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1. Klastry – niezbędne informacje
Klaster to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z
nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączoną podobieństwami i wzajemnie się
uzupełniającą.
Lub inaczej: klaster to występujące na danym terenie silne skupisko podmiotów o określonym
profilu działania wraz z instytucjami otoczenia, które wchodzą ze sobą w róŜnego rodzaju
interakcje.

Inicjatywa klastrowa
Czymś nieco innym jest inicjatywa klastrowa. Inicjatywa klastrowa to zorganizowane działania
pewnej grupy podmiotów mające na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
klastra. PoniewaŜ rozwój ten jest warunkowany wieloma czynnikami przyjmuje się, Ŝe
uczestnikami inicjatywy klastrowej powinny być firmy, administracja, środowisko naukowe,
instytucje otoczenia biznesu itp.
Dla tak rozumianej inicjatywy klastrowej bardzo waŜne znaczenie ma określenie działań
niezbędnych dla przyspieszenia rozwoju firm wchodzących w skład danego klastra. Proces ten
moŜe np. przybrać postać wspólnego wypracowania strategii rozwoju klastra. Przyjęcie
wspólnej strategii rozwoju klastra ma tę zaletę, iŜ pozwala zintegrować podmioty klastra wokół
wspólnej wizji i celów strategicznych, a takŜe tworzy pewne zobowiązanie do podjęcia
określonych działań zapisanych w strategii. Warto w tym miejscu podkreślić, Ŝe działania
niezbędne do rozwoju danego klastra mogą być realizowane przez róŜne podmioty - tj.
koordynatora lub animatora klastra, firmy, administrację, placówki edukacyjne i badawczorozwojowe, instytucje otoczenia biznesu itp.
Inicjatywa klastrowa moŜe być niesformalizowana, jakkolwiek waŜne 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 jeŜeli w danym klastrze nie
ma podmiotu, który mógłby pełnić aktywną rolę animatora i koordynatora klastra. Więcej o
formach prawnych w rozdziale 2.
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Co decyduje o sile klastra?
Istotnym wyznacznikiem klastra jest dobra komunikacja i zdolność do współpracy
przedsiębiorstw, administracji i instytucji otoczenia, w tym jednostek edukacyjnych i badawczorozwojowych. Intensywność róŜnego 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.)
Fenomen klastrów dobitnie wskazuje, Ŝe o sukcesie pojedynczej firmy decyduje takŜe otoczenie,
w którym ona funkcjonuje, nawet jeŜeli charakteryzuje się ono wysokim natęŜeniem
konkurencji. Jest to spostrzeŜenie o tyle istotne, iŜ bardzo często przedsiębiorcy postrzegają
konkurencję jako barierę rozwoju oraz dąŜą do jej ograniczenia i uzyskania jakiejś formy
monopolu. Praktyka klastrów pokazuje, Ŝe konkurencja w ramach danej lokalizacji przynosi
szereg korzyści - działa stymulująco, wymusza innowacyjność i pozwala lepiej zahartować się do
konkurowania na rynku krajowym i globalnym.
Konkurencja nie wyklucza przecieŜ współpracy i współdziałania - np. w celu realizacji
przedsięwzięć, które są poza zasięgiem pojedynczej firmy lub umoŜliwiają obniŜenie 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 niezaleŜnych podmiotów, nagromadzenia określonej wiedzy i kwalifikacji,
specjalizacji, łatwości znalezienia pracowników i partnerów biznesowych (podwykonawców i
usługodawców) oraz realizacji wspólnych działań w pewnych obszarach.
Przestrzenna bliskość i częste interakcje stymulują przepływ wiedzy, procesy uczenia się oraz
absorpcji i generowania innowacji. Nagromadzenie róŜnego rodzaju wyspecjalizowanych
instytucji (takŜe finansowych), specjalistycznej wiedzy, formalnych i nieformalnych kontaktów
oraz kapitału zaufania ma bardzo praktyczny efekt ekonomiczny w postaci niŜszych kosztów
transakcyjnych - szybciej podpisywanych umów, lepszego dostępu do zewnętrznego finansowania
itp.
W rozwiniętych klastrach równolegle moŜe funkcjonować kilka inicjatyw lub organizacji, które
skupiają się na róŜnych 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 róŜnych inicjatyw.

Rozwój inicjatywy klastrowej składa się z kilku etapów
W rozwoju inicjatywy klastrowej moŜna wyróŜnić kilka zasadniczych etapów (koordynowanych
najczęściej przez animatora):
Analizy,
Formułowania strategii,
Mobilizacji,
WdroŜenia i ewaluacji działań,
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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 zagroŜeń).
Mapowanie klastra powinno prowadzić do wskazania podmiotów i instytucji funkcjonujących w
istniejącym lub potencjalnym klastrze. Analiza ta powinna zbierać podstawowe informacje
określające wielkość i strukturę (liczba podmiotów i instytucji, wielkość zatrudnienia, produkcji,
sprzedaŜy), a takŜe rodzaje i intensywność interakcji występujących pomiędzy poszczególnymi
podmiotami potencjalnego klastra.

Formułowanie strategii i planu działania
Sformułowanie strategii powinno najczęściej poprzedzać formalizację inicjatywy klastrowej, czy
teŜ powoływanie organizacji dla koordynacji (wdroŜenia) działań istotnych dla rozwoju klastra.
Analizy porównawcze wskazują, Ŝe inicjatywy, które wypracowały jasną i przejrzystą strategię
działania i poświęciły czas na jej rozpowszechnienie osiągnęły lepsze rezultaty.
Strategia powinna odpowiadać na główne problemy i zagroŜenia, z którymi borykają się firmy w
danej lokalizacji, zidentyfikowane w fazie analizy. Musi teŜ wskazywać na wspólne lub
indywidualne działania, które pomogłyby je przezwycięŜyć. Plan działań powinien obejmować
rozpisanie realizacji poszczególnych celów w czasie- w krótkim okresie (ok. pół roku); średnim
(do 2 lat) oraz dłuŜszym - a takŜe wskazywać wstępny budŜet oraz podmioty odpowiedzialne za
ich realizację.
Bardzo waŜne jest zaplanowanie działań na najbliŜszą przyszłość pozwalających na osiągnięcie
stosunkowo szybkich korzyści, które uwiarygodniałyby inicjatywę w oczach jej uczestników.
Takimi szybkimi korzyściami moŜe być np. obniŜka kosztów w wyniku wspólnych zakupów
surowca lub usług telekomunikacyjnych. Strategiczne cele muszą być takŜe realne do wykonania
– zbyt ambitne cele mogą jedynie spowodować zniechęcenie do podejmowania dalszych
wspólnych działań.

