewięćdziesiątych przez podmioty klastra (patrz Meyer-Stammer
i in. 2001).
Dzięki współpracy z firmą Assocargo (1998) powołano do życia (w 2003 roku)
dwa wyspecjalizowane podmioty Cargo Ship oraz Cargo clay. Cargo Ship jest
odpowiedzialna przede wszystkim za transport drogą morską gliny, kontenerów przeznaczonych na imprezy targowe oraz gotowych wyrobów. Cargo Clay
z 70% udziałem Ferrovie Nord Milano Esercizio jest odpowiedzialna jest za
transport gliny przede wszystkim z Niemiec i Francji oraz potencjalnie wyrobów gotowych.
Sama Assocargo powstała z inicjatywy ASSOPIASTRELLE w celu przełamania monopolu w zakresie dostaw surowców do branży, wyrobów gotowych
oraz stworzenia efektywnego systemu koordynacji transportu w klastrze,
w tym zarządzania systemem punktów tranzytowych. Optymalizacja procesu logistycznego okazała się kluczowa dla podniesienia ogólnego poziomu
konkurencyjności producentów płytek ceramicznych. Assocargo negocjuje
warunki w imieniu całej branży z dużymi podmiotami takimi jak: porty morskie, koleje państwowe czy przewoźnicy drogowi.
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Problematyka znalezienia optymalnych rozwiązań logistycznych dla producentów płytek ceramicznych zrzeszonych w ASSOPIASTRELLE została wsparta ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów Hermie
(1991–1995) oraz Hermes (Hel the Environment, Renewing Methodologies
of Energy Saving) realizowanego pod przewodnictwem ASTER – Agencji
Rozwoju Technologicznego Regionu Emilia-Romagna (l’Agenzia per lo
Sviluppo Tecnologico dell’Emilia Romagna) – od 1996 roku w ramach projektu wspólnotowego Demetra. Celem projektu HERMES było wypracowanie
nowych rozwiązań logistycznych w celu wykorzystania potencjału transportu
morskiego surowców i wyrobów gotowych przemysłu płytek ceramicznych.
Źródła: www.unido.org, www.assopiastrelle.it, Meyer-Stammer et al. (…),
ASTER (…)

UPPSALA BIO – Szwecja
Uppsala Bio jest przykładem udanej inicjatywy klastrowej zapoczątkowanej przez
udział w publicznym konkursie w ramach
narodowego programu VINNVAXT. Jako
jedna ze zwycięzców tego konkursu otrzymała ona znaczące dofinansowanie ze środków publicznych na rozwój zaplanowanych działań.
Działania w ramach inicjatywy Uppsala Bio podejmowane są w czterech zasadniczych obszarach: badań, innowacyjności, kształtowania kompetencji
i szkoleń oraz komunikacji. Podejmowane działania to np. Uppsala BIO-X
wielodyscyplinarny projekt badawczy z przełożeniem na rozwiązania komercyjne, promocja firm odpryskowych, sieć zewnętrznych doradców i instytucji
finansowych, finansowanie zalążkowe projektów (seed-financing), promocja
specjalistycznych programów szkoleniowych w szkołach i na uczelniach wyższych, działania w zakresie komunikacji skierowane na zewnątrz: strona internetowa, konferencje i seminaria, fora branżowe, jak i do wewnątrz – budowanie zrozumienia i wsparcia dla biotechnologii wśród społeczności regionu.
Ciekawym działaniem podjętym w ramach inicjatywy UPPSALA BIO jest
powtarzane co dwa lata badanie ankietowe osób i instytucji funkcjonujących
w klastrze realizowane we współpracy z lokalnym uniwersytetem. Badanie
takie pozwala zidentyfikować zarówno słabe jak i mocne punkty inicjatywy,
a tym samym efektywnie zarządzać podejmowanymi działaniami. Badanie to
może być również traktowane jako element procesu ewaluacji efektów rozwoju
inicjatywy klastrowej.
Żródło: www.uppsalabio.com, CIND (2006)
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Smart Valley – the Next Generation
Pojawienie się inicjatywy
Smart Valley w tak zaawansowanym klastrze jak Dolina
Krzemowa uwidacznia fakt, że
konkurencyjność systemu produkcyjnego nie jest dana na zawsze, ale jest zjawiskiem dynamicznym kształtowanym przez szereg czynników. Dolina Krzemowa po eksplozji bańki nowych technologii oraz wraz z powstaniem nowych, globalnie konkurencyjnych
ośrodków ICT takich jak indyjski Bangalore została zmuszona do wejścia
w fazę restrukturyzacji.
Inicjatywa Smart Valley jest realizowana jest w ramach Joint Venture: Silicon
Valley Network. Misją Smart Valley jest promocja publicznego dostępu do
technologii informacyjnych oraz stymulowanie rozwoju nowej generacji infrastruktury komunikacyjnej. Podstawowym problem okazał się brak wykorzystania potencjału rozwijanych w Dolinie technologii dla poprawy poziomu
życia tworzącej ją społeczności. Doprowadziło to do sytuacji, w której inne
ośrodki w Stanach Zjednoczonych i na świecie np. (Korea Południowa) znalazły się daleko z przodu w takich aspektach jak informatyzacja usług medycznych, czy szerokopasmowy dostęp do internetu. Dolina Krzemowa straciła
dużą część swojej pierwotnie wykształconej atrakcyjności.
W ramach inicjatywy Smart Valley przewidziano działania w następujących
czterech obszarach problemowych: opieka zdrowotna (bezpieczny dostęp do
w pełni zinformatyzowanej informacji medycznej), edukacja (bezprzewodowy
dostęp do internetu w szkołach), społeczeństwo oraz rząd. W zakresie infrastruktury celem jest stworzenie do 2010 roku możliwości dostępu do transferu
informacji na poziomie 1Gb/s. Smart Valley ma również: wspierać rozwój wartościowych projektów, prowadzić działania edukacyjne w społeczności Doliny
Krzemowej, współuczestniczyć przy wyborze partnerów, zapewniać finansowanie projektów oraz wnosić konieczny aport.
Inicjatywie Smart Valley przewodniczy rada złożona z menedżerów przedsiębiorstw Doliny Krzemowej. Finansowanie inicjatywy zapewniają składki
członkowskie, darowizny, dotacje. Bieżącym zarządzaniem inicjatywą zajmuje
się Joint Venture: Sillicon Valley.
Źródło: Na podstawie folderu informacyjnego Joint Venture: Smart Valley
– The Next Generation
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Chemicals Northwest
Region Northwest jest największym ośrodkiem produkcji chemikaliów w Wielkiej
Brytanii, skupiając ponad 800 firm z branży chemicznej, zatrudniających ponad
43 000 wykwalifikowanych pracowników oraz dalsze 120 000 w sektorach powiązanych, generując przychód ze sprzedaży rzędu 10 mld funtów rocznie.
W regionie realizowane jest 55% krajowej produkcji chemikaliów nieorganicznych i 23% organicznych, a także 41% mydeł i detergentów, 30% chemikaliów
ogólnych, 27% chemikaliów fotograficznych oraz 23% klejów.
W celu wsparcia strategicznego i zrównoważonego rozwoju przemysłu chemicznego i powiązanych w regionie Northwest została w 2000 roku utworzona
organizacja Chemicals Northwest mająca charakter inicjatywy klastrowej. Jest
to organizacja non-profit stworzona wspólnie przez przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego i Regionalną Agencję Rozwoju Northwest (NWDA) w ramach regionalnego programu rozwoju klastrów.
Kluczowe obszary działań organizacji to:
» Umiejętności – programy praktyk zawodowych, poznawanie najlepszych
praktyk, szkolenia podnoszące kwalifikacje, programy edukacyjne dla szkół
podstawowych i średnich
» Zrównoważony rozwój – wspólne projekty firm dotyczące poprawy wykorzystania zasobów, efektywności energetycznej, rekultywacji terenów
poprzemysłowych, dostarczanie informacji na temat zmian legislacyjnych dotyczących przemysłu chemicznego
» Innowacje – program nawiązywania bezpośrednich kontaktów między
przemysłem i specjalistami akademickimi, promocja innowacyjności,
stworzenie Centrum Innowacyjnego Materiałów Organicznych przy
Uniwersytecie w Manchesterze
» Wizerunek – promocja przemysłu, punkt kontaktowy dla mediów, baza
zasobów materiałów multimedialnych, wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych firm, audyt wizerunku przedsiębiorstwa wewnątrz i na zewnątrz
Organizacja funkcjonuje na bazie składek członkowskich (450 funtów rocznie
od firmy). Korzyści z członkostwa obejmują m.in.:
» spotkania sieci współpracy Chemical Elements
» darmową promocję na stronie internetowej stowarzyszenia
» zaproszenie na Galę Członków Chemicals Northwest
» darmowy dostęp do bazy danych usług, projektów i programów
Chemicals Northwest
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» darmowy dostęp do bazy danych „Przewodnik – gdzie kupować?” skupiającej informacje o dostawcach surowców, półproduktów i usług
» zniżki dla menadżerów uczestniczących w kursach Królewskiego
Stowarzyszenia Chemicznego
» darmowe przeglądy i rankingi dostępnych ofert ubezpieczeniowych
– (wyspecjalizowany broker)
» pomoc w procesie rekrutacyjne (na stanowiska kierownicze)
Źródło: http://www.chemicalsnorthwest.org.uk

TelecomCity – na przekór przeciwnościom
Przypadek TelecomCity w południowoszwedzkim regionie Blekinge jest szczególnie ciekawy, ponieważ przeczy tradycyjnym rekomendacjom zlecającym
wyłącznie rozwijanie klastrów bazujących na istniejącym lokalnym potencjale. Gospodarka regionu jeszcze w latach 80-tych opierała się na przemyśle tradycyjnym: metalowym, stoczniowym oraz bazie marynarki wojennej. Zmiany
zachodzące w świecie doprowadziły do podupadania powyższych branż, a w efekcie do pojawienia się bardzo wysokiego poziomu bezrobocia. Jak często dzieje
się w przypadku inicjatyw klastrowych, trudne uwarunkowania wymusiły
podjęcie ryzykownych lecz dalekowzrocznych decyzji, które z perspektywy
okazały się trafne. Doprowadziły one do reorientacji struktury gospodarczej
regionu w relatywnie krótkim czasie. Grupa znaczących dla regionu osób reprezentujących biznes, akademię i władze samorządowe stwierdziła, że region,
pomimo braku realnego potencjału w danym momencie powinien pójść w kierunku rozwoju branży ICT.
W efekcie podjętych działań w 1989 roku stworzono wyspecjalizowany
w zakresie ICT Uniwersytet Blekinge – przemianowany później na Instytut
Technologii Blekinge, którego specyfiką od momentu powstania była bliska
współpraca z przedsiębiorcami i prowadzenie wdrożeniowych prac badawczych. Uniwersytet, dzięki zaangażowaniu jego rektora Per Ericssona przyciągnął z innych ośrodków akademickich szereg znaczących naukowców, co
pozwoliło mu osiągnąć w szybkim tempie status wiodącego ośrodka B+R
w zakresie ICT w Szwecji ( w tym zwłaszcza w zakresie inżynierii softwarowej oraz przetwarzaniu sygnałów – hardware). Znaczącą rolą Instytutu było
również kształcenie studentów, którzy podtrzymywali dynamiczny rozwój
branży w regionie następujący wraz z dynamicznym rozwojem technologii
telekomunikacyjnych. Wokół rodzącego się potencjału Instytutu stworzono

38

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu

w 1993 roku inicjatywę klastrową TelecomCity. Jej pierwszymi animatorami
byli Per Ericsson oraz Tage Dolk – wówczas dyrektor ds. rozwoju regionalnego we władzach miasta Karlskrona. TelecomCity została jednak zapoczątkowana przez środowisko biznesowe, w tym przedstawicieli kluczowych firm
branży: oddziału Ericssona – Ericsson EP-Data oraz Nordic Tel (operator sieci
bezprzewodowej). Początkowo władze lokalne nie chciały angażować się zbyt
mocno we wspieranie inicjatywy TelecomCity, ale z czasem zostały do tego
namówione przez uczelnie i środowisko biznesowe. Obecnie rola gminy jest
istotna – zatrudnia ona i opłaca ona mi. in. osoby zarządzające na co dzień
inicjatywą.
Inicjatywa TelecomCity liczy obecnie 50 członków zatrudniających łącznie ponad 5000 pracowników. Inicjatywa nie obejmuje jednak wszystkich podmiotów branży w regionie. W ramach inicjatywy można wyróżnić trzy zasadnicze
grupy podmiotów: duże przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonujące na
rynkach globalnych, średnie i małe podmioty – występujące często jako poddostawcy dużych oraz sektor wyspecjalizowanych przedsiębiorstw konsultingowych i doradczych.
Współczesna struktura organizacyjna inicjatywy jest bardzo ciekawa. Jest
to luźna struktura sieciowa skupiona wokół wspólnej rozpoznawalnej marki
i wspólnych działań leżących poza tzw. core businessem – tj. obszarem bezpośredniej konkurencji. Są to np. dostarczanie informacji rynkowej, wywiad gospodarczy, foresight, działania sieciowania realizowane przez przedsiębiorstwa
ze współpracy z władzami. Sektor małych przedsiębiorstw ICT chcąc podjąć
współpracę o charakterze ściśle biznesowym stworzył dodatkową strukturę
koordynującą w postaci organizacji non-profit.
Do niedawna każdy z członków TelecomCity miał miejsce w radzie zarządzającej inicjatywą – obecnie radę ograniczono do 10 osób reprezentujących
wszystkie zaangażowane grupy podmiotów. Finansowanie działań pochodzi z dwóch zasadniczych źródeł: sektora przedsiębiorstw (1/3) oraz gminy
Karlskrona (2/3). Członkostwo w inicjatywie TelecomCity wymaga spełnienia
określonych warunków (obszar działania, produkcja w regionie) oraz opłacenia składki członkowskiej wynoszącej obecnie 100EUR rocznie od jednego
pracownika przedsiębiorstwa. Składka wpłacana jest do gminy jako dobrowolny ponadwymiarowy podatek (!) – gmina natomiast przekazuje te środki
na budżet inicjatywy zwiększone dwukrotnie zgodnie z zasadą „finansujemy
jeżeli wy jesteście gotowi finansować”.
Łączny budżet inicjatywy to około 400 do 500 tys. euro rocznie, z czego blisko
połowa środków idzie na marketing TelecomCity (m.in. uczestnictwo w targach specjalistycznych takich jak Cebit). Inne działania koncentrują się na
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przyciąganiu do regionu wykwalifikowanych kadr i studentów, którzy chcieliby kształcić się w zakresie ICT. Członkostwo w inicjatywie jest oczywiście
dobrowolne, a fakt opłacania składek przez podmioty świadczy o korzyściach
osiąganych z partycypacji.
Warto podkreślić, że TelecomCity zarządza stały zespół około 5 pracowników.
W konkretnych sytuacjach TelecomCity wspierana jest osobami pracującymi
w gminie Karlskrona. Struktura ma więc w dużym stopniu charakter zadaniowy. Władze gminy występują także jako wyrafinowany klient realizując strategię maksymalnego wykorzystania technologii ICT komunikacji bezprzewodowej, wspierając tym samym rozwój i innowacyjność lokalnych podmiotów.
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6. Przykłady inicjatyw klastrowych rozwijających się w Polsce
Obserwując powstające i rozwijające się w ostatnim czasie inicjatywy klastrowe w Polsce można zaobserwować,
iż są one bardzo zróżnicowane. Różny jest zasięg geograficzny – od ponadregionalnego, obejmującego kilka województw jak w przypadku Doliny Lotniczej, po obszar
lokalny – tj. danego powiatu, jak np. w przypadku klastra
kotlarskiego w Pleszewie.

