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1. Wprowadzenie
Niniejsze badania są wynikiem realizacji projektu „CLEM – Model uczenia się
w środowisku klastrowym”. Projekt ma za zadanie przenieść model środowiska
nauczania w klastrach – Clustered Learning Environment (CLE), opracowany
pierwotnie w Szkocji i Finlandii, do małych i średnich firm, regionalnych
przedstawicielstw rządu oraz izb handlowych w trzech najmniej rozwiniętych
regionach wschodniej i północno-wschodniej Polski. Ostatecznym celem jest
opracowanie innowacyjnego projektu szkolenia e-nauczania lub tzw. „blended
learning” (połączenie nauczania tradycyjnego z kształceniem komplementarnym)
skoncentrowanego na tworzeniu i rozwijaniu klastrów. W projekcie biorą udział
partnerzy z Polski, Finlandii oraz Szkocji.
Celem projektu CLEM jest:
analiza zakończonych lub trwających projektów z różnych dziedzin nauki
i nauczania w klastrach na terenie Finlandii i Szkocji;
zdefiniowanie modelu CLE (nauczania w klastrach) – innowacyjnego
podejścia

do

tego zagadnienia,

które zostanie

stworzone

na bazie

wspomnianych wcześniej doświadczeń i przeniesione do Polski;
założenie trzech klastrów w regionach objętych projektem i wykorzystanie ich
w weryfikacji skuteczności metody CLE;
zatwierdzenie (w trakcie rocznego okresu pilotażowego) klastrowego systemu
promowania długotrwałego systemu uzupełniania wiedzy poprzez szkolenia
i wymianę wiedzy w obrębie trzech klastrów oraz poprzez skłanianie małych
i średnich firm, aby dzieliły się swoim doświadczeniem za pośrednictwem
społeczności wirtualnej;
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rozpowszechnianie najlepszych przypadków z danego obszaru, celem
stworzenia kultury kształcenia, jako środka służącego do wspierania rozwoju
i wykorzystania nowopowstałych klastrów w regionach słabo rozwiniętych.
Projekt ma za zadanie wykorzystać istniejące dane badawcze (uzyskane
w Finlandii i Szkocji) i wyniki funkcjonowania z dziedziny tworzenia i dynamiki
klastrów, a także krytycznych czynników ich funkcjonowania. Doświadczenie
partnerów z krajów Zachodnich w połączeniu z wiedzą, doświadczeniem
w nauczaniu partnerów z Polski zostanie wykorzystane celem stymulowania
rozwoju klastrów, co będzie stanowić doskonały czynnik pobudzający do rozwoju
poszczególnych regionów.
Okres realizacji projektu to 2 listopada 2007 – 31 października 2009. Projekt jest
skierowany do dwóch grup docelowych:
1. Ekspertów i specjalistów z organizacji i instytucji związanych z rozwojem
regionalnym oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości. Ta grupa będzie
ostatecznym użytkownikiem (beneficjentem) programu e-learningowego, który
zostanie opracowany w ramach projektu.
2. Menedżerów (zwłaszcza tych odpowiedzialnych za zarządzanie ludźmi)
w firmach MŚP w

trzech regionach:

w woj.

podlaskim, lubelskim

i warmińsko-mazurskim. Pomogą oni sprawdzić model CLE, dzięki
osobistemu zaangażowaniu w jego tworzenie i dzielenie się wiedzą w ramach
klastra.
W szczególności projekt skierowany jest do grup przedsiębiorstw z następujących
sektorów: meblarskiego (silnie rozwinięty sektor w woj. warmińsko-mazurskim),
hotelarsko-gastronomicznego (hotele i restauracje są ważnym sektorem zarówno na
Podlasiu jak i Warmii i Mazurach), eko-turystycznego oraz produkcji żywności
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organicznej (sektory zyskujące na znaczeniu w woj. lubelskim oraz w pozostałych
dwóch regionach).
Koncepcja klastrów jest coraz bardziej powszechna, nie tylko na świecie ale
również

w

Polsce.