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, toŜsamości lokalnej lub branŜowej i umiejętnie prowadzić do ich
wzmocnienia. Istotnym elementem mobilizacji jest przekonanie i zaangaŜowanie odpowiednich
„czynników” (Iiderów biznesowych, marszałka, rektora uczelni, którzy będą przyciągać
zainteresowanie innych podmiotów oraz budować wiarygodność uruchamianej inicjatywy i
przyszłych działań wdroŜeniowych).
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Najprostszym sposobem realizacji fazy mobilizacji jest organizacja róŜnego rodzaju spotkań, w
tym takŜe o charakterze mniej formalnym. Bardzo często okazuje się, Ŝe przedsiębiorcy
działający na danym terenie oraz przedstawiciele administracji i innych instytucji rzadko
spotykają się razem, Ŝeby dyskutować o bolączkach i potrzebach przedsiębiorstw.
Faza mobilizacji powinna byt ukierunkowana na zmianę sposobu myślenia i filozofii działania (w
tym prowadzenia biznesu). PoŜądane jest wskazywanie na moŜliwości wykorzystania potencjału
administracji i sektora badawczo-rozwojowego, potrzebę konkurowania takŜe z podmiotami z
zewnątrz i innymi lokalizacjami, moŜliwości uzyskania określonych korzyści w ramach
współpracy, zalety posiadania wspólnej marki, czy teŜ konkurowania jakością.
Faza mobilizacji wymaga zarysowania korzyści krótkookresowych, które mogą wyniknąć 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. PoŜyteczne moŜe być takŜe uruchomienie pierwszych działań nie wymagających
znaczących nakładów - np. strony internetowej, czy biuletynu informacyjnego.
Narzędziami wspierającym fazę mobilizacji mogą być seminaria informacyjne przybliŜające 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 naleŜy wspólnie przezwycięŜyć.
NaleŜy podkreślić, Ŝe animator klastra powinien dąŜyć nie tylko do realizowania określonych
działań, ale takŜe stworzenia stałej platformy porozumiewania się, która ułatwiałaby wymianę
informacji, bieŜące kontakty, nawiązywanie współpracy oraz reagowanie na zmieniające się w
czasie problemy i wyzwania. Znakomitą platformą do realizacji takiego działania są internetowe
platformy wymiany wiedzy.
Elementem fazy mobilizacji moŜe być takŜe podpisywanie róŜnego rodzaju listów intencyjnych i
porozumień o współpracy a takŜe instytucjonalizacja inicjatywy klastrowej. Instytucjonalizacja
jest często postrzegana jako bardzo konkretne działanie pozwalające na skuteczne uruchamianie
kolejnych działań.
WdroŜenie
Niezbędnym etapem rozwoju inicjatywy klastrowej jest wdroŜenie w Ŝycie przyjętej strategii,
szczególnie działań o charakterze krótkookresowym, które powinny przynosić szybkie korzyści i
słuŜyć dalszej integracji. W okresie wdraŜania istotne są działania spajające uczestników
inicjatywy klastrowej. Mogą one być bardzo róŜne, poniewaŜ będą wynikać z indywidualnych
potrzeb i uwarunkowań. Wiele typów działań będzie jednak podobnych. PoniŜej prezentujemy
niektóre z nich.
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Cykliczne spotkania – mniej lub bardziej formalne. Mogą to być spotkania merytoryczne
poświęcone zagadnieniom branŜowym lub technologicznym, jak równieŜ spotkania
integracyjne, towarzyskie (śniadania lub obiady biznesowe, spotkania sportowe, imprezy
rodzinne lub dla dzieci, wieczorki taneczne, itp.). Często obiera się konkretny pub,
kawiarnię lub klub sportowy jako miejsca charakterystyczne dla danej inicjatywy.
Portal internetowy. Pełni liczne role – informacyjną, komunikacyjną dla poszczególnych
realizowanych działań, kontaktową. Portal zawiera informacje o członkach inicjatywy,
ich profilu działalności, poszukiwanych kontaktach biznesowych. W ramach portalu
zamieszczane są równieŜ informacje dotyczące poszukiwanych pracowników oraz baza cv
specjalistów z branŜy.
Strona internetowa klastra. Witryna www pełni rolę podobną do platformy, z tym Ŝe jest
skierowana przede wszystkim do klientów.
Wsparciem dla rozwoju inicjatywy klastrowej są niewątpliwie działania marketingowe,
które z reguły przyjmują postać konferencji dla mediów lokalnych oraz róŜnego rodzaju
materiałów promocyjnych. Powinny one budować rozpoznawalność inicjatywy i zachęcać
kolejne podmioty do włączenia w jej prace.

Lobbing
Działania lobbingowe są bardzo często podejmowane przez inicjatywy klastrowe, zwłaszcza
jeŜeli nie uczestniczą w nich bezpośrednio przedstawiciele administracji. Działając wspólnie
nawet małe i rozproszone podmioty stanowią waŜną 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, Ŝeby inicjatywy klastrowe nie słuŜyły załatwianiu partykularnych spraw, ale
definiowały pewien wspólny interes szerszej grupy firm, a takŜe lokalnej społeczności, w której
funkcjonują. Dobrą okazję do takiego pozytywnego lobbingu daje zaangaŜowanie administracji w
inicjatywę klastrową.
Skuteczność inicjatywy klastrowej w lobbowaniu korzystnych rozwiązań infrastrukturalnych,
edukacyjnych, prawnych i innych zaleŜy przede wszystkim od jej siły - zasięgu, liczby firm,
znaczenia dla lokalnego lub regionalnego rynku pracy, dynamiki rozwoju itp. Siła oddziaływania
danej inicjatywy jest większa jeŜeli reprezentuje ona całe lub znaczną część środowiska
biznesowego z danej branŜy na określonym obszarze geograficznym.
Przykładem inicjatywy, która moŜe pochwalić się znaczącymi sukcesami w zakresie dobrze
rozumianego lobbingu jest Dolina Lotnicza. Poprzez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa
ma ona moŜliwość wpływania na kształt priorytetów badawczych w dziedzinie technologii
lotniczych w Polsce, a poprzez współpracę w ramach Europejskiej Platformy Technologicznej
Lotnictwa uzyskała równieŜ wpływ na kształt programów badawczych Unii Europejskiej w tej
dziedzinie.
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Wspólne projekty badawcze
Bardziej zaawansowanym obszarem wspólnych działań klastra 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. Co ciekawe jednostka rozwiązująca dany problem technologiczny,
moŜe stać się w przyszłości swoistym „centrum technologiczny” oferującym rozwiązania dla
innych podmiotów, klastrów.
Przykładem takiego rozwiązania jest Centrum Ceramiczne, które wspiera klaster płytek
ceramicznych w regionie Emilia-Romania we Włoszech. Centro Ceramico świadczy szereg usług
badawczych w zakresie: chemii (właściwości surowców uŜywanych w produkcji ceramiki),
ceramiki przemysłowej, zaawansowanych technologii ceramicznych, ochrony środowiska oraz
energii i procesów przemysłowych. Szczególny nacisk kładziony jest na badania o charakterze
wdroŜeniowym 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.
W Polsce najbardziej wyrazistym przykładem organizowania współpracy w zakresie prac
badawczo-rozwojowych jest wspominana juŜ Dolina Lotnicza. W ramach tej inicjatywy powstało
Centrum Zaawansowanych Technologii Aeronet, którego celem jest opracowywanie i wdraŜanie
nowoczesnych technologii w branŜy lotniczej.
Integrację firm w celu wspólnego zaangaŜowania się w projekty badawcze podejmują równieŜ
takie inicjatywy jak Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych czy klaster kotlarski w
Pleszewie

Wspólny marketing
W ramach inicjatyw klastrowych podejmowane są często działania na rzecz stworzenia i
wypromowania wspólnej marki, często o charakterze regionalnym - np. Pomidor Sandomierski,
Bursztyn Bałtycki czy Naturalnie z Podlasia!. Pozwala ona na uzyskanie większego
zainteresowania ze strony klientów na rynku krajowym lub globalnym.
Innym przykładem wspólnych działań marketingowych moŜe być stworzenie jednego katalogu
prezentującego ofertę wszystkich uczestników klastra. Taki katalog moŜe 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 równieŜ przybrać formę wykupienia wspólnego stoiska na
targach branŜowych czy wyjazdy handlowe. Tego typu działania są najczęściej podejmowane w
przypadku inicjatyw skupiających mniejsze podmioty, dla których samodzielne uczestnictwo na
targach, czy kilkudniowy wyjazd do zagranicznych, potencjalnych kontrahentów byłoby zbyt
duŜym obciąŜeniem finansowym. Bardzo waŜną rolę odgrywa ustalenie szczegółowych zasad
uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. W jednym z klastrów uzgodniono m.in., Ŝe prezentowane
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wyroby nie będą oznakowane znamionami poszczególnych firm. Stoisko było obsługiwane
rotacyjnie przez przedstawicieli kolejnych firm, przy czym kaŜdy zainteresowany kontrahent
miał być rejestrowany, tak, Ŝeby później dowolny producent miał moŜliwość bezpośredniego z
nim kontaktu.
Inne przykłady
Wspólna promocja eksportu,
Wspólne przedstawicielstwa handlowe,
Wspólne projekty logistyczne, w tym koordynacja zakupów surowców i półproduktów,
Wspólna certyfikacja produktów, przyjmowanie norm technicznych czy jakościowych,
Wspólna realizacja większych zleceń przez grupy podmiotów.

Rola animatora klastra
Animator klastra jest osobą kluczową w fazie zawiązywania inicjatywy i wczesnych fazach jej
rozwoju. Musi to być osoba silnie zaangaŜowana, posiadająca wizję oraz przekonanie o
zasadności rozwoju wspólnych działań i niewykorzystanym potencjale danej grupy. Powinna ona
posiadać duŜe zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętności
negocjacyjne. Rolą animatora jest bowiem w duŜym stopniu niwelowanie wzajemnych uprzedzeń
i stereotypów oraz przełamywanie konfliktów interesów. Animator powinien takŜe doskonale
orientować się w specyfice danej branŜy oraz rozumieć uwarunkowania funkcjonowania róŜnych
podmiotów w klastrze (przedsiębiorstw, administracji, jednostek B+R, itp.).
W miaro rozwoju inicjatywy klastrowej i przejścia do etapu wdraŜania wypracowanej strategii,
rola animatora ustępuje często roli menedŜera klastra. MenedŜerem odpowiedzialnym za
bezpośrednie zarządzanie działaniami podejmowanymi w ramach inicjatywy klastrowej powinna
być osoba o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu biznesowym. MoŜe zostać nim osoba
wyłoniona zarówno spośród członków inicjatywy, jak teŜ znaleziona w wyniku typowego
konkursu na stanowisko. W przypadku większych inicjatyw moŜe pojawić się potrzeba stworzenia
zespołu zarządzającego, w skład którego wchodziliby profesjonaliści od marketingu, promocji,
zarządzania.
Rozwój inicjatywy moŜe takŜe wymagać sformalizowania ciała nadzorującego prace zespołu
menedŜerów - swoistej rady klastra, która składałaby się z przedstawicieli liderów i kluczowych
aktorów klastra. Większość składu takiej rady powinni tworzyć przedstawiciele firm.