Inicjatywy klastrowe
w Polsce są bardzo
zróżnicowane

Różny jest również skład podmiotów wchodzących w skład
funkcjonujących inicjatyw, a także osób i instytucji, które
je zainicjowały. W wielu przypadkach inicjatywy klastrowe były inicjowane niejako odgórnie, z udziałem administracji lub podmiotów sektora B+R, często w ramach
projektów unijnych ukierunkowanych na stymulowanie
rozwoju klastrów i sieci współpracy. Są jednak także inicjatywy inspirowane i zdominowane przez sektor prywatny – czyli przedsiębiorstwa. Tak jest np. w przypadku
Doliny Lotniczej, czy AviaSplot. Jednakże nawet w tych
przypadkach są one często nastawione na współpracę
z administracją oraz sektorem badawczym.
Różne są także formy prawne przyjęte do funkcjonowania
inicjatyw klastrowych i ich animatorów. Dolina Lotnicza
jest zorganizowana w formie stowarzyszenia, Plastikowa
Dolina jest zarządzana przez spółkę zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną. Klaster kotlarski w Pleszewie
jest niesformalizowaną inicjatywą zarządzaną przez aktywnego animatora będącego instytucją otoczenia biznesu i finansującego swoją działalność z różnego rodzaju
projektów unijnych (jakkolwiek przez pewien okres czasu
działania animatora były także finansowane ze środków
własnych przedsiębiorstw kotlarskich).
Praktyka rozwoju inicjatyw klastrowych jest w Polsce
jeszcze bardzo świeża i zróżnicowana, dlatego też poniżej szczegółowo prezentujemy wybrane inicjatywy
klastrowe, które powstały w ramach realizacji projektu
„Program szkoleń promujących clustering”. Warto zauważyć, że również te inicjatywy przyjęły różne formuły
organizacyjno prawne. Jakkolwiek większość z nich sformalizowała się w ramach stowarzyszenia, to przykładowo Gdański Klaster Budowlany zawiązał się początkowo
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poprzez podpisanie umowy konsorcjum, a następnie
przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku inicjatywy Medycyna Polska południowy-wschód obok stowarzyszenia także występuje
konsorcjum powołane do realizacji wspólnych zakupów.
Śląski Klaster Drzewny
Skład i zasięg
inicjatywy
klastrowej

„Śląski Klaster Drzewny” (SKD) to inicjatywa Izby
Gospodarczej „Śląsk” oraz skupionych wokół niej firm
branży drzewnej i pokrewnych. Obecnie w skład inicjatywy klastrowej wchodzi 56 członków, w tym:
» 50 podmiotów gospodarczych (produkcja, usługi
i handel),
» Izba Gospodarcza „Śląsk” (jako opiekun i koordynator klastra),
» Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
» Politechnika Opolska,
» Instytut Technik Budowlanych ITB z Warszawy,
» Powiat Oleski,
» Urząd Gminy Chrząstowice.
Większość firm klastra (43) ma swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, z czego najwięcej
w powiecie opolskim (zakłady stolarki otworowej)
oraz w powiecie oleskim (producenci mebli). Pozostałe
pochodzą z województwa śląskiego (powiaty: Racibórz
oraz Wodzisław Śląski) – 5 firm, województwa dolnośląskiego (powiat Ząbkowice Śląskie) i łódzkiego (powiat wieluński) – po 1 firmie.

Profil klastra
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Większość podmiotów w klastrze specjalizuje się
różnych rodzajach stolarstwa, tj. produkcji mebli
i wyrobów z drewna, stolarce budowlanej, budownictwie szkieletowym, renowacji obiektów zabytkowych
i rzeźbie. Pozostałe podmioty są tylko pośrednio związane z branżą i zajmują się handlem lub doradztwem
gospodarczym dla firm. W ofercie firm klastrowych
znajdują się takie produkty jak: okna, drzwi (wewnętrzne i zewnętrzne) drewniane, schody, meble na
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wymiar (sypialnie, kuchnie, meble tapicerowane, mebel wypoczynkowe), kołki drewniane, rzeźba, sztukateria. W ramach świadczonych usług podmioty klastra
mają do zaoferowania: pomiary na miejscu u klienta,
transport, montaż na miejscu u klienta, fachowe doradztwo techniczne oraz serwis posprzedażowy. Firmy
handlowe oferują szeroki asortyment towarów i produktów niezbędnych do funkcjonowania zakładów
branży drzewnej, np.: materiały ścierne, okleiny, laminaty, elektronarzędzia i narzędzia, farby, kleje, lazury,
okucia, itp.
Formalną reprezentacją klastra jest Zarząd Izby
Gospodarczej Śląsk pełniący funkcję koordynatora
klastra. Izba pełni tę funkcję na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dnia
22 czerwca 2007 r., w której przyjęto stosowne zapisy
statutowe regulujące wzajemne relacje pomiędzy Izbą
i „Śląskim Klastrem Drzewnym”. Zmodyfikowany statut dopuszcza m.in. realizowanie działań clusteringowych i powoływania klastrów.

Organizacja
inicjatywy
klastrowej

Spotkania podmiotów klastra są organizowane co najmniej dwa razy w miesiącu – podejmowane są na nich
decyzje odnośnie bieżącej działalności oraz planowane kolejne przedsięwzięcia. Na co dzień aktywnym
koordynatorem klastra jest biuro funkcjonujące przy
Izbie Gospodarczej „Śląsk”. Na podstawie zgłoszonego
zapotrzebowania wyszukuje ono informacje, kojarzy
partnerów, prowadzi rozmowy z kontrahentami zainteresowanymi współpracą, organizuje szkolenia, seminaria i spotkania, wyjazdy na targi i wystawy, wyjazdy
studyjne oraz rozsyła i konsultuje materiały i oferty
przesyłane przez zainteresowane instytucje lub firmy.
Współfinansowanie inicjatywy dokonuje się poprzez
odpłatne usługi oraz składki, których wysokość proponuje Rada Izby Gospodarczej „Śląsk” i zatwierdza
uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
Wszystkie firmy należące do klastra są członkami Izby
Gospodarczej „Śląsk” z siedzibą w Opolu.
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Początki i rozwój
inicjatywy

Początki inicjatywy „Śląskiego Klastra Drzewnego”
sięgają funkcjonowania Izby Gospodarczej „Śląsk”
i Klubu Śląskiego Stolarza. Izba na przestrzeni kilku
ostatnich lat zajmowała się szerzeniem idei współpracy
branżowej opierając się m.in. na doświadczeniach partnerów zagranicznych, przede wszystkim z Niemiec,
Austrii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Funkcjonujący
od początku lat 90. Klub Śląskiego Stolarza – będąc
strukturą nieformalną – zajmował się rozwijaniem
współpracy wśród firm branży drzewnej na terenie
województwa opolskiego, przede wszystkim wśród
producentów stolarki otworowej oraz firm zaopatrujących te zakłady w materiały i surowce. W zakres działań Klubu wchodziła przede wszystkim wymiana doświadczeń, transfer nowoczesnej wiedzy i technologii,
wyjazdy na targi i wystawy w kraju i zagranicą oraz
organizacja seminariów i szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
„Program szkoleń promujących clustering” przyniósł
dodatkowy impuls dla rozwoju inicjatywy klastrowej w branży drzewnej. W wyniku współpracy pomiędzy przedstawicielami Klubu Śląskiego Stolarza
a Zarządem Izby Gospodarczej „Śląsk” powstała inicjatywa powołania do życia klastra branżowego.
Rozwój inicjatywy „Śląski Klaster Drzewny” przedstawiał się następująco. Pierwsze spotkanie informacyjno–rekrutacyjne miało miejsce we wrześniu 2006 r.
w Głuchołazach. W spotkaniu tym wzięło udział 35
osób, w tym 31 firm branży drzewnej oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego, Politechniki Opolskiej i dwóch samorządów terytorialnych, a także Biura Izby Gospodarczej
„Śląsk”. Zorganizowano je w ramach „Programu
szkoleń promujących clustering”. Drugie spotkanie
o podobnym charakterze odbyło się w październiku
2006 r. w Suchym Borze. W spotkaniu tym uczestniczyło 13 firm zainteresowanych udziałem w klastrze.
W ramach podjętych działań promocyjno–marketingowych w roku 2007 do klastra przystąpiło kolejnych
8 firm. W ramach kolejnych spotkań warsztatowych
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i konsultacji z firmami zainteresowanymi udziałem
w klastrze wybrano nazwę „Śląski Klaster Drzewny”.
Uroczysta inauguracja działalności klastra nastąpiła podczas Gali Biznesu Izby Gospodarczej „Śląsk”
w dniu 02 marca 2007 r. w Pałacu Palm w Izbicku.
W wyniku prac w projekcie „Program szkoleń promujących clustering” wypracowano strategię działania
grupy „Śląski Klaster Drzewny”. Jej główne założenia
są następujące:
1. zakrojona na szeroką skalę kampania promująca
drewno jako materiał przyjazny człowiekowi;
2. optymalizacja produkcji w firmach celem wspólnej realizacji dużych projektów gospodarczych
(rozwój specjalizacji firm);
3. wykreowanie wspólnej marki;
4. transfer nowoczesnych technologii i wiedzy;
5. optymalizacja procesów technologicznych w firmach klastra;
6. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania;
7. podnoszenie kwalifikacji zawodowych właścicieli firm i ich pracowników poprzez szkolenia
branżowe, seminaria, prelekcje i odczyty;
8. organizacja targów, wystaw i ekspozycji promujących dorobek firm klastra i służących poszukiwaniu nowych rynków zbytu;
9. organizacja wyjazdów studialnych, misji handlowych oraz giełd kooperacyjnych;
10. doradztwo w zakresie prowadzenia firmy;
11. lobbowanie wśród lokalnych oraz ponadregionalnych czynników decyzyjnych;
12. koordynowanie sprzedaży oraz zakupów.

Strategia rozwoju

W ramach inicjatywy podjęto także konkretne działania, które obejmowały m.in.:
» podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Klastrem Drzewnym a Morawsko
Śląskim Klastrem Drzewnym z Ostrawy
w Republice Czeskiej (marzec 2007);

Podjęte działania
i wykorzystanie
szkoleń
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» wspólny wyjazd na największe targi branżowe
świata Ligna+ do Hanoweru (maj 2007);
» przygotowanie wspólnych zakupów tarcicy w największym tartaku Europy MMHolz
w Ostrawie (maj 2007);
» prezentacja oferty produktowej firm Renocoll
(farby, lakiery, lazury) oraz Eisenmann (szuszarnie i polewarki) (czerwiec 2007);
» przygotowanie wspólnej oferty ubezpieczeniowej
dla członków klastra przez PZU (wrzesień 2007);
» przygotowanie procedur związanych z grupowym wdrożeniem normy na okna i drzwi
drewniane PN/EN we współpracy z Instytutem
Techniki Budowlanej (wrzesień 2007);
» wyjazd na rozmowy handlowe i spotkanie
z Morawsko Śląskim Klastrem Drzewnym
z Ostrawy podczas Festiwalu Drzewa (wrzesień
2007).
Pomiędzy tymi wydarzeniami grupa spotykała się
na szkoleniach i konsultacjach organizowanych
w ramach „Programu szkoleń promujących clustering”. Skorzystano m.in. z następujących szkoleń:
warsztat symulacji rozwoju klastra, budowa marki,
promocja marki, techniki sprzedaży, zarządzanie jakością – wdrożenia, rachunkowość zarządcza. Wiele
firm skorzystało z możliwości szkoleń wewnętrznych
w firmie dla swoich pracowników oraz organizowało
konsultacje indywidualne, na których omawiano najważniejsze problemy przedsiębiorców.
Czynniki sukcesu
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Dla sukcesu inicjatywy „Śląski Klaster Drzewny”
– oprócz funkcjonowania Izby Gospodarczej „Śląsk”
oraz Klubu Śląskiego Stolarza – duże znaczenie miało
zaangażowanie oraz wola współpracy ze strony Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, który
od początku powstania inicjatywy klastrowej objął
jej działania patronatem oraz zadeklarował wszechstronną pomoc. Innymi bardzo ważnymi partnerami zaangażowanymi w tworzenie „Śląskiego Klastra
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Drzewnego” były Politechnika Opolska i Instytut
Techniki Budowlanej ITB z Warszawy.
Warto także podkreślić, że wśród firm należących do
Klubu Śląskiego Stolarza od dłuższego czasu istniała
świadomość konieczności współpracy i utworzenia
nowej, silnej struktury organizacyjnej, dzięki której
branża drzewna w województwie opolskim wzmocniłyby swoją pozycję rynkową.
W przyszłości „Śląski Klaster Drzewny” planuje:
wykorzystanie środków krajowych i zagranicznych
w ramach nowego okresu finansowania 2007–13, pozyskiwanie klientów za granicą, podpisanie kolejnych
porozumień bądź umów partnerskich o współpracy,
uruchomienie wspólnego marketingu (w tym strony
internetowej), wspólne ekspozycje na targach i wystawach, wspólną realizację większych zleceń i zamówień,
udział w szkoleniach i kursach służących podnoszeniu
wiedzy specjalistycznej i ogólnej (m.in. w zakresie zarządzania i finansów).