Stanowi

ona

nowy

sposób

myślenia

o

kreowaniu

konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Klastry stymulują rozwój
gospodarczy regionów, poziom rozwoju technologicznego, wzrost zatrudnienia,
wysoki poziom innowacyjności.
Istotą idei klastrów jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi
podmiotami życia gospodarczego, rozwój przedsiębiorczości w oparciu o sieci firm
kooperujących a nie indywidualnie funkcjonujące firmy. Twórcą najbardziej
popularnej definicji klastra ekonomicznego jest Porter. Według jego definicji klaster
to „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. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych
instytucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne
w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki
narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo
rozwiniętych”.
W wyniku realizacji projektu „CLEM – Model uczenia się w środowisku
klastrowym” została przeprowadzona analiza klastrów w województwie lubelskim,
która wyłoniła dziewięć inicjatyw o charakterze klastrowym.
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2. Partnerstwo klastrów na Lubelszczyźnie

2.1.

Dolina Ekologicznej Żywności

Utworzenie klastra wiejskiego na Lubelszczyźnie stało się realne dzięki
możliwości zrealizowania projektu o nazwie „Strategia Doliny Ekologicznej
Żywności”. Uznano, że projektowany klaster powinien koncentrować swoją
działalność wokół ekologicznej produkcji rolnej. Po zakończeniu projektu, powołano
do życia Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna”. Jego rejestracja sądowa nastąpiła 17
stycznia 2007 roku. Stowarzyszenie wdraża opracowaną w ramach projektu strategię
dla klastra ekologicznej żywności.
Uczestnikami klastra Doliny Ekologicznej Żywności są:
firmy produkcyjno-handlowe z województwa lubelskiego, zajmujące się
żywnością ekologiczną, w tym rynek hurtowy i sklepy specjalistyczne,
dostawcy ekologicznych produktów rolnych (ekorolnicy),
dostawcy przetworzonych produktów ekologicznych (pieczywo, wędlina,
nabiał, dżemy, soki itp.), zajmujący się marketingiem tych produktów,
zakłady produkcyjne z województwa lubelskiego, które mogą wytwarzać
produkty ekologiczne oraz ich opakowania, etykiety itp.,
gospodarstwa eko-agroturystyczne,
dostawcy usług certyfikacyjnych i badawczych,
dostawcy usług okołobiznesowych,
lokalne władze samorządowe,
szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze,
organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju wsi (głównie Ośrodki
Doskonalenia Rolniczego),
ECK Eureka 6
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organizacje

popularyzujące

prowadzenie

zdrowego

trybu

życia

i odżywiania się, w tym środowiska lekarskie oraz szkoły o profilu
ekologicznym,
media, zajmujące się tematyką ekologiczną, zdrowotną, rolniczą, rozwoju
regionalnego,
społeczność Lubelszczyzny zainteresowana prowadzeniem zdrowego
trybu życia.
Współpraca w ramach klastra polega na udziale w tworzeniu wspólnej oferty
oraz promocji z użyciem logo Stowarzyszenia. Do głównych form aktywności
promocyjnej należą: utrzymywanie strony internetowej (z odsyłaczami do sklepów
internetowych oraz do stron innych uczestników Doliny), wydawanie wspólnych
materiałów promocyjnych, udział w targach, kiermaszach i jarmarkach. Poza tym
w ramach działalności klastra organizowane są spotkania związane tematycznie
z żywnością ekologiczną i prowadzeniem zdrowego trybu życia. Na rzecz klastra
prowadzone są badania z udziałem naukowców i studentów. Studenci odbywają
w klastrze praktyki i staże, piszą prace projektowe i magisterskie, a nawet zaczynają
być zatrudniani na zasadzie "drenażu mózgów" (czyli wyboru najlepszych).

Dolina Ekologicznej Żywności – Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna”
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 081 740 84 85
e-mail: biuro@ekolubelszczyzna.pl
www.ekolubelszczyzna.pl
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2.2.