Klasyfikacja klastrów
Na świecie prowadzone są liczne badania nad klastrami, próbujące sklasyfikować je według
róŜnych kryteriów. Najpopularniejsza jest typologia Brytyjskiego Departament Handlu i
Przemysłu. Oto ona:
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Łańcuch wartości dodanej - jądro klastra stanowią przedsiębiorstwa sąsiadujące w
łańcuchu wartości dodanej. Zasadnicze znaczenie mają w tym przypadku pionowe
powiązania w procesach produkcyjnych,
Agregacja powiązanych sektorów - typ klastra składający się z czterech zasadniczych
części: segmentu produkcji dóbr finalnych, produkcji maszyn i urządzeń,
wyspecjalizowanych nakładów oraz wspierających usług,
Klastry regionalne - agregacja powiązanych sektorów, skoncentrowana przestrzennie w
ramach regionu, co warunkuje jego globalną konkurencyjność,
Dystrykty przemysłowe - lokalne skupiska małych i średnich przedsiębiorstw
wyspecjalizowanych w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego, silnie powiązane
z środowiskiem lokalnym, w oparciu o zaufanie i więzi kooperacyjne,
Sieć - specyficzna forma powiązań pomiędzy aktorami gospodarczymi, oparta na
współzaleŜnościach, kooperacji i zaufaniu - moŜe lecz nie musi być skoncentrowana
przestrzennie,
Środowisko innowacyjne - synergia czynników ekonomicznych i instytucjonalnych na
obszarach koncentracji przemysłów wysokotechnologicznych, prowadząca do efektywnej
kreacji i dyfuzji wiedzy oraz wydajnego procesu uczenia się.

Osiąganie przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstw dzięki współpracy w klastrze, moduł I

9

2. Finansowanie klastra. Formy prawne
Finansowanie klastra
Sposób finansowania inicjatywy klastrowej zaleŜy w duŜym 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 lub funduszy UE). W dłuŜszym okresie
funkcjonowanie animatora lub koordynatora klastra wymaga konkretnego finansowania, które
moŜe pochodzić zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych. 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. - 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 zaleŜy z reguły od statusu danego podmiotu (pełnoprawny członek inicjatywy,
członek stowarzyszony, partner, obserwator) i związanych z nim korzyści. Często jest takŜe
róŜnicowana ze względu na wielkość firm - w zaleŜności od zatrudnienia lub obrotów.
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
zaangaŜowane w tę inicjatywę płacą składki członkowskie, których wysokość jest uzaleŜniona od
liczby zatrudnianych przez nich pracowników, co po części wynika takŜe z faktu, iŜ jednym z
kluczowych zadań dla inicjatywy było zapewnienie odpowiedniej podaŜy pracowników dla
dynamicznie rozwijających się firm w klastrze. Środki przedsiębiorstw stanowią 1/3 budŜetu
inicjatywy, natomiast pozostałe 2/3 środków dokłada urząd miasta Karlskrony. W praktyce
składki członkowskie wpływają do budŜetu miasta na specjalnie wydzielony fundusz. O
kierunkach ich wydatkowania decyduje rada klastra, przy czym słuŜą one m.in. finansowaniu
kilku osobowego zespołu menedŜerskiego, zatrudnionego, co ciekawe, bezpośrednio przez
miasto.
Opłacanie składki członkowskiej nie musi oznaczać finansowania wszystkich działań
podejmowanych w ramach klastra słuŜących rozwojowi. Na przykład w przypadku wynajmu
wspólnej powierzchni wystawienniczej na targach branŜowych część kosztów moŜe być
pokrywana ze wspólnego budŜetu inicjatywy, podczas gdy pozostałą część będą ponosić tylko
bezpośrednio zainteresowani - w zaleŜności od zapotrzebowania na powierzchnię
wystawienniczą.
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Finansowanie większych projektów wymaga z reguły pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych
(subsydia rządowe, fundusze unijne, kredyt bankowy itp.) Inicjatywa klastrowa nie powinna być
jednak postrzegana przez przedsiębiorców i innych uczestników jedynie jako instrument
pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych!
Uzyskanie wsparcia publicznego będzie najczęściej wymagać wystartowania w konkursie, w
którym trzeba będzie przedstawić min. przemyślaną strategię i plan działania inicjatywy oraz
potencjalne znaczenie danego klastra. W zaleŜności od konstrukcji konkretnych programów
wsparcie dla klastrów moŜe 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 moŜe 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, Ŝe finansowanie ze środków
publicznych jest z reguły dostępne przez pewien okres czasu i wymaga często współfinansowania
(nie mówiąc juŜ o prefinansowaniu). Tym samym dobrą praktyką jest uwzględnienie konieczności
współfinansowania inicjatywy przez jej członków i zastąpienia z czasem środków publicznych
środkami prywatnymi.

Formy prawne inicjatyw klastrowych
Inicjatywy klastrowe mogą mieć róŜną formę prawną. Jako stosunkowo nowa w Polsce instytucja
organizacyjno-ekonomiczna klaster nie jest normowany Ŝadnymi polskimi przepisami prawa,
choć jego funkcjonowanie moŜe być ograniczane prawem antymonopolowym. Brak więc
jednego, określonego, wyraźnego instrumentu prawnego, który łączyłby, wiązał i scalał 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 zaleŜności od rodzaju i celu związku, rodzaju wchodzących w jego skład podmiotów,
horyzontu czasowego i geograficznego, moŜliwe do zastosowania są róŜne instrumenty prawa.
RozwaŜając 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 takŜe osobami prawnymi?
Jakie są cele inicjatywy klastrowej lub zaplanowanych wspólnych przedsięwzięć i jaki
jest czasowy horyzont kooperacji?
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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?