Medycyna Polska – południowy-wschód
Jedną z ciekawszych inicjatyw wspartych przez
„Program szkoleń promujących clustering” jest
„Medycyna Polska – południowy-wschód”. Uczestniczą
w niej aktywnie 24 podmioty, w tym niezależne zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty z branży medycznej (m.in. producenci aparatury medycznej),
uzdrowiska, firma informatyczna, agencja PR i firma
doradcza, a także Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie,
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz
Urząd Miasta Tarnowa.

Skład i zasięg
inicjatywy
klastrowej

Inicjatywa obejmuje swym zasięgiem region południowo-wschodniej Polski, a ściślej województwa
małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Jego członkowie prowadzą działalność zarówno
na terenach silnie zurbanizowanych (Lublin, Kraków,
Tarnów, Kielce), jak i na obszarach o atrakcyjnych
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walorach przyrodniczo-krajobrazowych (Krynica,
Iwonicz, Nałęczów, Wysowa, Horyniec).
Usługi medyczne oraz produkcja sprzętu i oprogramowania są realizowane na terenach miejskich zapewniających dostęp do odpowiedniej infrastruktury, natomiast usługi turystyczno-uzdrowiskowe – na terenach
wiejskich, gdzie zapewniony jest kontakt z czystym
środowiskiem naturalnym.
Profil klastra
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Oferta firm wchodzących w skład klastra „Medycyna
Polska południowy-wschód” składa się z:
» usług uzdrowiskowych z zakresu: hydroterapia,
hydromasaże, kuracje kardiologiczne, fizykoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, światłolecznictwo, balneoterapia, ciepłolecznictwo, choroby
narządu ruchu, choroby reumatyczne, choroby
układu nerwowego, choroby naczyń obwodowych, choroby skóry, dychawica oskrzelowa,
nawracające zapalenie zatok obocznych nosa,
gardła, migdałków i oskrzeli, nawracające zapalenie płuc, stany po zawale serca, chorobę nadciśnieniową, miażdżycę, otyłość i wiele innych;
» usług medycznych z zakresu: POZ (medycyna
rodzinna) i AOS (kardiologia, chirurgia, dermatologia, ginekologia i położnictwo, neurologia,
okulistyka, ortopedia, otolaryngologia, psychiatria, reumatologia, stomatologia, pulmonologia,
laryngologia, alergologia, endokrynologia, urologia, medycyna sportowa i wiele innych);
» produkcji sprzętu i oprogramowania: sprzęt do
pulmonologii, chirurgii, neurologii, kardiologii,
sprzęt komputerowy i oprogramowanie medyczne, itp.
» usług konsultingowych: doradztwo przy aplikacji
do programów UE, doradztwo w zakresie marketingu i PR, itp.
» usług edukacyjnych: szkolenia, kursy, studia,
praktyki, staże, itp.
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» usług specjalnych: opracowywanie nowoczesnych/innowacyjnych technologii na zamówienie
(sprzęt i oprogramowanie).
Opiekunem klastra i jego organem zarządzającym
jest Stowarzyszenie Medycyna Polska. Głównym celem tego stowarzyszenia jest rozwijanie i programowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających zachowaniu i poprawie kondycji zdrowotnej ludności poprzez
integrację środowisk medycznych, a w szczególności
osób wykonujących zawody medyczne oraz wszelkich
podmiotów świadczących usługi zdrowotne na rzecz
ludności. Stowarzyszenie dąży także do upowszechniania postaw prozdrowotnych oraz szacunku dla życia i zdrowia jako dobra najwyższego. Aby zrealizować
powyższe cele Stowarzyszenie podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do wzmocnienia współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, m.in. aplikuje
o dotacje unijne.

Organizacja
inicjatywy
klastrowej

Jedną z takich inicjatyw jest organizacja i powołanie
do życia klastra „Medycyna Polska – południowywschód”, którego głównym zadaniem jest zacieśnienie
współpracy, wymiana doświadczeń (transfer wiedzy
pomiędzy jednostkami B&R a przedsiębiorcami) oraz
inspirowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów
(wdrażanie innowacyjnych technologii). Misja i główne cele Stowarzyszenia i klastra są silnie skorelowane
ze sobą do czego nawiązują nazwy obu podmiotów,
w których głównym członem jest ‘Medycyna Polska’.
Klaster „Medycyna Polska południowy-wschód”
jest reprezentowany przez zarząd Stowarzyszenia
Medycyna Polska. Stowarzyszenie jest zarejestrowane
jako organizacja non profit. Nowi członkowie są przyjmowani po uiszczeniu opłaty członkowskiej i podpisaniu porozumienia o współpracy w ramach klastra oraz
deklaracji członkowskiej.
Przed rozpoczęciem projektu „Program szkoleń promujących clustering” część podmiotów współpracowała w ramach utworzonego wcześniej konsor-

Początki i rozwój
inicjatywy
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cjum zakupowego oraz Stowarzyszenia Medycyna
Polska, które ostatecznie zostało koordynatorem klastra. Liderem tych działań była spółka CenterMed.
W ramach „Programu szkoleń promujących clustering” udało się poszerzyć tę inicjatywę. Ponadto dzięki programowi grupa zdobyła niezbędne know-how
w zakresie tworzenia inicjatywy klastrowej. Szkolenia
i spotkania były dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz określenia i skorelowania ze sobą wspólnych
celów dla dalszych działań. Dzięki rozwojowi współpracy udało się także wejść w realizację projektu dotyczącego turystyki medycznej – w ramach projektu
Unii Europejskiej SMART w komponencie Off Inno +
programu INTERREG III C SOUTH.
Strategia rozwoju

W toku swojej działalności inicjatywa klastrowa chciałaby osiągnąć następujące cele:
1. zwiększenie efektywności działania na rynku
grupy „Medycyna Polska”;
2. zwiększenie liczby usług medycznych i uzdrowiskowych świadczonych na najwyższym poziomie;
3. wprowadzenie skoordynowanej opieki nad
populacją regionu, w ramach którego działa
klaster;
4. wdrożenie innowacyjnych usług telemedycyny
(m.in. teleekg-gsm, tele-konsultacje, badania
obrazowe);
5. zwiększenie współpracy z ośrodkami badawczo–rozwojowymi, wiodącymi producentami
sprzętu medycznego i firmami informatycznymi
branży medycznej;
6. zwiększenie liczby turystów odwiedzających
region nie tylko w celach krajoznawczych, ale też
leczniczych;
7. stała modernizacja oferowanych usług;
8. stworzenie bazy danych o członkach oraz cyfrowej platformy komunikacji klastra.
Nadrzędnym celem klastra „Medycyna Polska – południowy-wschód” jest przedsięwzięcie zatytułowane
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„Planowanie Zdrowia”. Jego I etap zrealizowany został dzięki uzyskaniu wsparcia UE w ramach projektu SMART (Off Inno +, INTERREG IIIC SOUTH).
Głównym założeniem tego projektu było przeprowadzenie innowacyjnego działania pilotażowego
w zakresie turystyki medycznej (pilotażowy turnus
medyczny), wypracowanie nowych doświadczeń i podzielenie się zdobytą wiedzą z podmiotami z innych
regionów UE.
Klaster przywiązuje dużą wagę do wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Na bieżąco w podmiotach klastra wprowadzany jest informatyczny system ochrony
zdrowia jednego z członków grupy (firmy Kamsoft),
który gwarantuje m.in.:
» wymianę informacji o pacjentach (konta zdrowotne pacjenta, przechowywanie i udostępnianie
dokumentacji medycznej, powiadamianie o interakcjach leków, wizytach, zabiegach itp.);
» kontrolę recept oraz możliwość generowania
recept elektronicznych;
» dynamiczne śledzenie kosztów leczenia;
» przygotowywanie analiz zdrowotnych dla określonej populacji pacjentów;
» możliwość opracowywania programów profilaktycznych oraz kształtowania długofalowych,
zoptymalizowanych strategii leczenia.

Wdrażane działania
i innowacje

Ważną innowacją rozwijaną w ramach klastra jest telemedycyna (tele-EKG). Innowacyjność projektu polega
na zastosowaniu nowoczesnych urządzeń medycznych
i specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
a także wprowadzeniu systemem nadzoru telekardiologicznego. System telemedyczny pozwala poszerzyć
– na niespotykaną do tej pory skalę – dostępność do
świadczeń medycznych. Sprzęt tele-EKG umożliwia
przesyłanie danych w trybie rzeczywistym łączami
teleinformatycznymi z małej przychodni (od lekarza
rodzinnego) lub z dowolnego miejsca (od indywidualnego użytkownika) do konsultacji do oddziału ratunkowego, oddziału kardiologicznego dużego szpitala
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lub do lekarza kardiologa. Pozwala to na uzyskanie
profesjonalnej diagnozy i porady lekarskiej w sposób
natychmiastowy.
Rozwój inicjatywy daje określone korzyści zaangażowanym podmiotom – m.in. umożliwia skuteczną
komunikację oraz kojarzenie i koordynację działań.
Następuje aktywna wymiana wiedzy i doświadczeń,
dostęp do innowacyjnego know-how, podniesienie
kwalifikacji pracowników.

Wielkopolskie Konie i Powozy
Skład i zasięg
inicjatywy
klastrowej

Wielkopolskie Konie i Powozy to nazwa grupy klastrowej zlokalizowanej w rejonie powiatu gostyńskiego w województwie wielkopolskim. W skład grupy
wchodzi kilkunastu największych producentów powozów i osprzętu wspomaganych przez samorządy
oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego.
W regionie Gostynia oraz ościennych powiatów od
kilkunastu lat dynamicznie rozwija się produkcja pojazdów konnych dwóch podstawowych rodzajów: tzn.
powozów konnych drewnianych – opartych na tradycyjnych wzorach – oraz pojazdów konnych używanych
do szeroko rozumianej rekreacji i uprawiania sportu
zaprzęgowego.

Potencjał klastra
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Łącznie w powiecie gostyńskim pojazdy konne produkuje około 35 przedsiębiorstw, głównie z sektora
małych i średnich. Łączne zatrudnienie wynosi około
1.500 pracowników – 65% reprezentuje zawody związane z obróbką metalu (ślusarze, spawacze, tokarze,
frezerzy), 25% to stolarze, zaś 10% – lakiernicy i tapicerzy. Powozy z terenu powiatu gostyńskiego nasycają
światowy rynek pojazdów konnych w około 50%, co
stawia rodzimych producentów na czele światowego
przemysłu powózkarskiego.
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Wielkość eksportu przedsiębiorstw zajmujących się
produkcją powozów z ziemi gostyńskiej wynosi około 10.000 – 12.000 sztuk rocznie. Dlatego region gostyński jest często określany jako zagłębie wytwórców
powozów konnych. Produkty są wytwarzane przez
te małe, ale dobrze prosperujące przedsiębiorstwa.
Głównymi odbiorcami są kraje wysoko rozwinięte,
w których głęboko zakorzeniona jest tradycja hodowli
koni zaprzęgowych oraz usługi turystyczne i rekreacyjne (cała Europa Zachodnia, USA, Kanada, a nawet
Australia).
Animatorem inicjatywy zostało Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.
Działania SWPPG skupiają się obecnie na administracji i organizacji nowego stowarzyszenia. Grupa zadecydowała bowiem o powołaniu Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Powozów Konnych. Obecnie stowarzyszenie to jest w fazie tworzenia (rejestracji). Formalnie
tworzą je osoby fizyczne, natomiast przedsiębiorstwa
reprezentowane przez te osoby są członkami wspierającymi stowarzyszenia.