Klaster Kultury Lubelszczyzny

Klaster Kultury Lubelszczyzny znajduje się obecnie w fazie projektowej, ale
wobec ogromnego zainteresowania ze strony środowisk kultury rokuje duże
nadzieje na zafunkcjonowanie po zakończeniu projektu. W założeniu jest siecią
współpracy pomiędzy jednostkami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego,
naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
działającymi na rzecz rozwoju kultury na Lubelszczyźnie. Nawiązanie formalnych
i nieformalnych więzi pomiędzy beneficjentami projektu pozwoli na wymianę
doświadczeń i informacji, wspólne przedsięwzięcia, marketing oraz wzbogacenie
oferty kulturalnej i turystycznej. Konsolidacja środowiska kulturotwórczego
Lubelszczyzny poprawi funkcjonowanie placówek kultury, wzmocni potencjał
marketingowy i gospodarczy tego sektora.
Celem projektu jest również opracowanie i udostępnienie poprzez serwis
internetowy kompleksowej i aktualnej bazy danych, składającej się z 7 modułów
tematycznych:
1) instytucje i placówki kultury,
2) kultura ludowa,
3) ochrona dziedzictwa narodowego,
4) forum twórców niepełnosprawnych,
5) organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury,
6) szkoły i uczelnie artystyczne,
7) kalendarz imprez kulturalnych województwa lubelskiego.
Opracowana zostanie również graficzna forma bazy wykonana w technologii
Geographic Information System, która ma służyć jako wkład do budowanego
Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny.
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Województwo Lubelskie posiada ogromny potencjał kulturowy, który może
stanowić jeden z podstawowych kierunków promocji i rozwijania przemysłu
turystycznego regionu. Kultura stanowi jeden z podstawowych elementów atrakcji
turystycznych. Lubelszczyzna oferując bogatą ofertę kulturalną wzbogaci potencjał
turystyczny,

powodując

wydłużenie

sezonu

turystycznego

i

jednostkowe

wydłużenie pobytu turystów w województwie. Spowoduje to znaczny przypływ
kapitału i ożywienie sektora gospodarki związanego z turystyką.

Klaster Kultury Lubelszczyzny
Biuro Projektu:
ul. Zana 14, 20-601 Lublin
tel. 081 525 30 14
e-mail: klaster@lubelskie.org
www.lubelskie.org

2.3.

Klaster Restauratorów

Klaster Restauratorów, podobnie jak Klaster Kultury Lubelszczyzny, znajduje się
obecnie

w

fazie

projektowej.

„Klaster

Restauratorów

filarem

promocji

Lubelszczyzny” to pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa na rzecz
restauratorów, który ma pomóc w podniesieniu skuteczności zarządzania firmą
i usługami gastronomicznymi oraz przyczynić się do podniesienia konkurencyjności
świadczonych usług. Dla uczestników projektu przewidziano wsparcie w postaci
doradztwa indywidualnego w miejscu prowadzonej działalności oraz wspólną
promocję poprzez wydawnictwa i udział w imprezach targowych. Wspólne
działanie przedsiębiorstw, samorządów oraz różnych organizacji działających na
ECK Eureka 9
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rzecz Restauratorów przyczynić ma się do lepszego pokazania tradycji, kultury
i kuchni Lubelszczyzny w Polsce i na świecie.
Celem głównym projektu jest powstanie Klastra Restauratorów Lubelszczyzny,
który

poprzez realizację

swych celów podniesie

konkurencyjność regionu

i w znaczący sposób wpłynie na realizację przyjętej strategii rozwoju Lubelszczyzny.
Beneficjentami Ostatecznymi są w pierwszym rzędzie osoby bądź organizacje
prowadzące działalność gastronomiczną a w szczególności restauratorzy. Drugą
grupą Beneficjentów Ostatecznych są osoby i przedsiębiorstwa działające na rzecz
gastronomii oraz instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu, które
uczestniczyć będą w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji.
Na drodze do powstania klastra restauratorzy uczestniczyć będą w spotkaniach
i szkoleniach podnoszących ich wiedzę z zakresu praktycznej realizacji zasad
wdrażania Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Dobrej Praktyki Cateringowej
(zbiorowego żywienia), a także wdrażania systemu HACCP. Znakiem widzialnym
konsolidacji środowiska ma być wydanie folderu promującego kuchnię lubelską.
W pracach uczestniczyć będą różne środowiska: od naukowych począwszy
(historycy i etnografowie) przez czynnie kultywujących tradycje kulinarne po
specjalistów od PR. Katalog będzie podstawowym narzędziem do promocji tradycji,
kultury i kuchni Lubelszczyzny w Polsce i na świecie.