Przykładowe formy prawne
JeŜeli celem inicjatywy jest integracja grupy, najprostszym wyborem jest stowarzyszenie. Wcale
nie ma tu znaczenia fakt, Ŝe rzeczywistymi jego członkami mogą być jedynie osoby fizyczne,
bowiem osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. Decyzje będą jednak naleŜeć do osób
fizycznych. Cel integracyjny wraz z realizacją jakiejś idei społecznej prowadzi do wyboru
fundacji, która jednak będzie zaleŜna od donatorów jeŜeli nie będzie prowadzić działalności
gospodarczej.
Brak wyraźnie określonych celów, cel jednorazowy lub krótki czasowo predestynuje
zróŜnicowaną 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.
DłuŜszy 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 podmiotów klastra, z długim horyzontem czasowym, naleŜałoby
rozwaŜyć obie spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna), ze wskazaniem na
tę drugą, gdyŜ moŜe ona działać jako non-profit, a przez to łatwiej korzystać z funduszy
publicznych.
Problemem w przypadku spółki akcyjnej moŜe 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.
Stowarzyszenie
Stowarzyszenia są najliczniejszą grupą organizacji społecznych. Wprawdzie stowarzyszenie jest
zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, jednakŜe moŜe 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, słuŜy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie moŜe
być przeznaczony do podziału między członków.
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Pojęcie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie przesądza, Ŝe 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 słuŜyć celom społecznie uŜytecznym.
Jednak obowiązujące obecnie prawo nie przewiduje z tego tytułu Ŝadnych sankcji.
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 moŜe uczestniczyć w podziale zysku, w stowarzyszeniu - nie. Zysk z udziału w
stowarzyszeniu moŜe jednak polegać na korzystaniu z przedmiotu jego działalności. Najczęściej
bezpośrednim apanaŜem jest udział w szkoleniach, pośrednio moŜe stowarzyszenie odgrywać
szczególną rolę w lobbingu na rzecz określonych inicjatyw społecznych, np. przestrzennego
zagospodarowania terenu, ochrony środowiska itp.
JeŜeli jednak w branŜy występuje potrzeba profesjonalnych, permanentnych szkoleń dla
personelu, w zakresie obsługi klientów lub sprzętu, doskonalenia zawodowego, wydawnictw, a
nawet promocji lobbingowej, stowarzyszenie moŜe być uŜytecznym, trwałym narzędziem, jako
forma kooperacji partnerskiej klastra.
Fundacja
Fundacja róŜni się tym od stowarzyszenia, Ŝe nie jest zbiorowością osób fizycznych, związanych
poprzez członkostwo, lecz wydzielonym majątkiem, przekazanym przez fundatora lub
fundatorów na własność. Majątek słuŜy realizacji celu społecznie lub gospodarczo uŜytecznego,
podobnie jak w stowarzyszeniu. Kapitał fundacyjny stanowi inspirację gromadzenia od
donatorów dalszego niezbędnego majątku i dochodu przez samą fundacje. Początkowa dotacja
fundatora(-ów) nie moŜe być mniejsza niŜ tysiąc złotych. Z dniem rejestracji sądowej fundacja
staje się osobą prawną. MoŜna ubiegać się, aby sąd rejestrowy nadał fundacji status organizacji
poŜytku publicznego (zazwyczaj po pewnym okresie działania), co pozwala absorbować środki
publiczne. Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą, jeŜeli to wynika z jej statutu, ale
jedynie w rozmiarach słuŜących 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 odróŜnia się tym, Ŝe członkostwo w spółdzielni ma charakter osobisty.
Pomiędzy członkiem spółdzielni a spółdzielnią brak związku kapitałowego, od którego byłaby
uzaleŜniona pozycja członka i moŜliwość wpływania na sprawy tego podmiotu gospodarczego.
Wybór organów i podział zysku dokonuje najwyŜszy organ spółdzielni, na którym kaŜdy członek
spółdzielni ma jeden głos. Podział rocznej nadwyŜki finansowej nie jest uzaleŜniony od wielkości
wkładu.
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Z powyŜszych powodów forma działalności w postaci spółdzielni powinna być doceniana jako
prawne spoiwo wewnątrz niejednego klastra. Warto podkreślić egalitaryzm spółdzielczy, bowiem
zróŜnicowani potencjałem gospodarczym przyszli współtwórcy klastra, w ramach działalności
spółdzielni mogą dysponować równymi prawami korporacyjnymi i majątkowymi, co wyrównuje
szansę 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 rozwaŜenia pod kątem polskiego rolnictwa, albowiem Unia akceptuje i
popiera tę formę kooperacji. Nieograniczone moŜliwości ściślejszych powiązań zróŜnicowanych
kapitałowo i organizacyjnie podmiotów gospodarczych daje tzw. spółdzielczość pracy, w ramach
której mogą być realizowane poziome i pionowe układy uczestników danego klastra.
Konsorcjum
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.
Znaczenie prawno-ekonomiczne kaŜdego konsorcjum polega na koncentracji sił i środków, dzięki
którym staje się moŜliwe osiąganie celów, przekraczających moŜliwości jednego przedsiębiorcy.
Swoista fuzja kapitału, profesjonalizmu, organizacji, potencjału intelektualnego uczestników
konsorcjum zwiększa teŜ walor prawny i gospodarczy na płaszczyźnie ryzyka, występującego w
trudnych przedsięwzięciach, branego pod uwagę przez zleceniodawcę.
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
najwyŜszym, nieformalnym organem będzie zgromadzenie wszystkich konsorcjantów.
Poprzez konsorcja realizowane są przewaŜnie duŜe wyzwania gospodarcze. Konsorcja mogą
jednak realizować kaŜde zadania, dla których wykonania niezbędne są róŜnorakie podmioty
gospodarcze, a nawet te cele, które słuŜą 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, kaŜda z umów konsorcjalnych musi być inna,
dobrze przemyślana i zweryfikowana przez uczestników konsorcjum, z udziałem dobrego
prawnika.
Osiąganie przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstw dzięki współpracy w klastrze, moduł I
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3. Działania klastrów – najlepsze praktyki

Co wpływa pozytywnie na rozwój klastra
☺ Kierunki działań w ramach inicjatywy klastrowej i strategię rozwoju klastra
powinni określać przede wszystkim przedstawiciele biznesu. Władze
publiczne powinny jedynie wspomagać rozwój inicjatywy klastra (rola
inicjatora i katalizatora),
☺ DuŜą wagę naleŜy połoŜyć na budowanie bliskich relacji i częstych
kontaktów między uczestnikami klastra,
☺ NaleŜy

zaadaptować

myślenie

strategiczne

i

przyjąć

perspektywę

długookresową. PoŜądane jest wypracowanie przejrzystej misji i planu
strategicznego inicjatywy klastrowej.
☺ Niezbędne jest wypracowanie zgody podmiotów klastra co do celów i
zakresu planowanych działań,
☺ NaleŜy rozwaŜyć zatrudnienie profesjonalnego menedŜera klastra,
☺ Jednym z waŜniejszych wniosków wynikających z praktyki klastrowej jest
obserwacja,

Ŝe

o

powodzeniu

rozwoju

poszczególnych

inicjatyw

zadecydowała moŜliwość wskazania i wdroŜenia(!) konkretnych korzyści
biznesowych dla zainteresowanej grupy przedsiębiorstw (np. organizacja
wspólnych zakupów surowca i obniŜka jednostkowych kosztów zakupów,
przygotowanie folderu lub wspólnego wyjazdu na targi),
☺ Praktyka klastrów w róŜnych krajach pokazuje, Ŝe daleko formalizacja
inicjatywy co prawda nie jest konieczna, jednocześnie jednak o wiele
łatwiej jest podejmować konkretne działania mając osobowość prawną.
Brak tej podmiotowości nastręcza problemy jeŜeli chodzi o: zbieranie
składek;

zlecanie

prac;

zatrudnianie

personelu;

nabywanie

praw

materialnych i niematerialnych (np. marka klastra); występowanie o
zewnętrzne finansowanie itp.
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Co wpływa hamująco na rozwój klastra
 Brak integracji kluczowych osób w klastrze (np. brak czasu na spotkania,
brak potrzeby),
 Zbyt silna rola czynnika publicznego w ukierunkowaniu działania,
 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,
 Myślenie w kategoriach wąskiej grupy podmiotów a nie klastra,
 Wyznaczenie zbyt ambitnych celów- niemoŜliwych do osiągnięcia w danej
perspektywie czasowej,
 Koncentracja wyłącznie na działaniach krótkookresowych,
 Zabieganie o zaufanie „na siłę”. Zaufanie przychodzi z czasem i w miarę
realizacji przedsięwzięć,
 Niekompetentny animator - zaangaŜowany na ułamek etatu, obarczony
konfliktem interesów.
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4. Zagraniczne i polskie przykłady
działania klastrów
Bałtycka Medicon Valley
Jednym z najpręŜniej 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 duŜym potencjale lokalnym w regionie tym rozwinął się klaster wysokich
technologii Medicon Valley. W jego „inicjacji" duŜe znaczenie odegrało współfinansowanie w
ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg II (stymulującej współpracę transgraniczną regionów).
Wsparło ono inicjatywę stworzenia organizacji Medicon Valley Academy (MVA) podjęte 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 kaŜdym z powyŜszych 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 równieŜ samorządów lokalnych. MVA dąŜy do realizacji wizji stworzenia
najbardziej atrakcyjnego bioregionu w Europie.

Agrobiopole Wallon
Belgijskie Agrobiopole Wallon to inicjatywa klastrowa sektora rolno-spoŜywczego realizowana z
duŜym 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-spoŜywczego,
Klasycznym inkubatorze przedsiębiorczości dającym członkom oraz młodym
przedsiębiorstwom wyspecjalizowaną infrastrukturę techniczną dostosowaną do profilu
branŜowego,
Promocji klastra i jego uczestników na poziomie krajowym i międzynarodowym,
Zbieraniu informacji na temat moŜliwości biznesowych w tym realizacji projektów
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Część finansowania dla realizowanych projektów zapewniają władze regionalne przy wsparciu ze
środków wspólnotowych (EFS).

Klaster producentów obuwia Vale dos Sinos - Brazylia
Klaster Vale dos Sinos, zlokalizowany w pobliŜu Porto Alegre, uznawany jest za jeden z
największych klastrów tej branŜy w świecie. Klaster liczący blisko 3000 przedsiębiorstw
zatrudnia 130 tys. pracowników eksportując na rynki zagraniczne ok. 120 min par butów rocznie
o wartości przeszło 1,3 mld dolarów. Ma teŜ ogromne znaczenie wewnętrzne skupiając 60%
krajowego potencjału producentów komponentów do produkcji obuwia, 80% producentów
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 równieŜ obuwie z materiałów syntetycznych
czy obuwia wtryski-wanego (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
róŜnych obszarach współpracy. Zaliczyć naleŜy do nich producentów: obuwia, barwników,
komponentów, maszyn oraz agentów handlowych.