Organizacja
inicjatywy
klastrowej

Początkowo pod uwagę brane były także inne możliwości formalizacji inicjatywy (np. związek pracodawców), jednakże ze względu na większe możliwości
absorpcji środków zewnętrznych wybrano ostatecznie
formułę stowarzyszenia. Nie ustalono jeszcze ostatecznych warunków przystępowania do Stowarzyszenia
oraz wszystkich jego źródeł finansowania. Nie wyklucza się ze poza składką członkowską stowarzyszenie
będzie utrzymywać się z określonej procentowo prowizji od realizowanych wspólnie zakupów.
Inicjatywa powołania grupy branżowej zrzeszającej
środowisko producentów powozów i bryczek z regionu po raz pierwszy została podjęta w roku 2001 przez
Urząd Miejski w Gostyniu przy okazji organizacji
„Targów powozów konnych w Gostyniu”. Przez trzy
kolejne lata wystawa ta była współorganizowana przez
UM w Gostyniu i niesformalizowaną wówczas grupę producentów powozów konnych. Po trzech latach

Początki i rozwój
inicjatywy
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wspólnej organizacji imprezy producenci wycofali się
i zaczęli samodzielnie organizować imprezę integracyjno–promocyjną „Konie i powozy w Rokosowie”, podczas gdy dotychczasowa „Wystawa Powozów Konnych
w Gostyniu” przekształciła się w „Majówkę z końmi”
organizowaną przez organizacje pozarządowe działające w obszarze sportów zaprzęgowych i jeździeckich,
kultywowania tradycji jeździeckich i rozwoju gospodarczego.
Począwszy od 2005 r. podejmowane były kolejne
próby integracji środowiska „bryczkarzy” – m.in.
przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego (SWPPG) – ale rozbijały się one
o brak zaufania i silną konkurencję między producentami. Kolejne spotkania, w tym w ramach „Programu
szkoleń promujących clustering”, doprowadziły ostatecznie do zgromadzenia grupy producentów, którzy
wyrazili gotowość współpracy głównie w zakresie
zakupów materiałowych oraz logistyki. Duży wkład
w powołanie tej grupy miał Krzysztof Marzec – prezes
SWPPG.
Strategia rozwoju
i planowane
działania

Do podstawowych celów, które stawia sobie Polskie
Stowarzyszenie Producentów Powozów Konnych należą:
» integracja środowiska producentów powozów
konnych,
» kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki
oraz uczciwej konkurencji prowadzenia działalności gospodarczej,
» ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia,
» propagowanie i upowszechnianie sportów jeździeckich, zaprzęgowych oraz rekreacji konnej,
» działalność oświatowa i naukowo-techniczna.
Cele te wynikają ze statutu przyjętego przez
Zgromadzenie Członków.
Stowarzyszenie zamierza opracować kodeks etyki
PSPPK i czuwać nad jego przestrzeganiem. Ponadto
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planuje się podjąć współpracę z organami administracji
państwowej i samorządowej oraz organizacjami o podobnych do Stowarzyszenia celach działania. Innym
z zadań Stowarzyszenia będzie monitorowanie rynku, prowadzenie analiz, wprowadzanie nowoczesnych
metod zarządzania i wpływanie na obniżenie kosztów
produkcji, przy jednoczesnym podnoszeniu jej jakości
i innowacyjności. Kolejnym zadaniem będzie wprowadzenie jednolitego nazewnictwa i typologii współcześnie produkowanych powozów konnych. Dodatkowo
przewiduje się udział Stowarzyszenia w mediacjach
między członkami oraz pomoc w działaniach promocyjnych i marketingowych, a także ciągłe podnoszenie
kwalifikacji członków i ich pracowników.
W ramach współpracy członków Stowarzyszenia podjęto próbę wspólnego wyjazdu na mistrzostwa świata
w powożeniu zaprzęgami, które w roku bieżącym odbywały się w Polsce i którym towarzyszyła wystawa
sprzętu zaprzęgowego. Wspólny wyjazd nie doszedł
jednak do skutku, choć pojedyncze firmy zaprezentowały swoje produkty podczas tej imprezy.

Działania
zrealizowane

Działalność operacyjna w tej chwili ogranicza się do
organizowania wspólnych negocjacji handlowych
i zakupów (m.in. sklejki i stali). Następnym krokiem
będzie organizacja prac biura klastra – jego wyposażenie, zapewnienie personelu oraz określenie charakteru
i zakresu jego działalności. Spotkania w ramach inicjatywy mają w ostatnim okresie bardzo intensywny charakter (średnio dwa razy w miesiącu) i dotyczą spraw
organizacyjnych oraz na budowy systemu wspólnego
zaopatrzenia. Prowadzone są m.in. negocjacje z kilkoma przedsiębiorstwami zaopatrującymi producentów
powozów konnych w podstawowy asortyment.
Utworzenie inicjatywy klastrowej i przekształcenie jej
w funkcjonujący organizm nie było łatwym przedsięwzięciem. Środowisko producentów bryczek jest niezwykle trudne jeżeli chodzi o animowanie współpracy,
głownie ze względu na brak zaufania między poszczególnymi przedsiębiorcami oraz ogromną konkurencję

Wyzwania dla
inicjatywy
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na rynku. Planowane działania muszą więc być dobrze
wyważone i horyzontalne
Współpraca zapoczątkowana przez „Program szkoleń
promujących clustering” zaowocowała utworzeniem
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Powozów
Konnych. Ma ono reprezentować interesy wszystkich
członków, którzy liczą, że wspólne działanie zaowocuje znacznymi korzyściami, zwłaszcza w wyniku
wzrostu znaczenia ich marki na świecie. Obecnie tylko
kilku najbardziej liczących się producentów sprzedaje
powozy pod własną marką, reszta zaś sprzedaje swoje
produkty pod marką pośrednika.

Ceramika i Turystyka Bolesławiecka
Skład i zasięg
inicjatywy
klastrowej

Inicjatywa „Ceramika i Turystyka” powstała jako rezultat działań podjętych m.in. w projekcie „Program
szkoleń promujących clustering” na terenie powiatu bolesławieckiego w województwie dolnośląskim. Początkowo grupa funkcjonowała pod nazwą
Ceramika Bolesławiecka, jednak w związku, iż w skład
grupy wchodziły także podmioty z branży turystycznej rozbito ją na dwie sekcje: Via Sudetica – skupiającą firmy z branży turystycznej – oraz Stowarzyszenie
Producentów Oryginalnej Ceramiki Bolesławieckiej,
mające na celu ochronę marki regionalnej wyrobów,
z których słynie Bolesławiec.

Potencjał klastra

W Bolesławcu działa kilkanaście przedsiębiorstw
produkujących wyroby ceramiczne: od największych
Zakładów Ceramicznych Bolesławiec po małe, kilkuosobowe firmy. W samym Bolesławcu przy produkcji
ceramicznej pracuje około 2 tys. osób. Firmy produkują naczynia stołowe i kuchenne, a także ceramikę
budowlaną i użytkową. Około 70 procent trafia na
eksport, z czego połowa za ocean (głównie do USA
i Kanady). Do producentów dołączają liczne w tym regionie hotele, pensjonaty i restauracje, serwujące potrawy na oryginalnej ceramice bolesławieckiej, a nawet
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posiadające u siebie sklepy, gdzie można nabyć wyroby
ceramiczne.
Tradycja wyrobu produktów ceramicznych w rejonie
Bolesławca sięga aż XIV w., kiedy w okolicy odkryto
bogate złoża glinki. W XIX stuleciu w mieście funkcjonowało już 15 dużych garncarni, których wyroby trafiały do wszystkich krajów Europy. Szczególne uznanie
zdobyła stosowana tylko tu ręczna technika ozdabiania
ceramiki za pomocą specjalnie przygotowanych stempli. Stąd nazwa tej unikalnej na całym świecie techniki
– stempelkowa, która jest używana do dziś.
Pierwszym krokiem do utworzenia istniejącej grupy było podjęcie współpracy między Bolesławieckim
Towarzystwem Gospodarczym a Dolnośląskim
Stowarzyszeniem Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze utworzyło
w swoich strukturach sekcję ceramiczną, natomiast
Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego
i Lokalnego zgłosiło grupę ceramiczną do rozpoczynającego się wówczas projektu „Program szkoleń promujących clustering” i podjęło się roli opiekuna tej grupy.
Dzięki działaniom Stowarzyszenia grupa ceramicznoturystyczna z rejonu Bolesławca wzięła udział w projekcie.

Początki i rozwój
inicjatywy

Pierwsze udane szkolenie spowodowało, że pojawiła
się grupa nowa przedsiębiorców zachęconych do włączenia się do inicjatywy. Szkolenia z tzw. I komponentu
uświadomiły przedsiębiorcom ich oczekiwania wobec
naukowców i samorządu, a także przekonały o realnych korzyściach płynących ze współpracy w ramach
klastra. Szczególnie zwrócili oni uwagę, że realizacja
niektórych działań jak marketing i promocja pozwala
na istotne obniżenie kosztów. Co więcej, uświadomili
sobie, że jako grupa dysponują większą siłą przetargową, nie tylko jeśli chodzi o kontrahentów, ale także
w sferze lobbingu i oddziaływania na administrację.
Kształt grupy zmieniał się kilkakrotnie i ostatecznie ustalił się w ramach założonego stowarzyszenia.

Organizacja
inicjatywy klastrowej
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Jednak nie jest to inicjatywa zamknięta – nadal dołączają do niej nowi członkowie. Stowarzyszenie finansowane jest ze składek członkowskich, a członkiem
Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna, jak
i organizacja. Obecnie należy do Stowarzyszenia ok.
30 podmiotów wspieranych również przez władze lokalne.
Członkowie aktywnie działający w inicjatywie podzieleni są w grupy zadania. Obecnie prace odbywają się
w następujących obszarach:
» sprawy formalne związane z umowami dot.
porozumienia pomiędzy firmami i instytucjami
wchodzącymi w skład klastra,
» portal wymiany informacji, który ma stać się
narzędziem codziennego użytku osób zaangażowanych w rozwój regionu, a także źródłem
informacji dla potencjalnych turystów poszukujących atrakcji,
» marketing i public relations, aby stworzyć rozpoznawalną markę regionalną,
» organizacja wspólnych zakupów w sekcji turystycznej i ceramicznej,
» obszar finansowania, czyli jak i skąd pozyskać
środki na działalność Stowarzyszenia.
Obecnie odbywają się regularne spotkania – kolejno
w restauracjach lub hotelach różnych członków grupy.
Celem tych spotkań jest rozwiązywanie pojawiających się w toku działania problemów, między innymi
związanych z rejestracją Stowarzyszenia „Ceramika
i Turystyka”.
Podejmowane
działania
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Tematyką wielu spotkań i szkoleń były zagadnienia ochrony oryginalnych wyrobów ceramicznych
z Bolesławca. Tematyka ta jest szczególnie istotna
z punktu widzenia pomiotów klastra, ponieważ oryginalne wyroby są często fałszowane. W związku
z tym, że jednym z głównych celów Stowarzyszenia
jest ochrona regionalnej marki i stworzenie z niej rozpoznawalnej marki w Europie, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu budowy
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i promocji marki. W celu ochrony rynku regionalnego
przed podróbkami członkowie grupy zastrzegli sobie
prawo do wyłączności sprzedaży oryginalnej bolesławieckiej ceramiki. Wszystkie oryginalne produkty posiadają certyfikat autentyczności pod nazwą Ceramika
Bolesławiecka. Produkty te charakteryzują się własnym logotypem.
Równocześnie część turystyczna grupy wypracowała swój własny cel. Jest nim promocja regionu i taki
wpływ na jego kulturalno-turystyczny rozwój, aby
marka Via Sudetica kojarzyła region atrakcyjny turystycznie z tradycjami ceramicznymi oraz jakością
oferty i usług. Obecnie grupa skupiona wokół turystyki przyjęła nowych członków, tym m.in. Roberta
Makłowicza, a także przedsiębiorców z Lwówka.
Dzięki aktywnemu działaniu grupa już wprowadziła
w życie wiele skutecznych rozwiązań mających na celu
wypromowania klastra i jego produktów. Wśród nich
znalazły się m.in.:
» wspólne wystawianie się na Dniach Bolesławca
oraz Święcie Ceramiki, odbywających się corocznie w mieście;
» wydanie ilustrowanego katalogu firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów
Oryginalnej Ceramiki Bolesławieckiej;
» uruchomienie strony internetowej poświęconej
Via Sudetice oraz Stowarzyszeniu;
» w przyszłości planowany jest wspólny wyjazd na
targi branżowe oraz wspólne zakupy surowca.
Zainicjowana przez projekt „Program szkoleń promujących clustering” inicjatywa aktywnie uczestniczy w rozwoju Bolesławca i jego największego skarbu,
jakim jest ceramika. Niewiele miast w Europie i na
świecie może poszczycić się mianem miasta ceramiki.
Członkowie grupy ceramiczno-turystycznej zapewne
będą znacząco wpływać na rozwój miasta. Współpraca
przedsiębiorstw w ramach klastra ceramiczno-turystycznego daje im możliwość większego wpływu na
dalszy rozwój branży, m.in. poprzez bardziej efektyw-

Szersze znaczenie
inicjatywy

59

Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu

ne promowanie tradycji regionu związanej z wyrobami ceramicznymi oraz turystyki.