Klaster Restauratorów
Biuro Projektu:
ul. Rynek 2/31B, 20-111 Lublin
tel. 081 534 74 77
e-mail: biuro@restauratorzylubelscy.pl
www.restauratorzylubelscy.pl
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2.4.

Regionalny Klaster Lubelskie Drewno

Pomysł utworzenia klastra pojawił się w momencie wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Wiedza o rozwoju przedsiębiorstw dzięki inicjatywom klastrowym na
Zachodzie zrodziła chęć powołania klastra w regionie lubelskim. Przy współpracy
Lubelskiej Izby Rzemieślniczej i Towarzystwa Pomocy Wzajemnej udało się powołać
Stowarzyszenie Lubelskie Drewno, Regionalny Klaster w Lublinie. Formalnie
zarejestrowano je 23 lutego 2007 roku. Tworząc Stowarzyszenie starano się
wykorzystać zręby istniejącej, lecz powoli zanikającej współpracy przedsiębiorstw
w branży drzewnej, wzmocnić ją i stopniowo rozszerzać wspólną ofertę opartą na
innowacyjnej myśli technicznej.
Regionalny Klaster w Lublinie, którego podstawową ofertę stanowią lekkie domy
drewniane w systemie szkieletowym oraz domki rekreacyjne, zrzesza obecnie
właścicieli lasów, przedsiębiorstwa z branży drzewnej, a także zajmujące się
renowacją zabytków, stolarstwem artystycznym i rzeźbą. Po półrocznym okresie
funkcjonowania klastra liczba jego członków zwiększyła się z 17 do 23. Prężnie
rozwija się kooperacja z Lubelską Izbą Rzemieślniczą oraz z Fundacją "Willa
Polonia". Do grona honorowych partnerów należą: Urząd Miejski, Urząd
Marszałkowski i Politechnika Lubelska. Ponadto trwają rozmowy o podjęciu
współpracy z potencjalnymi partnerami z Francji, z regionu Lotaryngii.
Zrzeszone w klastrze firmy funkcjonują na obszarach wiejskich, zatrudniając
miejscowych wykwalifikowanych cieśli, stolarzy, dekarzy oraz wykorzystując
naturalne zasoby leśne. Budownictwo drewniane wraca do łask. Migracja ludności
z miast na wieś ukierunkowuje pola działań przedsiębiorstw na obszary wiejskie.
Wartościami pożądanymi przez klientów klastra stają się: spokój, wolniejsze tempo
życia, a także kontakt z naturą i ekologicznie czystym środowiskiem. Aby sprostać
ECK Eureka 11
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tym wymaganiom, klaster będzie rozwijał swoją działalność na terenach wiejskich.
Wdrażana obecnie nowa technologia budowania z gliny i słomo-beli z zachowaniem
standardów UE będzie dla wielu ludzi szansą na posiadanie własnego, niebanalnego
domu rodzinnego. Poza tym urozmaici krajobraz i podniesie atrakcyjność
Lubelszczyzny jako regionu innowacyjnego.

Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie
ul. Emilii Plater 2, 20-814 Lublin
tel. 081 746 93 34
e-mail: klaster.lublin@wp.pl
www.lubelskiedrewno.pl

2.5.

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Ziemia Lubartowska” – klaster
agroturystyczny

Stowarzyszenie Agroturystyczne "Ziemia Lubartowska" stanowi formalny trzon
klastra. Poszczególne gospodarstwa, choć stanowią wzajemną konkurencję, chętnie
ze sobą współpracują, uzgadniając np. zakres specjalizacji, plany inwestycyjne czy
formy wzajemnej pomocy. Dzielą się także doświadczeniem i pomysłami na
uatrakcyjnienie oferty, jak np. wspólna organizacja operetkowych wieczorów przy
ognisku czy nauka strzelania z łuku.
Nieformalnie z klastrem związane są:
pobliskie

gospodarstwa

rolne,

dostarczające

naturalne

produkty

żywnościowe (jak np. nabiał krowi i kozi, jaja, miód, owoce, warzywa,
zioła i produkty zbożowe), świadczące usługi (jazda konna, kuligi) lub
wynajmujące sprzęt (np. bryczki, sanie);
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muzea, w tym głównie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, stanowiące
główną atrakcję kulturalną w klastrze, ale także muzea w Lubartowie;
gospodarstwa agroturystyczne promują wobec turystów muzea, a te
z