PROMOSEDIA. Krzesła z Monzano
Włoski klaster producentów krzeseł z Monzano (region Udine) to 1200 firm zatrudniających
przeszło 15 000 pracowników - produkujący rocznie aŜ 80% produkcji włoskich krzeseł.
Jedną z podstaw sukcesu klastra Monzano jest świetnie zorganizowany marketing i globalna
promocja klastra, w tym organizacja Targów Krzeseł (International Chair Exhibitioń).
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 sprzedaŜy pod własną marką.
W początkowym okresie dominującym udziałowcem Promosedii była Izba Handlowa Udine. Jej
udział jest równieŜ obecnie znaczący (46 procent) jakkolwiek 45 procent udziałów naleŜy obecnie do 95 lokalnych producentów (niewielki odsetek naleŜy równieŜ 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 bieŜących trendów i zapotrzebowania globalnego oraz stanowią
doskonałą płaszczyznę marketingową ze względu na bezpośredni kontakt ze wszystkimi aktorami
branŜy.
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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.
Dzięki współpracy z firmą logistyczną wyspecjalizowane podmioty odpowiedzialne za transport
na imprezy targowe gotowych wyrobów oraz transport gliny. Optymalizacja procesu
logistycznego okazała się kluczowa dla podniesienia ogólnego poziomu konkurencyjności
producentów płytek ceramicznych. Firma logistyczna negocjuje warunki w imieniu całej branŜy z
duŜymi podmiotami takimi jak: porty morskie, koleje państwowe czy przewoźnicy drogowi.
Problematyka znalezienia optymalnych rozwiązań logistycznych dla producentów płytek
ceramicznych została wsparta ze środków Unii Europejskiej.

UPPSALA BIO - Szwecja
Uppsala Bio jest przykładem udanej inicjatywy klastrowej zapoczątkowanej przez udział w
publicznym konkursie w ramach programu dofinansowanego przez państwo.
Działania w ramach inicjatywy Uppsala Bio podejmowane są w czterech zasadniczych obszarach:
badań, innowacyjności, kształtowania kompetencji i szkoleń oraz komunikacji, skierowane na
zewnątrz: strona internetowa, konferencje i seminaria, fora branŜowe, jak i do wewnątrz, np.
budowa-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.

Ceramika i Turystyka Bolesławiecka
Klaster zapoczątkowały dwa biznesowe ugrupowania: sekcja Ceramika Bolesławiecka, działająca
w ramach Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego, oraz stowarzyszenie Via Sudetica.
Sekcja Ceramika powstała po to, aby chronić znak towarowy ceramiki bolesławieckiej.
ZauwaŜono bowiem, Ŝe na rynku jest bardzo duŜo podróbek naszej ceramiki. Natomiast Via
Sudetica zrzesza przedsiębiorców z branŜy turystycznej. Zrzeszeni w Via Sudetica hotelarze,
gastronomicy oraz regionalni artyści mogą obsługiwać ruch turystyczny związany z ceramiką, np.
serwując potrawy na oryginalnej ceramice bolesławieckiej, a nawet posiadając u siebie sklepy,
gdzie moŜna nabyć wyroby ceramiczne.
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
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Lokalnego zgłosiło grupę ceramiczną do rozpoczynającego się wówczas projektu „Program
szkoleń promujących clustering" i podjęło się roli opiekuna tej grupy. Dzięki działaniom
Stowarzyszenia grupa ceramiczno-turystyczna z rejonu Bolesławca wzięła udział w projekcie.
Pierwsze udane szkolenia i spotkania spowodowały, Ŝe pojawiła się grupa nowa przedsiębiorców
zachęconych do włączenia się do inicjatywy. Przekonano się, Ŝe realizacja niektórych działań jak
marketing i promocja pozwala na istotne obniŜenie kosztów. Co więcej, uświadomiono sobie, Ŝe
jako grupa dysponują większą siłą przetargową, nie tylko jeśli chodzi o kontrahentów, ale takŜe
w sferze lobbingu i oddziaływania na administrację.
Nie jest to inicjatywa zamknięta - nadal dołączają do niej nowi członkowie. Stowarzyszenie
finansowane jest ze składek członkowskich, a członkiem Stowarzyszenia moŜe być zarówno osoba
fizyczna, jak i organizacja. Obecnie naleŜy do Stowarzyszenia ok. 30 podmiotów wspieranych
równieŜ 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 uŜytku osób
zaangaŜowanych w rozwój regionu, a takŜe 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.
Tematyką wielu spotkań i szkoleń były zagadnie ochrony oryginalnych wyrobów ceramicznych z
Bolesławca. Tematyka ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia podmiotów klastra,
poniewaŜ oryginalne wyroby są często fałszowane. W celu ochrony rynku regionalnego przed
podróbkami członkowie grupy zastrzegli sobie prawo do wyłączności sprzedaŜy 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.
Dzięki aktywnemu działaniu grupa juŜ wprowadziła w Ŝycie 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 wmieście;
Wydanie ilustrowanego katalogu firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów
Oryginalnej Ceramiki Bolesławieckiej;
Uruchomienie strony internetowej poświęconej Via Sudetica oraz Stowarzyszeniu;
W przyszłości planowany jest wspólny wyjazd na targi branŜowe oraz wspólne zakupy
surowca.
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Gdański Klaster Budowlany
Inicjatywa Gdańskiego Klastra Budowlanego powstała na bazie sekcji budowlanej Gdańskiego
Związku Pracodawców (GZP). Jej uczestnikami są firmy działające w branŜy budowlanej, ale nie
tylko. Umowę załoŜenia klastra w formie umowy konsorcjum podpisało szesnaście podmiotów.
Następnie powiększona juŜ grupa załoŜyła spółkę z o.o. pod nazwą Gdański Klaster Budowlany.
W trakcie szkoleń i spotkań wypracowano cele dla inicjatywy klastrowej. Oto niektóre z nich:
Ułatwienie przygotowania członków klastra do absorpcji środków finansowych z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-13
oraz z innych funduszy pomocowych,
Tworzenie warunków dla transferu na teren województwa pomorskiego
nowoczesnych technologii budowlanych we współpracy ze środowiskiem naukowobadawczym,
Tworzenie warunków do powstawania subklastrów produktowych i usługowych,
Przyczynianie się do rozwoju infrastruktury województwa pomorskiego poprzez
rozwój branŜy budowlanej oraz nawiązywanie kontaktów kooperacyjnych z
instytucjami i podmiotami nienaleŜącymi 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 branŜy budowlanej, a takŜe inspirowanie
zmian tych uregulowań w kierunku lepszego ich dostosowania do potrzeb branŜy.
Pierwsze spotkania inicjatywy miały charakter nieformalny. Firmy spotykały się na targach,
pokazach. Inicjatorem współpracy miedzy przedsiębiorstwami z branŜy budowlanej był szef
sekcji budowlanej GZP i jednoczenie prezes jednej z firm. W ramach tej sekcji odbywały się
regularne spotkania firm.
Działania inicjatywy są obecnie finansowane przez członków GKB, którzy uchwalili określony
budŜet dla prowadzenia podstawowej działalności - tj. koordynatora klastra i biura inicjatywy.
To finansowanie prywatne ma umoŜliwiać 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.
Inicjatywa klastrowa ma charakter otwarty - przystąpić moŜe do niej kaŜdy po zapoznaniu się z
dokumentami klastra, ich zaakceptowaniu oraz podpisaniu deklaracji członkowskiej. Obecnie
niezbędne jest takŜe wykupienie udziałów w Gdańskim Klastrze Budowlanym Sp. z o.o.
Rolę animatora i koordynatora klastra pełni dyrektor z jednej firm naleŜącej do klastra.
Doceniając pracę koordynatora grupa postanowiła przyznać mu wynagrodzenie, co jest krokiem
w kierunku profesjonalizacji zarządzania klastrem.
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W ramach GKB powołano dwu/trzyosobowe komisje robocze do realizacji i konsultacji zadań
wynikających z zatwierdzonego planu działania:
Komisja analizy rynku pracy – analiza danych o absolwentach szkół budowlanych woj.
pomorskiego oraz nawiązanie kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy celem zbadania
moŜliwości współpracy przy pozyskiwaniu kadr wykonawczych;
Komisja analizy zasobów - zespół przygotowuje wzory kwestionariuszy o zasobach i
potrzebach poszczególnych członków oraz o aktualnych warunkach umów z
dostawcami usług;
Komisja ds. kontaktu z otoczeniem- zespół ma zajmować się technicznym PR na rzecz
GKB (współpraca z mediami, spotkania z władzami samorządowymi itp.);
Komisja ds. nauki (KN) - zespół przygotowuje ankietę pomagającą w identyfikacji
potrzeb szkoleniowych członków GKB i ma słuŜyć pomocą we wdroŜeniu systemów
zarządzania jakością;
Komisja ds. finansów - komisja zajmuje się analizą ofert dostawców usług i produktów
dla członków GKB oraz współpracuje z innymi komisjami, w szczególności ds. analizy
zasobów;
W przyszłości klaster chce zdobywać dla swoich uczestników duŜe projekty, ułatwiać
pozyskiwanie funduszy unijnych, a tym samym wzmacniać pozycję konkurencyjną gdańskich
przedsiębiorstw budowlanych. W szczególności planuje się:
Zwiększenie do końca 2008 roku sprzedaŜy łącznej członków GKB co najmniej o 10%
ponad średnią stopę wzrostu w branŜy budowlanej;
Inicjowanie prowadzenia badań nad nowymi technologiami, dostępnymi zarówno w
Polsce, jak i za granicą oraz tworzenie mechanizmów pozwalających na generowanie
wewnątrz GKB platform produktowo -technologicznych;
Opracowanie systemu skutecznego komunikowania się z ośrodkami szkoleniowoedukacyjnymi w celu przekazywania oczekiwań członków GKB w stosunku do profilu i
przewidywanej ilości potrzebnych pracowników;
Pozyskanie do współpracy instytucji finansujących przedsięwzięcia klastrowe (banki,
fundusze strukturalne, inne fundusze celowe, kapitał prywatny, inwestorzy
indywidualni);
Stworzenie i wdroŜenie systemu finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych
przez członków z inwestorami zewnętrznymi, m.in. w ramach partnerstwa publicznoprywatnego;
Wypracowanie systemu skutecznego zabezpieczenia płatności naleŜności członków
GKB;
Utworzenie i wdroŜenie systemu grupowego negocjowania korzystnych warunków
zakupu usług, surowców, materiałów i energii.
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Klaster Producentów Mebli w Elblągu
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).
Celem działania inicjatywy klastrowej jest podniesienie efektywności elbląskich firm z branŜy
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.
DuŜą rolę dla zawiązania grupy odegrała takŜe Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa, kładąc
podwaliny dla przyszłej inicjatywy klastrowej. JuŜ wcześniej inicjowała ona współpracę między
przedsiębiorcami, a następnie włączyła się w koordynację projektu i zapraszała nowych
członków grupy. Struktura formalno-prawna została wypracowana przy udziale konsultantów,
którzy w ramach projektu unijnego doradzili jaką formę wybrać i jak opracować statut
stowarzyszenia, aby spełniał wymogi stawiane przez wszystkich członków grupy.
Klaster ma charakter otwarty, kaŜdy moŜe przystąpić do stowarzyszenia. Nie występuje składka
członkowska, jednakŜe członkowie finansują bieŜącą działalność inicjatywy. Koszty działalności
sprowadzają się obecnie głównie do kosztów organizacji spotkań
Organizacja inicjatywy klastrowej
KaŜdy członek klastra pokrywa swoje uczestnictwo z własnych środków. Członkowie grupy
dostrzegają jednak potrzebę stworzenia wspólnego budŜetu, chociaŜby na potrzeby
realizacji zaplanowanych, wspólnych projektów. Grupa rozwaŜa moŜliwość zbierania
składek członkowskich a takŜe pozyskiwanie funduszy unijnych.
Animatorem w pierwszym okresie mobilizacji grupy była niewątpliwie Elbląska Izba
Przemysłowo -Handlowa. 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 moŜliwości na co dzień zajmować się sprawami
inicjatywy. Dlatego teŜ podjęte zostały działania w celu zatrudnienie profesjonalnego
menadŜera do zarządzania inicjatywa klastrową i skutecznej realizacji obranych
kierunków działań.
Plany na przyszłość.
Opracowano harmonogramy dla poszczególnych projektów, takich jak stworzenie wspólnego
katalogu produktów i usług. Zdecydowano, Ŝe grupa będzie dąŜyć do wypracowania wspólnych
produktów, wydawania wspólnych katalogów z produktami oraz stworzenia wspólnej,
konkurencyjnej marki mebli elbląskich.
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Ponadto planowane obszary wspólnych działań obejmują:
Finansowanie menedŜera klastra (do którego zadań naleŜałoby: przygotowanie strony
www i katalogu, poszukiwanie finansowania, stworzenie bazy o zasobach i potrzebach,
organizacja wizyt studialnych w innych klastrach - np. w Szwecji);
SprzedaŜ - 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 takŜe
pozyskiwanie nowych członków oraz komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna;
Szkolenia - zarządzanie zasobami ludzkimi, controlling i finanse, negocjacje, techniki
sprzedaŜy, gospodarka magazynowa;
Badania rynku i certyfikacja.