Gdański Klaster Budowlany
Skład i zasięg
inicjatywy
klastrowej

Inicjatywa Gdańskiego Klastra Budowlanego powstała na bazie sekcji budowlanej Gdańskiego Związku
Pracodawców (GZP) oraz grupy zadaniowej stworzonej w ramach „Programu szkoleń promujących clustering”, która pierwotnie nosiła nazwę Dom Kaszubski.
Jej uczestnikami są firmy działające w branży budowlanej, ale nie tylko. Umowę założenia klastra w formie
umowy konsorcjum podpisało szesnaście podmiotów.
Następnie powiększona już grupa założyła spółkę z o.o.
pod nazwą Gdański Klaster Budowlany

Cele stawiane do
osiągnięcia

W trakcie realizacji „Programu szkoleń promujących
clustering” wypracowano następujące cele dla inicjatywy klastrowej:
» ułatwienie przygotowania członków klastra do
absorpcji środków finansowych z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007–13 oraz z innych funduszy pomocowych,
» dążenie do zapewnienia członkom klastra jak
najkorzystniejszej pozycji negocjacyjnej w rozmowach z dostawcami surowców i usług,
» tworzenie warunków dla transferu na teren województwa pomorskiego nowoczesnych technologii
budowlanych we współpracy ze środowiskiem
naukowo-badawczym,
» dążenie do nawiązywania, rozwijania i utrzymywania silnych związków kooperacyjnych pomiędzy podmiotami branży budowlanej niezależnie
od ich wielkości,
» tworzenie warunków do powstawania subklastrów produktowych i usługowych,
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» inspirowanie oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia w ramach klastra platform
technologiczno-produktowych,
» dążenie do zapewnienia członkom klastra optymalnych warunków wzrostu produktywności
i innowacyjności, a także ułatwienie adaptacji do
szybko zmieniających się i różnicujących wymagań rynku,
» przyczynianie się do rozwoju infrastruktury
województwa pomorskiego poprzez rozwój
branży budowlanej oraz nawiązywanie kontaktów kooperacyjnych z instytucjami i podmiotami
nienależącymi do klastra,
» promowanie klastra w Polsce i poza jej granicami,
» nawiązanie i rozwijanie aktywnych relacji z organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji państwowej oraz instytucjami
pozarządowymi w celu przekazywania opinii
członków klastra na temat istniejących uregulowań prawnych, wpływających na jakoś pracy
podmiotów branży budowlanej, a także inspirowanie zmian tych uregulowań w kierunku
lepszego ich dostosowania do potrzeb branży.
Pierwsze spotkania inicjatywy miały charakter nieformalny. Firmy spotykały się na targach, pokazach.
Inicjatorem współpracy miedzy przedsiębiorstwami
z branży budowlanej był szef sekcji budowlanej GZP
i jednoczenie prezes jednej z firm – pan Zbigniew
Borkowski. W ramach tej sekcji odbywały się regularne spotkania firm. Proces integracji tej grupy został
wzmocniony przez działania „Programu szkoleń promujących clustering”. Program szkoleniowy i działania
konsultantów dały możliwość zapoznania się z praktyką i doświadczeniami innych grup klastrowych.
Działania te wskazały zarówno na możliwości, jak
i potrzebę współpracy miedzy konkurentami z branży
budowlanej.

Początki i rozwój
inicjatywy

Późniejszą rolę koordynatora i animatora grupy i inicjatywy klastrowej wziął na siebie pan Marek Michalak.
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To właśnie dzięki aktywności pana Michalaka inicjatywa rozwija się – wypracowana została strategia
działania, uruchomiono komisje programowe, podpisano umowę konsorcjum, a następnie zawiązano
spółkę z o.o.
Uczestnicy warsztatów w ramach „Programu szkoleń
promujących clustering” szybko dostrzegli potrzebę
formalizacji współpracy. Dlatego na początku poszukano najszybszej i najprostszej formy – proces formalizacji inicjatywy zapoczątkowano umową konsorcjum
podpisaną marcu 2007 roku przez zainteresowane
podmioty. Umowa ta wprowadzała funkcję dyrektora
klastra, składki członkowskie, a także ciało nadzorcze
składające się z trzech osób.
Konsorcjum jednak nie jest odrębnym podmiotem
prawnym, a jedynie formą wspólnego działania firm
wchodzących w jego skład. Podjęto więc prace nad dalej
idącą formalizacją inicjatywy klastrowej. Rozważana
była m.in. forma stowarzyszenia, ale ostatecznie zdecydowano się na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zgodnie z celami przedstawionymi wyżej, klaster powinien mieć własną osobowość prawną, aby móc nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiadać określony
majątek trwały, nabywać i sprzedawać, zatrudniać personel do obsługi i zlecać obsługę, ubiegać się o fundusze z programów operacyjnych funduszy europejskich,
a także finansować swoją działalność i posiadać prawo
do zbierania składek lub opłat od członków.
Wykorzystanie
programu
szkoleniowego
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Szkolenia projektu „Program szkoleń promujących
clustering” wykorzystano w tej grupie głównie w zakresie mobilizacji oraz motywacji przedsiębiorców do
działalności klastrowej. W ramach pierwszego komponentu pokazano pozytywne cechy klastrów, możliwości oraz szanse wspólnego działania w ramach
klastra, korzyści ze współpracy oraz praktyczne przykłady udanych inicjatyw. Drugi komponent szkoleniowy i konsultacje miały na celu przygotowanie strategii
działania inicjatywy klastrowej i wypracowanie wizji
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wspólnego rozwoju. Ponadto odbyły się konsultacje
dotyczące zagadnień prawnych i organizacyjnych,
z naciskiem na formę prawną, powoływanie oraz organizację inicjatyw klastrowych.
Działania inicjatywy są obecnie finansowane przez
członków GKB, którzy uchwalili określony budżet
dla prowadzenia podstawowej działalności – tj. koordynatora klastra i biura inicjatywy. To finansowanie
prywatne ma umożliwiać rozwój klastra i pozyskiwanie większych funduszy. Składka członkowska wynosi
200–300 zł miesięcznie i jest obecnie regulowana na
podstawie faktur wystawianych członkom przez klaster działający w formie spółki z o.o.

Organizacja
inicjatywy
klastrowej

Inicjatywa klastrowa ma charakter otwarty – przystąpić może do niej każdy po zapoznaniu się z dokumentami klastra, ich zaakceptowaniu oraz podpisaniu deklaracji członkowskiej. Obecnie niezbędne jest
także wykupienie udziałów w Gdańskim Klastrze
Budowlanym Sp. z o.o.
Rolę animatora i koordynatora klastra pełni pan
Marek Michalak, na co dzień dyrektor firmy TST Sp.
z o.o., związanej z branżą budowlaną. W pierwszej
fazie czynił to społecznie, a także jako opiekun grupy w „Programie szkoleń promujących clustering”.
Doceniając pracę koordynatora grupa postanowiła
przyznać mu wynagrodzenie, co jest krokiem w kierunku profesjonalizacji zarządzania klastrem.
Olbrzymią zaletą dyrektora klastra była jego aktywność oraz zdolność zmotywowania i zaangażowania
innych członków klastra (praktycznie bez żadnych
formalnych narzędzi oddziaływania). Dzięki tej aktywności Gdański Klaster Budowlany jest dziś jedną
z najbardziej zaawansowanych organizacyjnie i merytorycznie grup w Polsce. Taki rozwój inicjatywy nie
byłby jednak możliwy bez zaangażowania poszczególnych przedsiębiorców i gotowości do poświęcenia swojego czasu na rzecz wspólnych działań.
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W ramach GKB powołano dwu/trzyosobowe komisje
robocze do realizacji i konsultacji zadań wynikających
z zatwierdzonego planu działania:
1. Komisja analizy rynku pracy (KP) – analiza
danych o absolwentach szkół budowlanych
woj. pomorskiego oraz nawiązanie kontaktów
z Powiatowym Urzędem Pracy celem zbadania
możliwości współpracy przy pozyskiwaniu kadr
wykonawczych;
2. Komisja analizy zasobów (KAZ) – zespół przygotowuje wzory kwestionariuszy o zasobach
i potrzebach poszczególnych członków oraz
o aktualnych warunkach umów z dostawcami
usług;
3. Komisja ds. kontaktu z otoczeniem (KPR)
– zespół ma zajmować się technicznym PR na
rzecz GKB (współpraca z mediami, spotkania
z władzami samorządowymi itp.);
4. Komisja ds. nauki (KN) – zespół przygotowuje
ankietę pomagającą w identyfikacji potrzeb
szkoleniowych członków GKB i ma służyć
pomocą we wdrożeniu systemów zarządzania
jakością:
5. Komisja ds. finansów (KF) – komisja zajmuje
się analizą ofert dostawców usług i produktów
dla członków GKB oraz współpracuje z innymi
komisjami, w szczególności ds. analizy zasobów
(KAZ).
Realizowane
działania i plany na
przyszłość
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Na chwilę obecną plany działania klastra obejmują
zacieśnienie więzi pomiędzy podmiotami i umocnienie przyjętej struktury. W przyszłości klaster chce:
zdobywać dla swoich uczestników duże projekty, ułatwiać pozyskiwanie funduszy unijnych, a tym samym
wzmacniać pozycję konkurencyjną gdańskich przedsiębiorstw budowlanych. W szczególności planuje się:
» inicjowanie prowadzenia badań nad nowymi
technologiami, dostępnymi zarówno w Polsce,
jak i za granicą oraz tworzenie mechanizmów
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»

»

»

»

»

»
»

»

pozwalających na generowanie wewnątrz GKB
platform produktowo-technologicznych;
opracowanie systemu skutecznego komunikowania się z ośrodkami szkoleniowo-edukacyjnymi
w celu przekazywania oczekiwań członków GKB
w stosunku do profilu i przewidywanej ilości
potrzebnych pracowników;
zdobycie lub wygenerowanie przez GKB projektów inwestycyjno budowlanych, m.in. w sferze
budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego
i infrastrukturalnego (w tym hydrotechnicznego);
pozyskanie do współpracy instytucji finansujących przedsięwzięcia klastrowe (banki, fundusze strukturalne, inne fundusze celowe, kapitał
prywatny, inwestorzy indywidualni);
zwiększenie do końca 2008 roku sprzedaży
łącznej członków GKB co najmniej o 10% ponad
średnią stopę wzrostu w branży budowlanej;
stworzenie i wdrożenie systemu finansowania
projektów inwestycyjnych realizowanych przez
członków z inwestorami zewnętrznymi, m.in.
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
wypracowanie systemu skutecznego zabezpieczenia płatności należności członków GKB;
rozeznanie możliwości pozyskania lokalizacji dla
projektów inwestycyjno-budowlanych generowanych lub realizowanych przez członków GKB;
utworzenie i wdrożenie systemu grupowego
negocjowania korzystnych warunków zakupu
usług, surowców, materiałów i energii.

Jednym z wniosków z przebiegu rozwoju inicjatywy
GKB potrzeba znalezienia podmiotowości prawnej.
Jakkolwiek teoria głosi, że daleko posunięta formalizacja inicjatywy nie jest konieczna, praktyka pokazuje, że trudno jest podejmować konkretne działania
bez podmiotowości prawnej. Brak tej podmiotowości
nastręcza problemy jeżeli chodzi o: zbieranie składek,
zlecanie prac, zatrudnianie personelu, nabywanie praw
materialnych i niematerialnych (np. marka klastra),

Wnioski dla innych
inicjatyw
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występowanie o zewnętrzne finansowanie itp. Grupa,
choć jedna z lepiej zorganizowanych i dobrze się rozwijających, nie mając osobowości prawnej, ani podmiotu
non-profit, który mógłby pełnić rolę koordynatora klastra nie mogła wystartować do konkursu PARP na pilotaże klastrów ogłoszonego we wrześniu 2007 r.

Klaster Producentów Mebli w Elblągu
Skład i zasięg
inicjatywy
klastrowej

Uczestnikami grupy są firmy meblarskie i usługowe
z rejonu Elbląga i okolic, tartaki dostarczające drewno do produkcji, firmy dostarczające środki do obróbki drewna, firmy skupujące i przetwarzające drewno
oraz firmy kooperujące z producentami mebli, agencje marketingowe i inne podmioty z otoczenia wspierające z podmiotami klastra (w tym Elbląska Izba
Przemysłowo-Handlowa).

Cele stawiane do
osiągnięcia

Celem działania inicjatywy klastrowej jest podniesienie efektywności elbląskich firm z branży meblarskiej
na rynku krajowym i zagranicznym. Ma on być realizowany poprzez: uaktualnienie wiedzy co do zasad
i metod produkcji oraz praktyki współpracy, wytworzenie trwałych połączeń kooperacyjnych w ramach
grupy, unowocześnienie i modernizację procesów oraz
produktów.
W ramach przeprowadzonych w projekcie spotkań
i konsultacji wyznaczono następujące obszary wspólnych działań:
» organizacja inicjatywy: znalezienie menadżera;
» sprzedaż: zdobywanie wspólnych rynków, poszukiwanie klientów na nowych rynkach (wzrost
sprzedaży), wspólna oferta i dział handlowy;
» produkcja: realizacja wspólnych zleceń, specjalizacja;
» promocja: wspólne wystawianie się na targach
– technologie dostawców, wspólny katalog produktów i usług, pozyskiwanie nowych członków,
komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna;
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» szkolenia;
» badania rynku;
» certyfikacja.
Uczestnicy inicjatywy klastrowej spotkali się w ramach realizacji projektu PARP „Program szkoleń promujących clustering”. Dużą rolę dla zawiązania grupy
odegrała także Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa,
kładąc podwaliny dla przyszłej inicjatywy klastrowej. Już wcześniej inicjowała ona współpracę między
przedsiębiorcami, a następnie włączyła się w koordynację projektu i zapraszała nowych członków grupy.