kolei

proponują

swoim

gościom

noclegi

w

gospodarstwach

agroturystycznych;
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (LODR) oraz Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Lubartowie, którego pracownicy do niedawna
czynnie wspomagali rozwój praktyki klasteringu;
organizacja kościelna, w tym muzea parafialne oraz kościoły, w których za
zgodą Kurii Biskupiej odbywały się szkolenia dla rolników (w ramach
Wszechnicy Rodziny Wiejskiej, prowadzonej przez LODR);
lokalne władze; niestety, uczestnicy klastra skarżą się na zbyt małe
zaangażowanie

władz

np.

w

budowę

niezbędnej

infrastruktury,

sprzyjającej rozwojowi turystyki wiejskiej.
Członkowie Stowarzyszenia dbają o stałe podwyższanie jakości świadczonych
usług, potwierdzane formalnie np. dyplomami konkursu "Zielone Lato" czy
honorowymi tytułami "Gospodarstw Przyjaznych Środowisku". Starają się także
nawiązywać do wielowiekowej tradycji upraw na swoim terenie, uprawiając grykę.
Kasza gryczana, jako tradycyjna podstawa wyżywienia w tych okolicach,
proponowana jest turystom do spożycia i przeznaczana także na sprzedaż.
Z pozostałości po młócce wytwarza się ekologiczne materace i pufy, o walorach
zdrowotnych potwierdzonych przez specjalistów.
Sukcesem Stowarzyszenia jest rejestracja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi produktu regionalnego o nazwie "pierożki nowodworskie". Są to tradycyjne
polskie pierogi z kaszą gryczaną i serem oraz specyficznymi, ziołowymi dodatkami.
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Stowarzyszenie Agroturystyczne „Ziemia Lubartowska”
ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej
tel. 081 859 13 69
e-mail: agroturlubartow@interia.pl
www.lubartow.agroturystyka.pl

2.6.

Zrzeszenie Producentów Owoców „Stryjno Sad”

Przykładem dynamicznie rozwijającej się grupy producentów o charakterze
klastrowym jest ugrupowanie gospodarstw sadowniczych z gminy Rybczewice,
zlokalizowanych wokół miejscowości Stryjno, około 30 km na południowy wschód
od Lublina. Jego zalążkiem była dobrze prosperująca firma obrotu owocami, której
właściciel założył w 1998 roku Zrzeszenie Producentów Owoców „Stryjno Sad”,
skupiające obecnie 42 członków. Dla usprawnienia zarządzania i ułatwienia działań
marketingowych, Zrzeszenie utworzyło w roku 2002 reprezentującą je spółkę
kapitałową o nazwie „Stryjno Sad” Spółka z o.o., z siedzibą w Kawęczynie
k. Lublina.
Całkowita powierzchnia gospodarstw członków Zrzeszenia wynosi 480 ha,
z czego największe pola upraw stanowią sady jabłoniowe (240 ha). W ofercie
Zrzeszenia można znaleźć 20 odmian jabłek (ich produkcja wynosi ponad 5 tys. ton
rocznie), czarne porzeczki, wiśnie, czereśnie i orzechy laskowe. Otrzymały certyfikat
Instytutu Przemysłu Organicznego, co oznacza, że są wolne od niepożądanych
chemikaliów. Zrzeszenie uzyskało ponadto Certyfikat Lubelskiej Loży Jakości oraz
wiele nagród i wyróżnień podczas imprez targowo-wystawienniczych. Jedną
z najbardziej cenionych jest wygrana w Plebiscycie na Najlepszy Spożywczy Produkt
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Lubelszczyzny 2003. Owoce ze „Stryjna” są dostępne przez cały rok, gdyż sadownicy
dysponują nowoczesną bazą przechowalniczą. W 2002 roku Zrzeszenie zakończyło
budowę największej w regionie, elektronicznej sortowni owoców, pozwalającej na
sortowanie owoców według koloru, "rumieńca", rozmiaru i wagi. W kolejnych
inwestycjach zakupiło maszyny pakujące jabłka w worki metodą termiczną, a także
rozbudowało bazę logistyczną.
Członkowie Zrzeszenia uczestniczą w międzynarodowych wystawach owoców,
organizują pokazy i szkolenia dotyczące sadowniczych innowacji, dobierają
najlepsze odmiany owoców do uprawy, pielęgnują i nawożą drzewa. Dzięki
efektowi skali wspólnych zakupów: materiału sadowniczego, nawozów i środków
ochrony roślin uzyskują znaczące oszczędności. Korzystają z konsultacji specjalistów
z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Akademii Rolniczej w Lublinie.
Wspólnie pozyskują środki z europejskich i krajowych funduszy pomocowych.
Współpracują z miejscowymi władzami, głównie wspomagając się wzajemnie
w kontaktach z zagranicą oraz podczas organizacji Święta Kwitnących Sadów. Są
członkami Związku Sadowników Rzeczypospolitej i Towarzystwa Rozwoju Sadów
Karłowych, które dzięki międzynarodowym kontaktom umożliwia im wyjazdy
szkoleniowe i wymianę doświadczeń z sadownikami z całego świata. Działania
marketingowe również są wspólne. Owoce, pakowane zgodnie z wymaganiami
odbiorców i transportowane do dowolnego miejsca w kraju, są sprzedawane głównie
w sieciach hiper i supermarketów. Znaczącym segmentem odbiorców owoców są
producenci przetworów owocowych z obszaru Lubelszczyzny oraz zagraniczni
kontrahenci.
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Zrzeszenie Producentów Owoców „Stryjno Sad”
Kawęczyn 62, 21-050 Piaski
tel. 081 581 08 60
e-mail: info@stryjno-sad.pl
www.stryjno-sad.pl