Stowarzyszenie „Naturalnie z Podlasia"
Stowarzyszenie Klaster SpoŜywczy „Naturalnie z Podlasia" z siedzibą w Białymstoku to inicjatywa
skupiająca przedsiębiorstwa (głównie z branŜy rolno -spoŜywczej) oraz organizacje branŜowe
działające na terenie województwa podlaskiego. Członkami załoŜycielami Stowarzyszenia jest 20
osób fizycznych, którzy reprezentują 12 firm - członków wspierających.
DuŜe znaczenie dla rozwoju współpracy odegrał jeden z konsultantów prowadzących szkolenia
dla klastra. Był on zaangaŜowany od momentu, kiedy grupa zapoznawała się z ideą clusteringu,
aŜ do szkoleń specjalistycznych i konsultacji. Poznał bardzo dobrze problemy grupy oraz wiedział
co grupa chce i moŜe osiągnąć poprzez współpracę. Konsekwentne działanie tego animatora
doprowadziło do utrwalenia się pozytywnych, konstruktywnych zachowań w dyskusji o
przyszłości klastra branŜy spoŜywczej 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, Ŝe szczególnym
zaufaniem i autorytetem cieszy się prezes zarządu jednej ze spółek.
Od grudnia 2007 r. Stowarzyszenie posiada biuro, które jest obsługiwane przez Asystenta Biura
Zarządu (staŜ przyznany przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku do maja 2008 r.).
Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się w zaleŜności od potrzeb, ale nie rzadziej niŜ
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 uzaleŜnione od ilości zatrudnionych osób.
Misja i wizja Stowarzyszenia została określona przez firmy spoŜywcze. Stowarzyszenie chce
podkreślić czystość ekologiczną i jakość produktów wytwarzanych przez zrzeszone podmioty.
Województwo podlaskie kojarzy się konsumentom z regionem nieskaŜonym przemysłem i ten
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argument naleŜy podkreślać jako przewagę nad producentami z innych regionów. Misję
Stowarzyszenia zdefiniowano, jako „stworzenie i rozwój silnej i innowacyjnej organizacji z
Podlasia promującej dobrą Ŝywność. Naturalnie z Podlasia -produkty z czystego ekologicznie
regionu, wytwarzane przy zachowaniu dbałości o ich wysoką jakość".
W ramach współpracy z administracją lokalną oraz instytucjami z otoczenia Stowarzyszenie
podpisało list intencyjny z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz ŁomŜyńską
Izbą Przemysłowo-Handlową. W najbliŜszym okresie planuje się równieŜ podpisanie umowy o
współpracy z Prezydentem Białegostoku, Izbą Przemysłowo--Handlową w Białymstoku oraz
Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego.
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 takŜe 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.
Działania promocyjne mają być wsparte działaniami z zakresu public relations. Zaliczyć do nich
naleŜy współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, który aktywnie
wspiera inicjatywy klastrowe. System promocji Naturalnie z Podlasia.

Gdańska Delta Bursztynu
Klaster pomorskich bursztynników to skupisko firm i producentów, stowarzyszeń branŜowych i
innych wyspecjalizowanych podmiotów oraz współpracujących z branŜą instytucji badawczych i
jednostek samorządu lokalnego. Znaczenie branŜy bursztynników w województwie pomorskim
jest nie do przecenienia. Poza faktem, Ŝe bursztyn i wyroby jubilerskie z bursztynu dzięki
wielowiekowym tradycjom stanowią unikalną wizytówką regionu i waŜną atrakcją turystyczną,
branŜa ta jest istotnym elementem gospodarki Pomorza. W ponad 1250 firmach pracuje ponad
3000 osób. Jak wykazały badania średnio 60% produkcji trafia na rynki zagraniczne.
Doceniając znaczenie branŜy bursztynników w regionie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego uruchomił pilotaŜową
inicjatywę klastrową, której celem było stymulowanie i koordynacja współpracy pomiędzy
wszystkimi podmiotami działającymi w branŜy i na jej potrzeby. Spotkania w ramach projektu
gromadziły bursztynników oraz przedstawicieli administracji, organizacji branŜowych, instytucji
badawczych i edukacyjnych.
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5. Przydatne strony internetowe
Linki do stron internetowych wybranych klastrów z Polski
www.klastry-efs.pl

www.bursztyngdanski.pl

www.ceramics.com.pl

www.smakipomoza.pl

www.naturalniezpodlasia.pl

www.klaster-medycynapolska.pl

www.ictpomerania.pl

www.klaster-medycynapolska.pl

Lista wybranych polskich klastrów oraz grup zadaniowych tworzących klastry
Pomidor z Ziemi Sandomierskiej, woj.
świętokrzyskie,
Epoka Gryczoka!, woj. lubelskie,
Chmielaki Nadwiślańskie, woj.
lubelskie,
Rogal Marciński, woj. wielkopolskie,
Kotły pleszewskie, woj. wielkopolskie,
Granit strzegomski, woj. dolnośląskie,
Grupa turystyczna „Łeba”, woj.
pomorskie,
Grono ceramiczne, woj.
świętokrzyskie, mazowieckie i łódzkie,
Grupa meblarska, woj. warmińskomazurskie,
Grupa drzewna, woj. podlaskie
Grupa mleczarska, woj. podlaskie
Grupa maszynowo-mechaniczna, woj.
podlaskie i warmińsko-mazurskie
Ceramika Bolesławiecka woj.
dolnośląskie