Początki i rozwój
inicjatywy

W trakcie realizacji „Programu szkoleń promujących
clustering” nastąpiła formalizacja inicjatywy i obecnie działa ona w formie stowarzyszenia, do którego
początkowo weszło 15 właścicieli podmiotów działających w klastrze. Struktura formalno-prawna została
wypracowana przy udziale konsultantów, którzy w ramach projektu PARP doradzili jaką formę wybrać i jak
opracować statut stowarzyszenia, aby spełniał wymogi
stawiane przez wszystkich członków grupy.
„Program szkoleń promujących clustering” wykorzystano przede wszystkim w zakresie mobilizacji i motywacji przedsiębiorców do uruchomienia inicjatywy
klastrowej. Pierwszy komponent promował pozytywne cechy klastrów, przedstawiał możliwości, szanse
i korzyści ze wspólnego działania oraz praktyczne
przykłady udanych inicjatyw. Drugi komponent szkoleniowy i konsultacje służyły przygotowaniu strategii
działania inicjatywy klastrowej i wypracowaniu wizji
wspólnego rozwoju. Konsultacje dotyczyły m.in. zagadnień prawnych i organizacyjnych, głównie formy
prawnej, powołania inicjatywy oraz organizacji działania.
Klaster ma charakter otwarty, każdy może przystąpić do stowarzyszenia. Nie występuje składka członkowska, jednakże członkowie finansują bieżącą działalność inicjatywy. Koszty działalności sprowadzają
się obecnie głównie do kosztów organizacji spotkań

Organizacja
inicjatywy
klastrowej
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– każdy członek klastra pokrywa swoje uczestnictwo
z własnych środków.
Członkowie grupy dostrzegają jednak potrzebę stworzenia wspólnego budżetu, chociażby na potrzeby realizacji zaplanowanych, wspólnych projektów. Grupa
rozważa możliwość zbierania składek członkowskich;
jest także świadoma możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.
Animatorem w pierwszym okresie mobilizacji grupy była niewątpliwie Elbląska Izba PrzemysłowoHandlowa. Jej rola w animowaniu i mobilizacji grupy
była z pewnością kluczowa i pozwoliła na rozpoczęcie
współpracy. Później inicjatywę przejął lider ze środowiska biznesu, który objął funkcję prezesa stowarzyszenia. Jest on jednak aktywnym przedsiębiorcą i nie
ma możliwości na co dzień zajmować się sprawami inicjatywy. Dlatego też podjęte zostały działania w celu
zatrudnienie profesjonalnego menadżera do zarządzania inicjatywa klastrową i skutecznej realizacji obranych kierunków działań.
Plany na przyszłość

W ramach projektu PARP opracowano także harmonogramy dla poszczególnych projektów, takich jak
stworzenie wspólnego katalogu produktów i usług.
Zdecydowano, że grupa będzie dążyć do wypracowania wspólnych produktów, wydawania wspólnych
katalogów z produktami oraz stworzenia wspólnej,
konkurencyjnej marki mebli elbląskich. Już wkrótce
można spodziewać się pierwszych efektów realizacji
inicjatywy w postaci opracowania wspólnego katalog
produktów i usług.
Ponadto planowane obszary wspólnych działań obejmują:
» finansowanie menedżera klastra (do którego zadań
należałoby: przygotowanie strony www i katalogu,
poszukiwanie finansowania, stworzenie bazy o zasobach i potrzebach, organizacja wizyt studialnych
w innych klastrach – np. w Szwecji);
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» sprzedaż – czyli wspólne zdobywanie nowych
rynków i klientów, wspólna oferta i „dział handlowy”,
» produkcję – czyli realizację wspólnych zleceń
i rozwój specjalizacji oraz pozyskiwanie technologii;
» promocję – tj. wspólne wystawianie się na
targach, wspólny katalog, a także pozyskiwanie
nowych członków oraz komunikacja zewnętrzna
i wewnętrzna;
» szkolenia – zarządzanie zasobami ludzkimi, controlling i finanse, negocjacje, techniki sprzedaży,
gospodarka magazynowa;
» badania rynku i certyfikacja.
Barierą dla rozwoju inicjatywy był początkowo brak
zintegrowanego środowiska – większość osób poznawała się bliżej dopiero podczas spotkań. Dzięki regularnym spotkaniom problem ten został jednak przezwyciężony. Inną barierą jest brak profesjonalnego
koordynatora, co spowalnia prace inicjatywy. Wiele
projektów, które uznano za ważne musiało zostać
odłożonych z uwagi na brak kompetentnej osoby, która dysponowałaby czasem na ich wdrożenie.

Wnioski dla innych
inicjatyw

Klaster Meble Elbląskie to z jedna z pierwszych inicjatyw klastrowych powstająca dzięki wsparciu programu PARP. Ważne dla powstania inicjatyw było zaangażowanie poszczególnych przedsiębiorców gotowych
do poświęcenia swojego prywatnego czasu na rzecz
poprawy warunków prowadzenia biznesu całej branży. Dzięki pomocy konsultantów w ramach projektu
udało się szybko sformalizować grupę w ramach stowarzyszenia. Taka forma zrzeszania się była dla przedsiębiorców z Elbląga akceptowalna i adekwatna z uwagi
na fakt, iż większość z nich prowadzi działalność gospodarczą osób fizycznych. Obecnie priorytetem jest
zatrudnienie profesjonalnego menedżera, który mógłby na co dzień zająć się sprawami inicjatywy. Bardzo
ważnym czynnikiem rozwoju klastra było wsparcie
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Elbląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz poparcie
władz miasta.

Stowarzyszenie „Naturalnie z Podlasia”
Skład i zasięg
inicjatywy
klastrowej

Stowarzyszenie Klaster Spożywczy „Naturalnie
z Podlasia” z siedzibą w Białymstoku to inicjatywa
skupiająca przedsiębiorstwa (głównie z branży rolnospożywczej) oraz organizacje branżowe działające na
terenie województwa podlaskiego. Członkami założycielami Stowarzyszenia jest 20 osób fizycznych, którzy
reprezentują 12 firm – członków wspierających.

Początki i rozwój
inicjatywy

Projekt „Program szkoleń promujących clustering”
stał się okazją do przełamania barier we współpracy
i budowania wzajemnego zaufania. Podmioty tworzące inicjatywę klastrową zaangażowały się we współpracę, ponieważ szkolenia i doradztwo prowadzone
w ramach projektu umożliwiły określenie:
» zakresu współdziałania,
» strategii rozwoju – ogólnej i kilku szczegółowych,
» celów w krótkiej, średniej i długiej perspektywie.
Duże znaczenie dla rozwoju współpracy odegrał jeden
z trenerów, który stał się aktywnym animatorem grupy.
Był on zaangażowany od momentu, kiedy grupa zapoznawała się z ideą clusteringu, aż do szkoleń specjalistycznych i konsultacji. Poznał bardzo dobrze problemy grupy oraz wiedział co grupa chce i może osiągnąć
poprzez współpracę. Konsekwentne działanie tego animatora doprowadziło do utrwalenia się pozytywnych,
konstruktywnych zachowań w dyskusji o przyszłości
klastra branży spożywczej na Podlasiu i szansach inicjatywy klastrowej – „Naturalnie z Podlasia”.
Z czasem jednak bardzo istotne stało się wyłonienie lokalnego lidera grupy. Początkowo trudno było
go zidentyfikować, jednak wraz z kolejnymi szkoleniami, okazało się, że szczególnym zaufaniem i autorytetem cieszy się prezes zarządu jednej ze spółek
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(Agrovita Sp. z o.o.). Fakt ten znalazł potwierdzenie
w wyborze pani Elżbiety Puławskiej-Breś na funkcję
prezesa zarządu Stowarzyszenia Klaster Spożywczy
„Naturalnie z Podlasia”.
Od grudnia 2007 r. Stowarzyszenie posiada biuro,
które jest obsługiwane przez Asystenta Biura Zarządu
(staż przyznany przez Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku do maja 2008 r.). Spotkania członków
Stowarzyszenia odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. Członkowie
Stowarzyszenia pracują na jego rzecz nieodpłatnie, pokrywają natomiast standardowe wpisowe oraz składki
roczne, które w przypadku osób fizycznych są symboliczne. W przypadku przedsiębiorstw występujących
jako członkowie wspierający składki są uzależnione od
ilości zatrudnionych osób.

Organizacja
inicjatywy
klastrowej

Misja i wizja Stowarzyszenia została określona przez
firmy spożywcze. Stowarzyszenie chce podkreślić czystość ekologiczną i jakość produktów wytwarzanych
przez zrzeszone podmioty. Województwo podlaskie
kojarzy się konsumentom z regionem nieskażonym
przemysłem i ten argument należy podkreślać jako
przewagę nad producentami z innych regionów.

Strategia rozwoju
i cele do osiągnięcia

Misję Stowarzyszenia zdefiniowano, jako „stworzenie
i rozwój silnej i innowacyjnej organizacji z Podlasia
promującej dobrą żywność. Naturalnie z Podlasia –
produkty z czystego ekologicznie regionu, wytwarzane przy zachowaniu dbałości o ich wysoką jakość”.
Głównymi celami Stowarzyszenia, są m.in.:
» dynamiczny rozwój firm (członków
Stowarzyszenia) i poprawa efektywności ich
działania;
» wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na
rynku krajowym i zagranicznym;
» wdrażanie innowacyjnych rozwiązań;
» reprezentowanie interesów członków
Stowarzyszenia wobec władz lokalnych,
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»
»
»
»

Działania
zrealizowane

państwowych oraz krajowych i zagranicznych
stowarzyszeń i organizacji;
promocja regionu podlaskiego;
budowa silnej marki lokalnej;
stworzenie płaszczyzny marketingowej, prawnej
i finansowej dla członków Stowarzyszenia;
propagowanie wiedzy z zakresu żywienia i zdrowia człowieka oraz ochrony środowiska naturalnego.

W trakcie realizacji projektu „Program szkoleń promujących clustering” odbyło się szereg szkoleń, m.in.
nowoczesny marketing, budowa i promocja marki, pozyskiwanie finansowania z funduszy strukturalnych,
zarządzanie eksportem itd. Na potrzeby grupy trenerzy opracowali we współpracy z przedsiębiorcami
szereg dokumentów strategicznych. Podczas szkoleń
określono zasoby Podlasia, jak i branży spożywczej na
Podlasiu, co pozwoliło na zdefiniowanie potencjału
eksportowego oraz wypracowanie wybranych strategii
eksportowych.
Określenie potencjału eksportowego oraz opracowanie zarysów strategii eksportowych stanowi element
strategii rozwoju Stowarzyszenia Klaster Spożywczy
„Naturalnie z Podlasia”. W efekcie podjętych działań
powstały zarysy następujących strategii: produktowej,
rynkowej, dystrybucyjnej, cenowej i promocyjnej.
Opracowano również krótkoterminowy plan działania
w obszarze promocji, który zawierał szereg imprez wystawienniczych w kraju i za granicą. Odbywały się one
jesienią 2007 r. m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Rumunii i Węgrzech, zaś w czasie ich trwania członkowie Stowarzyszenia reprezentowali podlaską branżę
spożywczą.
W ramach projektu „Program szkoleń promujących
clustering” przygotowano również folder dla grupy
zawierający informacje o podmiotach działających
w inicjatywie klastrowej. W przygotowaniu jest również strona internetowa Stowarzyszenia.
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W ramach współpracy z administracją lokalną oraz
instytucjami z otoczenia Stowarzyszenie podpisało list intencyjny z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego oraz Łomżyńską Izbą
Przemysłowo-Handlową. W najbliższym okresie
planuje się również podpisanie umowy o współpracy z Prezydentem Białegostoku, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Podlaską Fundacją
Rozwoju Regionalnego.
Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli
w konsultacjach społecznych w sprawie uszczegółowienia
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego. Stowarzyszenie było również reprezentowane podczas VI Regionalnego Forum Innowacji, które
odbyło się w Białymstoku dnia 12 grudnia 2007 r.
Ponadto Stowarzyszenie stworzyło markę „Naturalnie
z Podlasia!”, która docelowo będzie funkcjonować jako
znak jakości dla produktów pochodzących z Podlasia.
Marka ta jest własnością Stowarzyszenia i jest objęta
ochroną w Urzędzie Patentowym RP. Została także
powołana Kapituła Marki „Naturalnie z Podlasia!”,
której zadaniem jest:
» przygotowanie projektu zasad procedury kwalifikacyjnej o przyznanie prawa do korzystania
ze znaku „Naturalnie z Podlasia” jako marki
produktowej,
» wstępna weryfikacja i opiniowanie wniosków
o przyznanie prawa do korzystania z marki
„Naturalnie z Podlasia”,
» weryfikacja spełniania warunków i przestrzegania zasad korzystania ze znaku „Naturalnie
z Podlasia” przez podmioty, korzystające z tego
prawa.

System promocji
Naturalnie
z Podlasia

Działania promocyjne mają być wsparte działaniami
z zakresu public relations. Zaliczyć do nich należy
współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego, który aktywnie wspiera inicjatywy klastrowe.
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Planowane
działania

Stowarzyszenie planuje wykorzystanie środków finansowych określonych w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007–2013. Będzie aplikować
o dofinansowanie ze środków publicznych krajowych
i funduszy strukturalnych UE dla projektów służących
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia zarówno
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak
i Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka
oraz Kapitał Ludzki.