2.7.

Lubelski Klaster Chmielu

Lubelski Klaster Chmielu swoją działalnością obejmuje powiaty: opolski
i puławski, w szczególności zaś gminę Wilków, Krasnystaw, czyli geograficzny rejon
Powiśla. Chmiel jest na tych terenach uprawą tradycyjną. Najstarsze zakłady
funkcjonują na tym terenie od ponad 100 lat. W rejonie działa ponad 700 plantatorów
chmielu, firmy skupujące i przetwarzające szyszki chmielowe na ekstrakt. Centrum
uprawy jest gmina Wilków (28% polskiego chmielu). O miano największej wsi
chmielarskiej od lat walczą zaś Dobre i Rogów.
Uczestnikami klastra jest 10-15 wyselekcjonowanych plantatorów chmielu,
zrzeszonych w związkach, grupach, zrzeszeniach, firmy dostarczające materiał do
produkcji, firmy dostarczające środki ochrony, firmy nawozowe, instytuty naukowe,
firmy certyfikujące produkcje świeżej żywności, firmy skupujące i pakujące, firmy
dostarczające maszyny rolnicze, firmy zajmujące się logistyką, firmy doradcze,
agencje marketingowe, agencje PR oraz wspierające klaster jednostki samorządu
terytorialnego z Lubelszczyzny.
Reprezentację plantatorów chmielu stanowi Krajowy Związek Producentów
Chmielu oraz Nadwiślańskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu, które to instytucje
wraz

z

gminą

Wilków

organizują

coroczne

święto

chmielu:

Chmielaki
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Nadwiślańskie. W czasie tych branżowych spotkań zbierają się plantatorzy, firmy
zajmujące się skupem i przetwórstwem chmielu, firmy handlujące wyrobami na
bazie chmielu, przedstawiciele instytucji naukowych np. Katedra Roślin Specjalnych
Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, producenci nawozów,
środków ochrony, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego.
Celem współpracy jest wytworzenie trwałych połączeń kooperacyjnych procesów
w ramach grupy oraz modernizacja procesów i produktów, wzmocnienie inicjatywy
lokalnych firm i instytucji działających w branży chmielarskiej w celu promowania
rejonu, zwiększenie efektywności działania na rynku jako grupa związana
z produkcją chmielu na Powiślu.
Klaster powstał w wyniku realizacji projektu „Program szkoleń promujących
clustering” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu
państwa.

Lubelski Klaster Chmielu
Opiekun grupy:
Lubelski Klub Biznesu
Agnieszka Gąsior
Plac Litewski 2, 20-080 Lublin
tel. 081 534 30 77
e-mail: info@lkb.lublin.pl
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2.8.