Bryczki z Biskupizny, woj.
wielkopolskie
Dolina Ekoprodukcji, woj.
mazowieckie,
Dom kaszubski
Drzwiami i oknami na Warmię i Mazury
Grupa kaletnicza
Grupa producentów mebli
Legnicki metal
Meble Warmii i Mazur
Mlecznym szlakiem Warmii i Mazur
Pieczywo Warmińskie
Podkarpackie Smaki
Podlaski Klaster Zdrowej śywności
Poligrafia Mazowiecka
Zdrowa śywność z Pomorza
Stolarz Śląski, woj. śląskie
Krośnieńskie szkło
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6. Mały słownik „klastrologiczny”
Analiza SWOT
Technika analityczna stosowana najczęściej do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska
organizacji, firmy. Składa się z analizy czterech obszarów: silnych i słabych organizacji oraz
potencjalnych szans i zagroŜeń leŜących w otoczeniu organizacji. Wynik analizy stanowi bazę do
planowania strategicznego.
Animator klastra lub inicjatywy klastrowej
Jest to osoba, której zadaniem jest stymulowanie kontaktów i zaufania oraz definiowanie
wspólnie z wszystkimi podmiotami zaangaŜowanymi w inicjatywę niezbędnych obszarów
działania i współdziałania.
(B+R), Badania i Rozwój
Pomoc przedsiębiorstwom w polepszeniu ich procesów rozwoju nowych produktów uczyni je
bardziej konkurencyjnymi. Zastosowane w tym celu środki mogą zawierać: ulgi podatkowe,
finansowanie oraz pomoc w rozwoju produktów, a takŜe przedsiębiorstw współpracujących;
centra rozwoju produktów na skalę krajowa lub w ramach klastrów; oraz badania powiązań
miedzy przedsiębiorstwami, dostawcami w celu ustalenia zakresu współpracy.
Co-opetition
Kluczowa dla koncepcji klastrów zasada współpracy polegająca na jednoczesnej konkurencji
(ang. Competition) i współpracy (ang. Co-operation). Ta forma stanowi o sile witalnej klastra i
wysokiej dynamice rozwoju.
Cykle Ŝycia klastrów
Odnosi się do technologicznych cykli Ŝycia, które są bardzo waŜne dla klastrów regionalnych.
Powstawanie nowych technologii moŜe spowodować powstawanie nowych klastrów, lub nowych
moŜliwości dla juŜ istniejących. Nowe technologie mogą równieŜ doprowadzić do zmniejszenia
lub zamknięcia istniejących klastrów (koniec cyklu Ŝycia) wraz z powstawaniem nowych
klastrów.
Etap rozwoju klastrów
Podczas gdy głębokość klastrów odnosi się do liczby przedsiębiorstw, etap rozwoju odnosi się do
wieku klastrów (od jej powstania). Etap rozwoju klastrów moŜe być zidentyfikowany na dwa
róŜne sposoby. W literaturze istnieją 3 szerokie kategorie: embrionalne, ukształtowane i
dojrzałe. Embrionalne klastry to nowopowstałe, i na etapie wzrostu, lecz prawdopodobnie
„płytkie”; ukształtowane klastry są, takimi, które wzrastają lub są juŜ ustabilizowane i bardzo
prawdopodobnie „głębokie”, oraz w końcu dojrzałe klastry są prawdopodobnie tymi, które juŜ
osiągnęły lub minęły swój szczyt. Te klastry często wymagają twardej polityki interwencyjnej,
aby przeciwdziałać ich upadkowi
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Głębokość klastrów
Termin odnosi się do intensywności form znajdujących się na danym obszarze geograficznym. W
miejscach gdzie skupienie przedsiębiorstw na danym obszarze jest duŜe, sieć jest „głęboka” i
analogicznie, tam gdzie jest niewielkie skupienie przedsiębiorstw, sieć jest „płytka”.
Granty MSP
Granty dla przedsiębiorstw małych i średnich to środki finansowe zachęcające do tworzenia
nowych przedsiębiorstw w klastrach. Granty mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów prac
realizacyjnych, poprawę środowiska, kosztów uruchomienia.
Inicjatywa klastrowa
Inicjatywa klastrowa to zorganizowane działania zainteresowanych podmiotów (firm,
administracji oraz środowiska naukowego), mające na celu przyspieszenie wzrostu i
konkurencyjności klastra w regionie.
Klastry przemysłowe
Klastry, dla których kryterium dotyczące przemysłu jest waŜniejsze niŜ połoŜenia
geograficznego. Przykładem moŜe być sieć biotechnologiczna w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Mapowanie klastra
Jest to proces analityczny, którego celem jest zidentyfikowanie funcjonujących na danym
obszarze klastrów (skupisk). MoŜe równieŜ dotyczyć analizy konkretnego klastra. W procesie
mapowania szczególnie waŜne są następujące elementy: identyfikacja poszczególnych grup
podmiotów klastra oraz poszczególnych podmiotów, opis istniejących interakcji między aktorami
oraz potencjał klastra (wielkość zatrudnienia, wielkość produkcji sprzedanej czy wielkość
eksportu).
Miękka infrastruktura
Miękka infrastruktura odnosi się do mniej materialnych aspektów, takich jak edukacja oraz
zalecenia szkoleniowe, jakość infrastruktury Ŝyciowej, takiej jak parki, usługi związane z
wypoczynkiem ludzi, biblioteki, wspomaganie biznesu, sieć oraz usługi finansowe itp.
Nisko wiszące owoce (ang. Law Hanging Fruits)
Często stosowane określenie na szybkie korzyści, które moŜna osiągnąć w wyniku podjęcia
najprostszych działań klastra. Osiągnięcie tych szybkich korzyści ułatwia rozwój inicjatywy
klastrowej i buduje zaufanie do jej animatora.
Polityka oparta o klastry
Zasadniczym celem polityki opartej o klastry powinno być trwałe podniesienie poziomu
konkurencyjności lokalnej, regionalnej i narodowej gospodarki. Polityka oparta o klastry
powinna prowadzić do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i poprawy ich pozycji
konkurencyjnej. Działania powinny skupiać się na wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej klastra
poprzez ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw i
instytucji dla osiągnięcia korzyści skali i zakresu, podziału pracy oraz efektywnej kreacji w skali
lokalnej wyspecjalizowanych czynników produkcji. Powinny być one jednocześnie wsparte
kompleksem innych działań (na przykład w ramach polityki naukowej lub polityki konkurencji),
dlatego teŜ jedną z zasadniczych kwestii jest ich wzajemna koordynacja w celu uzyskania
efektów synergicznych. Realizacja polityki opartej o klastry wymaga dalekowzroczności i
cierpliwości. Efektywna i konsekwentnie wdraŜana polityka oparta o klastry moŜe prowadzić do
przekształcenia się klastrów w regionalne systemy innowacji charakteryzujące się efektywną
absorpcją i tworzeniem innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych
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Potrójna helisa
Oznacza udział w ramach inicjatywy klastrowej bądź innej organizacji (grupy) np. regionalnego
systemu innowacji trzech zasadniczych partnerów: sfery przedsiębiorstw, sfery naukowobadawczej i edukacyjnej oraz sfery rządowej i politycznej.
Rozwój infrastruktury szkoleń
Poprawa istniejących obiektów szkoleniowych dostępnych dla przedsiębiorstw. MoŜe zawierać:
ustanowienie formalnych połączeń miedzy przedsiębiorstwami a instytucjami nauczania
wyŜszego, oraz zaoczne i techniczne szkoły,
Spin-out
Zachęcanie do tworzenia nowych przedsiębiorstw w oparciu o działania uniwersyteckich
wydziałów badawczych oraz działań polegających na przekształcaniu się istniejących juŜ
przedsiębiorstw.
Środki inkluzji socjalnych
Finansowanie systemu szkoleń zapewniających członkom wyłączonych grup społecznych, takich
jak bezrobotni oraz mniejszości etniczne,
Transfer technologii
Dzielenie się technologiami oraz produktami podnoszącymi produktywność. Wymiana zachodzi
pomiędzy przedsiębiorcami, instytutami, szkołami wyŜszymi, centrami naukowymi.