Czynniki sukcesu
i wnioski dla innych
inicjatyw

Obserwując rozwój inicjatywy Naturalnie z Podlasia!
można wskazać na następujące czynniki sukcesu:
» obecność jednego z trenerów jako aktywnego
mentora grupy od początku rozmowy o klastrach
i clusteringu, poprzez etap tworzenia się grupy
inicjatywnej, aż do powołania Stowarzyszenia;
» wyłonienie lokalnego lidera (w tym przypadku ze
środowiska firm);
» ustalenie strategii i celów grupy oraz zaakceptowanie ich na warunkach konsensusu;
» zinstytucjonalizowanie inicjatywy – czyli powołanie Stowarzyszenia.
Duże znaczenie miały także zasady, które wypracowano i stosowano konsekwentnie przez dwanaście miesięcy szkoleń i konsultacji:
» wybieramy mentora i uzgadniamy z nim, do
czego jego wiedza jest nam potrzebna;
» nie apelujemy o zaufanie do innych – zaufanie
(w warunkach konkurencji) przychodzi z czasem,
wraz z doświadczeniami z realizacji działań;
» koncentrujemy się na czynnikach wspierających
rozwój;
» staramy się odrzucić to co dzieli i wyciągać wnioski z tego, co łączy i może nadal łączyć partnerów
w inicjatywie klastrowej;
» ustalamy reguły współdziałania ;
» planujemy i wdrażamy działania – ustalamy
priorytety, harmonogram, budżet, rozdzielamy
kompetencje i obowiązki, a przede wszystkim
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mierzymy siły (zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe itd.) na zamiary (strategie i plany).
Projekt „Program szkoleń promujących clustering”
stał się dla podmiotów z branży spożywczej okazją
do zjednoczenia sił i wypracowania wspólnej strategii
działania, dzięki której możliwe będzie podniesienie
konkurencyjności podmiotów działających w klastrze.
Współpraca pomiędzy konkurentami stała się możliwa, ponieważ zostały sprecyzowane obszary, gdzie
występują konflikty interesów, jednocześnie wskazując takie sfery, w których podejmowanie wspólnych
działań jest bardziej efektywne niż podejmowanie ich
w pojedynkę.
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7. Dostępne formy prawne dla realizacji inicjatyw klastrowych
i wspólnych przedsięwzięć w ramach klastra1
Inicjatywy klastrowe
mogą mieć różną
formę prawną

Jako stosunkowo nowa instytucja organizacyjno-ekonomiczna klaster nie jest normowany żadnymi polskimi
przepisami prawa, choć jego funkcjonowanie może być
ograniczane prawem antymonopolowym. Brak więc jednego, określonego, wyraźnego instrumentu prawnego,
który łączyłby, wiązałby i scalałby podmioty gospodarcze
(przedsiębiorców) i instytucje w celu zintegrowania klastra i nadania mu prawnej formy egzystowania w obrocie
gospodarczym.
Polskie prawo przewiduje jednak szereg form organizacyjno-prawnych trwałego i mniej trwałego oraz okazjonalnego łączenia się odrębnych podmiotów, które mogą
mieć znaczenie dla organizowania wspólnych przedsięwzięć w klastrze i formalizowania inicjatywy klastrowej.
W zależności od rodzaju i celu związku, rodzaju wchodzących w jego skład podmiotów, horyzontu czasowego i geograficznego, możliwe do zastosowania są różne
instrumenty prawa. Mogą być nimi instrumenty prawa
cywilnego, ale także handlowego i spółdzielczego, choć
najczęstszymi formami integracji klastrowej są: konsorcjum, stowarzyszenie i fundacja.

Przesłanki
dla wyboru formy
prawnej

Rozważając alternatywne formy organizacyjno-prawne
uczestnicy inicjatywy klastrowej i wspólnych przedsięwzięć w ramach klastra muszą sobie odpowiedzieć na
szereg pytań:
» jak liczne jest ich grono i czy inicjatywa (przedsięwzięcie) ma być organizacją zamkniętą czy otwartą?
» czy uczestnicy klastra są wyłącznie osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, czy
także osobami prawnymi?
» jakie są cele inicjatywy klastrowej lub zaplanowanych wspólnych przedsięwzięć i jaki jest czasowy
horyzont kooperacji?
1
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» w jaki sposób będzie przebiegać finansowanie
inicjatywy klastrowej lub zaplanowanych przedsięwzięć – czy mają one korzystać ze środków publicznych, czy potrzebują zewnętrznych inwestorów i co
ma stanowić dźwignię finansową?
» czy planowany podmiot będzie prowadzić działalność gospodarczą i jakie ma być przeznaczenie
zysku (czy ma podlegać dystrybucji czy powinien
być przeznaczany wyłącznie na rozwój)?
» kto (instytucjonalnie lub osobowo) ma zarządzać
inicjatywą klastrową lub wspólnym przedsięwzięciem i kto powinien sprawować nadzór i kontrolę?
» czy inicjatywa klastrowa lub wspólne przedsięwzięcie ma być osobą prawną, czy może jedynie
quasi-prawną lub okazjonalną spółką cywilną, albo
konsorcjum?
Jeżeli celem inicjatywy jest integracja grupy, najprostszym wyborem jest stowarzyszenie. Wcale nie ma tu znaczenia fakt, że rzeczywistymi jego członkami mogą być
jedynie osoby fizyczne, bowiem osoby prawne mogą być
członkami wspierającymi. Decyzje będą jednak należeć
do osób fizycznych.

Wachlarz
dostępnych
możliwości

Cel integracyjny wraz z realizacją jakiejś idei społecznej
prowadzi do wyboru fundacji, która jednak będzie zależna od donatorów jeżeli nie będzie prowadzić działalności
gospodarczej.
Brak wyraźnie określonych celów, cel jednorazowy lub
krótki czasowo predestynuje zróżnicowaną formę konsorcjum lub spółki cywilnej z wyraźnie określonymi obowiązkami stron umowy i umocowaniem reprezentacji.
Konsorcjum jest wygodne, bo nie ma w nim solidarnej
odpowiedzialności, jak w spółce cywilnej.
Dłuższy horyzont czasowy z quasi-osobowością prawną,
umocowaną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego
dają spółki osobowe prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) przewidziane dla średniej wielkości przedsiębiorstw wspólnych.
Dla przedsięwzięć o określonym z góry charakterze biznesowym lub mających wspierać działalność gospodarczą
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podmiotów klastra, z długim horyzontem czasowym, należałoby rozważyć obie spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna), ze wskazaniem na tę
drugą, gdyż może ona działać jako non-profit, a przez to
łatwiej korzystać z funduszy publicznych.
Problemem w przypadku spółki akcyjnej może być minimalny kapitał zakładowy w wysokości pół miliona złotych (jakkolwiek na początku trzeba wnieść co najmniej
jedną czwartą tego kapitału). Dla spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tysięcy.
Wymogów kapitałowych nie stawia forma spółdzielni
pracy, która przewiduje równe prawa głosu dla wszystkich członków, jakkolwiek spółdzielczość nie jest w Polsce
dobrze postrzegana.
Liczne, co najmniej 50-osobowe grupy osób fizycznych,
nie będących rzemieślnikami, mogą łączyć się w zrzeszenia, posiadające osobowość prawną, co pozwala realizować pozabiznesowe cele grupy i wspierać działalność
gospodarczą.
Stowarzyszenie

Stowarzyszenia są najliczniejszą grupą organizacji społecznych. Wprawdzie stowarzyszenie jest zrzeszeniem
o celach nie zarobkowych, jednakże może prowadzić
działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności, podobnie jak majątek stowarzyszenia, na który mogą
składać się składki członkowskie, wpisowe, darowizny,
spadki, zapisy i dywidendy, służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
Pojęcie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie
przesądza, że staje się ono przedsiębiorcą. Podobnie więc
jak inne podmioty gospodarcze jest pełnoprawnym podmiotem obrotu gospodarczego z osobowością prawną.
Działalność gospodarcza wielu stowarzyszeń w praktyce przysłania działalność statutową, która powinna służyć celom społecznie użytecznym. Jednak obowiązujące obecnie prawo nie przewiduje z tego tytułu żadnych
sankcji.
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Stowarzyszenie jest jedynym podmiotem gospodarczym,
którego (poza działalnością gospodarczą osoby fizycznej)
nie mogą tworzyć osoby prawne. Mogą jedynie być członkami wspierającymi. Do utworzenia stowarzyszenia niezbędny jest statutowy podpis przynajmniej piętnastu
osób fizycznych.
Z punktu widzenia praw korporacyjnych sytuacja członka stowarzyszenia jest podobna do członka spółdzielni.
Dysponuje jednym głosem na walnym zgromadzeniu.
W spółdzielni jednak może uczestniczyć w podziale zysku, w stowarzyszeniu – nie. Zysk z udziału w stowarzyszeniu może jednak polegać na korzystaniu z przedmiotu
jego działalności. Najczęściej bezpośrednim apanażem
jest udział w szkoleniach, pośrednio może stowarzyszenie odgrywać szczególną rolę w lobbingu na rzecz określonych inicjatyw społecznych, np. przestrzennego zagospodarowania terenu, ochrony środowiska itp.
Pierwsze inicjatywy klastrowe bardzo często zmierzają
w tym właśnie kierunku kooperacji formalnej, podczas
gdy prawna formuła stowarzyszenia ogranicza swobodę
działania klastra. Brak możliwości tworzenia stowarzyszenia przez osoby prawne nie jest wprawdzie przeszkodą
do współdziałania osób fizycznych (które z imienia i nazwiska są członkami, zaś w obrocie gospodarczym, jak
osoby prawne, działają pod określoną firmą) z osobami
prawnymi jako członkami wspierającymi w ramach stowarzyszenia, jednakże należy liczyć się z tym, że zyski dla
nich będą miały jedynie charakter pośredni.
Jeżeli jednak w branży występuje potrzeba profesjonalnych, permanentnych szkoleń dla personelu, w zakresie
obsługi klientów lub sprzętu, doskonalenia zawodowego,
wydawnictw, a nawet promocji lobbingowej, stowarzyszenie może być użytecznym, trwałym narzędziem, jako
forma kooperacji partnerskiej klastra.
Fundacja, zdefiniowana ustawą z 6 kwietnia 1984 r., różni się tym od stowarzyszenia, że nie jest zbiorowością
osób fizycznych, związanych poprzez członkostwo, lecz
wydzielonym majątkiem, przekazanym przez fundatora
lub fundatorów na własność. Majątek służy realizacji celu
społecznie lub gospodarczo użytecznego, podobnie jak

Fundacja
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w stowarzyszeniu. Kapitał fundacyjny stanowi inspirację
gromadzenia od donatorów dalszego niezbędnego majątku i dochodu przez samą fundację. Początkowa dotacja
fundatora(-ów) nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.
Z dniem rejestracji sądowej fundacja staje się osobą prawną. Można ubiegać się, aby sąd rejestrowy nadał fundacji status organizacji pożytku publicznego (zazwyczaj
po pewnym okresie działania), co pozwala absorbować
środki publiczne. Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą, jeżeli to wynika z jej statutu, ale jedynie
w rozmiarach służących realizacji celów fundacji.
Spółdzielnia

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem (z osobowością prawną) co najmniej dziesięciu osób fizycznych lub
trzech osób prawnych o zmiennym składzie osobowym
i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie
swych członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
Od spółek spółdzielnia odróżnia się tym, że członkostwo
w spółdzielni ma charakter osobisty. Pomiędzy członkiem
spółdzielni a spółdzielnią brak związku kapitałowego, od
którego byłaby uzależniona pozycja członka i możliwość
wpływania na sprawy tego podmiotu gospodarczego.
Wybór organów i podział zysku dokonuje najwyższy organ spółdzielni, na którym każdy członek spółdzielni ma
jeden głos. Podział rocznej nadwyżki finansowej nie jest
uzależniony od wielkości wkładu.
Z powyższych powodów forma działalności w postaci
spółdzielni powinna być doceniana jako prawne spoiwo
wewnątrz niejednego klastra. Warto podkreślić egalitaryzm spółdzielczy, bowiem zróżnicowani potencjałem
gospodarczym przyszli współtwórcy klastra, w ramach
działalności spółdzielni mogą dysponować równymi
prawami korporacyjnymi i majątkowymi, co wyrównuje
szanse i skłania do kooperacji.
Prawo spółdzielcze pozwala na kreowanie działalności
gospodarczej w czterech dziedzinach: produkcji rolnej,
kółek (usług) rolniczych, pracy i mieszkalnictwa. Ta
pierwsza forma wspólnej działalności jest warta do rozważenia pod kątem polskiego rolnictwa, albowiem Unia
akceptuje i popiera tę formę kooperacji. Nieograniczone
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możliwości ściślejszych powiązań zróżnicowanych kapitałowo i organizacyjnie podmiotów gospodarczych daje
tzw. spółdzielczość pracy, w ramach której mogą być realizowane poziome i pionowe układy uczestników danego klastra.
Najprostszy związek podmiotów klastra w celu realizacji
wspólnego przedsięwzięcia stanowi umowa konsorcjum.
Jest ona wielostronną umową przedsiębiorców zobowiązującą do wspólnego wykonania zadania wobec osoby
trzeciej z określeniem praw i obowiązków poszczególnych uczestników umowy. Umowa ma charakter konsensualny i obligacyjny.