Swoją

Epoka Gryczoka!

działalnością

klaster

Epoka

Gryczoka!

obejmuje

okolice

Janowa

Lubelskiego oraz rejon wokół Biłgoraja. Tereny te tradycyjnie związane są z uprawą
gryki, produkcją kaszy i wyrobów z kaszy gryczanej. Tradycja uprawy tej rośliny
sięga wieków średnich. Zauważyć można wyraźną koncentrację uprawy gryki
w tym rejonie. Z nasion gryki produkuje się kaszę krakowską i mąkę do
sporządzania drobnych wypieków: blinów, racuszków. Gryka jest też rośliną,
z której piecze się chleb. Z mąki gryczanej wyrabia się również makaron. W rejonie
tym usytuowane są też firmy zajmujące się skupem kaszy i jej przygotowanie do
sprzedaży. Jest też cały szereg mniejszych piekarni i ciastkarni, które specjalizują się
w wypiekach na bazie kaszy gryczanej.
Miasto Janów Lubelski wspiera lokalnych przedsiębiorców od kilku lat regularnie
organizując dwudniowy festiwal kaszy pod nazwą Gryczoki, który przyciąga
producentów, firmy zajmujące się skupem i handlem kaszą oraz piekarnie
i ciastkarnie prezentujące różnorodność produktów spożywczych i potraw,
w których kasza stanowi smakowity dodatek.
Celem

klastra

jest

zwiększenie

wiedzy

dotyczącej

zasad

współpracy,

wytworzenie połączeń kooperacyjnych oraz modernizacja procesów i produktów.
Klaster skupia około 10-15 producentów gryki, firmy zajmujące się skupem
nasion gryki, kaszarnie, palarnie kaszy, firmy zajmujące się skupem i handlem kaszą,
piekarnie, ciastkarnie, sklepy cukiernicze, lokale gastronomiczne i gospodarstwa
agroturystyczne serwujące regionalne potrawy na bazie kaszy gryczanej. W klastrze
znajdują się także instytucje wspierające działania podmiotów zrzeszonych
w ramach klastra, tj. firma doradcza, agencja marketingowa, firma transportowa.
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Instytucje i firmy, korzystając ze wsparcia w ramach klastra, działają lub chcą
działać wspólnie w celu stworzenia grupy promującej kaszę gryczaną, jako produkt
regionalny, o charakterze tradycyjnym oraz popularne w regionie smakowitości
wytwarzane tradycyjnie na bazie kaszy takie jak: gryczok janowski, słynny pieróg
biłgorajski czy choćby aromatyczna kaszanka.

Epoka Gryczoka!
Opiekun grupy:
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
Paweł Kusz, Bożena Czajkowska
ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
tel. 015 872 43 30
e-mail: janowlub_zp@woi.lublin.pl

2.9.

Klaster Kalafiorowo – Brokułowy

Klaster Kalafiorowo – Brokułowy działa na Lubelszczyźnie, w geograficznym
rejonie Roztocza i Grzędy Sokalskiej, na terenie powiatów: tomaszowskiego,
zamojskiego i hrubieszowskiego. Rejon ten jest tradycyjnie związany z uprawą
kalafiora i brokuła. Na terenie wspomnianych powiatów działają zakłady skupujące
i przetwarzające kalafior i brokuł od ponad 15 lat, a duża część produkcji trafia na
rynki całego świata. Trzon klastra stanowi Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania
„G6 Grzędy Sokalskiej”, której celem jest wykreowanie produktu lokalnego.
Uczestnikami klastra jest około 35 wyselekcjonowanych plantatorów uprawy
kalafiora i brokuła z rejonu 3 wyżej wymienionych powiatów, zrzeszonych
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w związkach, grupach, zrzeszeniach, firmy dostarczające materiał do produkcji,
firmy dostarczające środki ochrony, firmy zajmujące się skupem i przetwórstwem
kalafiora i brokuła, firmy handlujące przetworzonymi produktami, instytuty
naukowe, firmy certyfikujące produkcje, firmy skupujące i pakujące, firmy
dostarczające maszyny rolnicze, firmy zajmujące się logistyką, firmy doradcze,
agencje marketingowe, agencje PR oraz wspierające klaster jednostki samorządu
terytorialnego z Lubelszczyzny.
Co roku na terenie Gminy Łaszczów odbywa się Święto Kalafiora i Brokuła.
Wszystkie edycje, które odbyły się do tej pory wzbudzały ogromne zainteresowanie.
Podczas święta prezentowane są wyroby z kalafiora i brokuła w postaci dekoracji,
wystawy, odbywa się również degustacja produktów.
Wykorzystując koncentrację uprawy kalafiora i brokuła na terenie tych
3 powiatów, klaster stawia sobie za zadanie wzmocnić inicjatywę lokalnych firm
i instytucji działających w branży spożywczej w celu promowania rejonu, jak
również wykreowania produktu lokalnego w postaci kalafiora i brokuła.
Podobnie jak Lubelski Klaster Chmielu tak i Klaster Kalafiorowo – Brokułowy
powstał w wyniku realizacji projektu „Program szkoleń promujących clustering”
pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Klaster Kalafiorowo – Brokułowy
Opiekun grupy:
Urząd Gminy w Łaszczowie
Monika Iżyńska
ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów
tel. 084 661 15 05
e-mail: laszczow_g@woi.lublin.pl
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3. Zakończenie

Z przeprowadzonych badań wynika, że województwo lubelskie jest stosunkowo
aktywnym regionem w zakresie partnerstwa klastrów. Klastry tworzone na terenie
województwa lubelskiego to w zdecydowanej przewadze grupy związane
z sektorem rolnictwa. Wiąże się to bezpośrednio z agrarnym charakterem całego
regionu.
Wiele z istniejących inicjatyw powstało w wyniku realizacji projektów
europejskich. Na 9 wyróżnionych grup jedynie Stowarzyszenie Lubelskie Drewno,
Stowarzyszenie

Agroturystyczne

„Ziemia

Lubartowska”

oraz

Zrzeszenie

Producentów Owoców „Stryjno-Sad” to inicjatywy oddolne. Klaster Kalafiorowo –
Brokułowy, Epoka Gryczoka! oraz Lubelski Klaster Chmielu to grupy powstałe
w wyniku realizacji projektu „Program szkoleń promujących clustering” zleconego
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a współfinansowanego przez
Unię

Europejską

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Dolina

Ekologicznej Żywności powstała w wyniku projektu „Strategia Doliny Ekologicznej
Żywności”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

w

ramach

Zintegrowanego

Programu

Operacyjnego

Rozwoju

Regionalnego – Działanie 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.
Klaster Kultury Lubelszczyzny to wynik projektu pod nazwą „Klaster Kultury
Lubelszczyzny – wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego środowisk
kulturotwórczych i turystycznych regionu” a Klaster Restauratorów

projektu

„Klaster Restauratorów – filarem promocji Lubelszczyzny”.
W przypadku klastrów powstałych w ramach projektów istnieje obawa, że po
zakończeniu projektu grupy te przestaną istnieć. Obawa ta znalazła niestety
potwierdzenie. Po zakończeniu projektu „Program szkoleń promujących clustering”
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grupy: Chmielaki Nadwiślańskie, Epoka Gryczoka! oraz Klaster Kalafirowo –
Brokułowy nie podjęły dalszej współpracy i ostatecznie przestały istnieć.
Nie mniej jednak potencjał klastrowy w województwie lubelskim istnieje. Ma to
ogromne znaczenie, gdyż w obecnym okresie wdrażania funduszy strukturalnych na
działania podejmowane przez przedsiębiorców zrzeszonych w ramach klastrów
przeznaczono bardzo duże środki finansowe.
W związku z realizacją projektu CLEM – Model uczenia się w środowisku
klastrowym pracownicy Europejskiego Centrum Kształcenia „Eureka” wzięli udział
w szeregu spotkań z przedstawicielami klastrów z terenu województwa lubelskiego.
Zdobyta wiedza oraz wyniki przeprowadzonych rozmów pozwalają wyrazić
przekonanie, że najbardziej wartościowe inicjatywy z punktu widzenia projektu to
Klaster Restauratorów i Hotelarzy oraz Stowarzyszenie Lubelskie Drewno –
Regionalny Klaster w Lublinie. Z tymi grupami należałoby nawiązać współpracę
w ramach realizowanego przez nas projektu.
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