Konsorcjum

Doniosłe znaczenie prawno-ekonomiczne każdego konsorcjum polega na koncentracji sił i środków, dzięki którym staje się możliwe osiąganie celów, przekraczających
możliwości jednego przedsiębiorcy. Swoista fuzja kapitału, profesjonalizmu, organizacji, potencjału intelektualnego uczestników konsorcjum zwiększa też walor prawny i gospodarczy na płaszczyźnie ryzyka, występującego
w trudnych przedsięwzięciach, branego pod uwagę przez
zleceniodawcę.
Założyciele konsorcjum nie muszą formułować jego nazwy. Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej i nie
podlega wpisowi do ewidencji gospodarczej, ani rejestru
sądowego. Posługiwanie się jednak określoną nazwą ułatwia rozwijanie kontaktów gospodarczych, ma znaczenie
marketingowe i reklamowe.
Konsorcjum nie stanowi formy organizacyjno-prawnej,
umocowanej przepisami prawa cywilnego lub handlowego. Stąd trudność w powołaniu jego organów. Zazwyczaj
więc organizatorzy konsorcjum ograniczają się do wskazania w umowie uczestnika, który zostaje umocowany
do prowadzenia spraw i reprezentowania konsorcjum.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby rozbudowane
organizacyjnie konsorcjum ustanowiło swój zarząd oraz
organ nadzorczo-kontrolny, a i tak najwyższym, nieformalnym organem będzie zgromadzenie wszystkich konsorcjantów.
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Poprzez konsorcja realizowane są przeważnie duże wyzwania gospodarcze. Konsorcja mogą jednak realizować
każde zadania, dla których wykonania niezbędne są różnorakie podmioty gospodarcze, a nawet te cele, które służą jedynie konsorcjantom.
Spośród umów wielostronnych umowy konsorcjalne są
najtrudniejsze, bowiem nie mają pewnych wzorców. O ile
da się lepiej czy gorzej skopiować umowę spółki handlowej, którą wspierają obligatoryjne przepisy kodeksu spółek handlowych, każda z umów konsorcjalnych musi być
inna, dobrze przemyślana i zweryfikowana przez uczestników konsorcjum, z udziałem dobrego prawnika.
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8. Kilka zaleceń i ostrzeżeń – zamiast podsumowania
Zalecenia
» Kierunki działań w ramach inicjatywy klastrowej i strategię rozwoju
klastra powinni określać przede wszystkim przedstawiciele biznesu
» Władze publiczne powinny jedynie wspomagać rozwój inicjatywy
i klastra (rola inicjatora i katalizatora)
» Pożądana jest partycypacja znaczącej części aktorów klastra i powiązanych instytucji
» Należy wciągnąć do inicjatywy kluczowe podmioty klastra
» Dużą wagę należy położyć na budowanie bliskich relacji i częstych
kontaktów między uczestnikami klastra
» Animator inicjatywy powinien być wolny od konfliktu interesów
» Pożądane jest przeprowadzenie dokładnego mapowania klastra i analizy rynku na którym działają podmioty klastra
» Warto skoncentrować się na usuwaniu bieżących i potencjalnych barier
rozwoju klastra
» Należy zaadaptować myślenie strategiczne i przyjąć perspektywę
długookresową
» Niezbędne jest wypracowanie zgody podmiotów klastra co do celów
i zakresu planowanych działań
» Pożądane jest wypracowanie przejrzystej wizji i misji inicjatywy klastrowej
» Inicjatywa powinna być ukierunkowana na działanie i konsekwentne
wdrażanie wypracowanej strategii rozwoju klastra
» Należy rozważyć zatrudnienie profesjonalnego menedżera klastra
» Formalizacja inicjatywy powinna odpowiadać potrzebom a nie stanowić cel sam w sobie
» Warto wypracować markę inicjatywy i świadomie budować jej pozytywny wizerunek
» Warto wdrożyć system ewaluacji oraz przeprowadzać analizy benchmarkingowe
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Ostrzeżenia / obszary ryzyka
» Zbyt silna rola czynnika publicznego w ukierunkowaniu działań inicjatywy
» Wytyczenie za wąskich bądź za szerokich granic klastra
» Próby narzucania koncepcji klastra podmiotom, które nie mają jeszcze
przekonania co do celowości realizacji wspólnych działań
» Zbytnia orientacja na pozyskanie subsydiów publicznych oraz ustawianie działań pod dostępne programy wsparcia
» Działania zmierzające do ograniczenia wzajemnej konkurencji podmiotów w klastrze i zamknięcie się na inne podmioty
» Tworzenie klastra od zera – bez dostatecznej bazy czy wyjściowego
potencjału
» Myślenie w kategoriach wąskiej grupy podmiotów a nie klastra
» Brak racjonalnej i wypracowanej wspólnie strategii rozwoju klastra
» Pozorny lub niewystarczający konsensus
» Wyznaczenie zbyt ambitnych celów– niemożliwych do osiągnięcia
w danej perspektywie czasowej
» Nierealny harmonogram działań bądź przyjęcie złej sekwencji działań
» Koncentracja na działaniach krótkookresowych – oczekiwanie szybkich
efektów
» Niekompetentny animator – zaangażowany na ułamek etatu, obarczony konfliktem interesów
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Witryny internetowe wybranych inicjatyw i organizacji klastrowych
zagranicą
Agrobiopole Wallon (Belgia)

http://www.agrobiopole.org

Aluminium Riket (Szwecja)

http://www.aluminiumriket.com

Biokom Saarland (Niemcy)

http://www.biokom.saarland.de

Chemicals Northwest
(Wielka Brytania)

http://www.chemicalsnorthwest.org.uk

Encluster (Wielka Brytania)

http://www.encluster.org

Fiber Optic Valley (Szwecja)

http://www.fiberopticvalley.com

Future Position X (Szwecja)

http://www.fpx.se

Holz Cluster Niederösterreich
(Austria)

http://www.holzcluster-noe.at

Joint Venture (USA)

http://www.jointventure.org

Medicon Valley (Dania, Szwecja)

http://www.mediconvalley.com

Monzano – Promosedia (Włochy)

http://www.promosedia.it

Moravskoslezský Strojírenský
Klastr (Czechy)

http://www.msskova.cz

Packaging Arena (Szwecja)

http://www.thepackagingarena.com

Plastics Vallee (Francja)

http://www.plasticsvallee.fr

Sassuolo – Assopiastrlle (Włochy)

http://www.assopiastrelle.

Scottish Enterprise (Szkocja)

http://www.scottish-enterprise.com

TelecomCity (Szwecja)

http://www.telecomcity.org

Uppsala Bio (Szwecja)

http://www.uppsalabio.com

Vale dos Sinos – Abicalcados
(Brazylia)

http://www.abicalcados.com.br
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Witryny internetowe wybranych inicjatyw i organizacji klastrowych
w Polsce
AVIA SPLOT

www.splot.org.pl

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

www.bkee.pl

Biotechnologia, Farmacja
i Kosmetyki

www.biofarmko.pomorskie.klastry.pl

Budownictwo – Polska Centralna

http://centruminnowacji.org/klaster

Bydgoski Klaster Przemysłowy

www.klaster.bydgoszcz.pl

Dolina Ekologicznej Żywności

www.ekolubleszczyzna.pl

Dolina Lotnicza

www.dolinalotnicza.pl

Gdańska Delta Bursztynu

www.bursztyn.pomorskie.klastry.pl

ICT Pomorze Zachodnie

www.ict-pomorzezachodnie.ict.pl

Innowacyjny Kocioł Pleszewski

http://forumgospodarcze.org.pl

Klaster ICT Pomerania

www.ictpomerania.pl

Klaster Kosmiczny Mazowia

www.kosmos.gov.pl

Klaster Kultury Lubelszczyzny

www.lubelskie.org

Klaster Medialny

www.mediaklaster.pl

Klaster Medycyna Polska

www.medycynapolska.pl

Klaster Multimediów i Systemów
Informacyjnych

www.multiklaster.pl

Klaster Poligraficzno-Reklamowy

www.poligrafia.leszno.eu

Klaster Transportu Szynowego

www.sieci.gapp.pl/szynowy

Klaster Turystyczny
”Kryształ Europy”

www.park.suwalki.pl/?page=klaster

KOM-CAST Innowacyjny Klaster
Przemysłowy

www.kom-cast.pl

Lifescience Cluster Krakow

www.lifescience.pl

Małopolski Klaster Informatyczny

www.eklaster.org

Małopolsko-Podkarpacki Klaster
Czystych Technologii

www.klaster.agh.edu.pl
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Mazowiecki Klaster Druku
i Reklamy

www.kolorowakotlina.pl

Mazowiecki Klaster IT

www.klaster-it.pl

Mazurskie okna

www.mazurskieokna.pl

Media Klaster w Łodzi

www.mediaklaster.pl

Podkarpacki Klaster Informatyczny

www.informatykapodkarpacka.pl

Podlaski Klaster Obróbki Metali

www.cpp.bialystok.pl/klaster

Sieć Turystyki

www.sieci.gapp.pl/turystyka

Sieć Wyrobów Medycznych

www.sieci.gapp.pl/medyczna

Śląski Klaster Czystych Technologii
Węglowych

www.coal.silesia.pl

Śląski Klaster Drzewny

www.igsilesia.pl

Śląski Klaster Wodny

www.klasterwodny.pl

Tarnowski Klaster Przemysłowy
„Plastikowa Dolina”

www.tkp.com.pl

Wielkopolski Klaster Chemiczny

www.klasterchemiczny.pl

Wielkopolski Klaster Meblarski

www.klastermeblarski.warp.org.pl

Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny www.wkm.ae.poznan.pl
Zielona chemia

www.chemia.rsi.org.pl

Żywność z Pomorza

www.zywnosc.pomorskie.klastry.pl
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Słowniczek kluczowych pojęć i terminów
Analiza SWOT – jedna z podstawowych technik analitycznych, stosowana najczęściej do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danego przedsiębiorstwa (także przedsięwzięcia), której wynik jest bazą planowania strategicznego. Składa się z analizy czterech obszarów: silnych i słabych stron organizacji
oraz potencjalnych szans i zagrożeń leżących w otoczeniu organizacji. Na podstawie analizy SWOT tworzona jest macierz strategii, która pozwala na planowanie biznesowe w kierunkach tworzenia przewagi konkurencyjnej oraz redukcji
zagrożeń.
Animator klastra – osoba lub podmiot, który podejmuje działania na rzecz
stymulowania kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami klastra, budowy
wzajemnego zaufania, przełamywania uprzedzeń i konfliktu interesu oraz uruchomienia inicjatywy klastrowej i wypracowania strategii rozwoju klastra. Z czasem funkcja animatora ustępuje funkcji menedżera klastra, którego zadaniem
jest realizacja lub koordynacja działań wskazanych w strategii rozwoju klastra.
Benchmarking – proces stosowany w zarządzaniu strategicznym polegający na
porównywaniu procesów i praktyk stosowanych we własnej organizacji z praktykami uważanymi za najlepsze w danym obszarze działalności. Wynikiem efektywnego benchmarkingu powinny być konkretne rozwiązania pozwalające na
udoskonalenie prowadzonych przez organizację działań.
Burza mózgów – (ang. brain storm) – technika pracy grupowej, która ma na celu
doskonalenie podejmowanych decyzji; często wykorzystywana w celu znalezienia nowych, innowacyjnych rozwiązań.
Co-opetition – kluczowa dla koncepcji klastrów obserwacja wskazująca na
współwystępowanie konkurencji i współpracy stanowiących o sile witalnej klastra i wysokiej dynamice jego rozwoju.
Foresight – proces analityczny mający na celu przewidzenie przyszłych trendów rynkowych głównie z punktu widzenia rozwoju technologicznego; istotny
z punktu widzenia kształtowania długookresowych strategii organizacji.
Inicjatywa klastrowa – zorganizowane działania zainteresowanych podmiotów
(firm, administracji oraz środowiska naukowego), mające na celu przyspieszenie
wzrostu i konkurencyjności klastra w regionie (The Cluster Initiative Greenbook,
2003)
Inicjatywa oddolna – inicjatywa klastrowa, której inicjatorem jest sektor przedsiębiorstw i innych podmiotów klastra, bez formalnego (przynajmniej w pierwszym etapie) wsparcia ze strony władz publicznych.
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Inicjatywa odgórna – inicjatywa klastrowa, której inicjatorem są władze rządowe lub samorządowe podejmujące działania skłaniające przedsiębiorstwa i inne
instytucje do zaangażowania się w jej funkcjonowanie.
Innowacja – to nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługa, proces, działanie
marketingowe lub rozwiązanie organizacyjne. Wyróżnia się innowacje technologiczne, produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne.
Klaster – geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych
sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek
normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach,
konkurujących między sobą, ale również współpracujących (Porter 2001).
Koncepcja cztery P (4 P) – jedna z najbardziej popularnych koncepcji marketing
mix, wskazująca na kombinację takich elementów, za pomocą których możemy
oddziaływać na rynek. Tymi elementami są właśnie produkt, cena, dystrybucja,
promocja (ang. product, price, placing, promotion).
Low-hanging-fruits – nisko wiszące owoce, czyli szybkie korzyści, które można
osiągnąć w wyniku podjęcia najprostszych wspólnych działań. Osiągnięcie tych
szybkich korzyści ułatwia rozwój inicjatywy klastrowej i buduje zaufanie do jej
animatora.
Mapowanie klastra – proces analityczny mający wyróżnić funkcjonujące na
danym obszarze terytorium klastry względnie proces polegający na dokładnej
analizie konkretnego klastra. W procesie mapowania dążyć należy m.in. do identyfikacji poszczególnych grup podmiotów klastra oraz identyfikacji poszczególnych podmiotów, opis istniejących interakcji między aktorami oraz potencjał
klastra – pod względem wielkości zatrudnienia, wielkości produkcji sprzedanej
czy wielkości eksportu. Dokładny proces mapowania klastra jest nieodzownym
elementem fazy analizy w cyklu życia inicjatywy klastrowej.
Menedżer/koordynator klastra – osoba o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, której zadaniem jest realizacja lub koordynacja działań wskazanych
w strategii rozwoju klastra. Pojęcie koordynator klastra może odnosić się także
do podmiotu pełniącego powyższe funkcje.
Misja - zestaw wartości akcentujących specyficzną rolę danej organizacji na
rzecz otoczenia w którym funkcjonuje, a tym samym uzasadniających jej istnienie i podejmowane działania. Misja nie jest wizją.
Polityka oparta o klastry – (ang. cluster-based policy) działania władz publicznych
różnego szczebla zmierzające do identyfikacji klastrów oraz wspierania w sposób
mniej lub bardziej bezpośredni wybranych klastrów czy inicjatyw klastrowych.
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Celem polityki jest z reguły podnoszenie poziomu konkurencyjności gospodarki
danego obszaru administracyjnego.
Potrójna helisa – jest to model współpracy, gdzie zaangażowane są: biznes, administracja oraz sfera badawczo-rozwojowa. Model ten nazywany jest również
złotym trójkątem.
System innowacyjny – jest szerszym pojęciem niż klaster. W skład danego systemu innowacyjnego może wchodzić kilka klastrów. Najważniejszym elementem
systemu innowacyjnego są przedsiębiorstwa oraz sposób, w jaki organizują proces produkcyjny, innowacyjny i pozyskiwania wiedzy ze źródeł zewnętrznych
takich jak uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe i inne.
Wizja – jasno sformułowany długookresowy, zasadniczy cel funkcjonowania danej organizacji lub inicjatywy.
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