Wywiad gospodarczy
Pomoc przedsiębiorstwom w kompilowaniu informacji o innych przedsiębiorstwach w ramach
przemysłu. Przedsiębiorstwa musza być świadome: potencjalnych inwestorów, lokalnych,
regionalnych, krajowych i zagranicznych konkurentów; oraz rozmiaru badan i rozwoju poza
przedsiębiorstwem.
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7. Formułowanie strategii klastra
Dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw niosą za sobą potrzebę zmiany koncepcji
zarządzania. Nie wystarcza juŜ styl zarządzania operacyjnego skupiającego swą uwagę na
podejmowaniu decyzji dotyczących bieŜącej działalności firmy lub klastra i zorientowanego na
zyski w krótkim okresie czasu. Przedsiębiorstwa zgrupowane w klaster powinny koncentrować
swoją uwagę na budowie i wdraŜaniu strategii rozwoju polegającej na wyznaczaniu
długofalowych celów przynoszących sukces, oraz formułowaniu dostosowanych do sytuacji
klastra i otoczenia, sposobów osiągnięcia celów strategicznych.
Planowanie strategiczne to proces, w którym określa się strategię, czyli drogę i miejsce, w
którym klaster ma się znaleźć w przyszłości. Planowanie strategiczne obejmuje szeroką
perspektywą klastra, warunki jego działania oraz to, co chce się osiągnąć. Tak pojęte
planowanie jest zawsze długoterminowe, zwykle obejmuje ono okres od roku do trzech lat.
Planowanie strategiczne i operacyjne w praktyce
Proponowany przez nas model planowania obejmuje pięć kroków. Kroki te powinny być
stawiane w takiej kolejności, w jakiej są tu przedstawione. Dzieje się tak, poniewaŜ efekt
jednego kroku jest punktem wyjścia dla następnego.
Zanim jednak zaczniemy planować zdecydowanie warto solidnie się do tego przygotować, czyli:
1. Zastanowić się, kto mógłby nam pomóc w tej pracy. Być moŜe ktoś z Waszych firm lub
ktoś bardziej doświadczony z zewnątrz.
2. Jeśli w planowaniu strategicznym bierze udział więcej osób, powinniśmy uczynić z niego
zespół, czyli:
• Podzielić odpowiedzialność w procesie planowania
• Wybrać odpowiednich ludzi do zespołu planującego
• Poinformować wszystkich członków o sposobie planowania i przydzielonych im
zadaniach
• Zmotywować do kreatywnej pracy
3. Ustalić czas planowania i kalendarz spotkań:
• Jak długo ma trwać proces planowania
• Kiedy, ile spotkań i z kim ma się odbyć
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4. Ustalić wspólny format dokumentu, w który będziecie wpisywali elementy planu. W
wyniku Waszej pracy powstanie oficjalny i uŜyteczny dokument. Warto by wyglądał
„przyjaźnie” i zrozumiale takŜe dla tych, którzy nie brali udziału w planowaniu.
5. Zbierz aktualne informacje o organizacjach w klastrze (finanse, motywacje
wspólników, dokumenty…) oraz o rynku (konkurencja, klienci, gospodarka, trendy).

Strategia klastra – krok po kroku
Krok pierwszy >>> Misja, czyli dla czego i dla kogo chcemy istnieć
Misja określa ona główne elementy, dla których organizacja została powołana, bądź które
realizuje przez swoją działalność.
Przykłady misji klastrów
Misja klastra „Naturalnie z Podlasia”
Stworzenie i rozwój silnej i innowacyjnej organizacji z Podlasia, promującej dobrą Ŝywność.
Naturalnie z Podlasia - produkty z czystego ekologicznie regionu, wytwarzane przy zachowaniu
dbałości o ich wysoką jakość.
Misja Gdańskiej Delty Bursztynu
Misją przedsiębiorstw w ramach Gdańskiej Delty Bursztynu jest dostarczanie klientom:
 Unikalnych doznań estetycznych związanych z eksponowaniem piękna bursztynu (piękne
wzornictwo)
 Bezpieczeństwa transakcji rozumianego jako zgodność kupowanego towaru z opisem
(autentyczność zastosowanych surowców)
 Poczuciem wyjątkowości i przynaleŜności do grupy osób określanych mianem „ludzi
sukcesu”
Przykłady misji innych organizacji
Hotele Holiday Inn:
Zaspokajać potrzeby podróŜnych w dziedzinie noclegu i jedzenia.
Zelmer
Naszym celem jest wytwarzanie najlepszych w kraju wyrobów zasilanych prądem elektrycznym,
słuŜących do utrzymania czystości w mieszkaniu oraz wyrobów ułatwiających przygotowanie posiłków. DąŜymy do utrwalenia pozycji znaczącego w świecie eksportera tych wyrobów.
Rogalik (piekarnia w Gdańsku)
Masz prawo do chrupiących bułeczek
KAMIS
śycie ze smakiem
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Składniki misji, które warto brać pod uwagę formułując misję (choć oczywiście nie wszystkie
muszą być uwzględnione:

1. Klienci

Kim są klienci firm naleŜących do klastra

2. Wyroby lub usługi

Jakie są główne wyroby i usługi firm klastra?

3. Lokalizacja

Jaki jest teren działania klastra?

4. Technologia

Czy firmy klastra stosują jakąś wyjątkową,
innowacyjną technologię?

6. Filozofia

Jakie są podstawowe przekonania, wartości,
aspiracje i priorytety klastra?

7. Własna koncepcja
rozwoju

Jakie są główne atuty i przewaga konkurencyjna
klastra?

8. Publiczny wizerunek

Jaka jest społeczna odpowiedzialność klastra i jaki
jest jej poŜądany wizerunek?

9. Stosunek do uczestników
klastra

Jaki jest stosunek firm i organizacji skupionych w
klastrze do innych uczestników klastra?

Krok drugi >>> Analiza otoczenia zewnętrznego: moŜliwości i zagroŜenia
Po dokonaniu oceny rynku, zewnętrznych moŜliwości i zagroŜeń moŜesz lepiej określić, które
cele i zadania będą realistyczne w warunkach, w jakich działasz. W ramach tej analizy zwróć
uwagę na następujące kwestie:
Czynniki prawne
• Jaki regulacje prawne ułatwiają lub utrudniają Ci prowadzenie działania lub pozyskanie
wsparcia?
• Jakie są trendy w regulacjach prawnych dotyczących Twojej działalności oraz rozwiązań
klastrowych?
Czynniki logistyczne
• W jaki sposób warunki geograficzne, środki łączności, transport czy inne czynniki
logistyczne wpływają na działalność w ramach klastra?
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Czynniki ekonomiczne
• Jakie są trendy w gospodarce?
• Jaki jest poziom optymizmu konsumentów?
• Na ile moi partnerzy w klastrze są stabilni finansowo?
• Wypłacalność klientów?
Czynniki społeczne
• Jakie są trendy w przyzwyczajeniach klientów i sposobie Ŝycia?
• W jaki sposób klienci chcą być obsługiwani, czego oczekują?

Krok trzeci >>> Analiza mocnych i słabych stron Twojej organizacji
KaŜda organizacja ma swoje mocne i słabe strony. Im lepiej wykorzystujesz jej mocne strony i
kompensujesz słabe, tym większe będzie powodzenie Twojego planu strategicznego. Warto
wziąć pod uwagę kilka czynników.
Sprawność zarządzania
• Umiejętności zarządcze kluczowych osób zaangaŜowanych w inicjatywę klastrową
• Wiedza o systemach zarządzania
• Sprawność zarządzania firmami wchodzącymi w skład klastra
Pozyskiwanie finansów
• Dynamika sprzedaŜy
• Płynność finansowa
• Umiejętność pozyskiwania środków z róŜnych źródeł
Ludzie w organizacjach wchodzących w skład klastra
• Motywacja
• Rekrutacja
• Kompetencje
Lokalizacja klastra
• Dostępność dla klientów
• Atrakcyjność i prestiŜ miejsca
Procesy wewnętrzne
• Informatyczne systemy obsługi klientów oraz inne systemy wspomagające
• Procedury działania
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Krok czwarty >>> Wyznaczanie celów strategicznych
Strategiczna karta wyników. Praktyczne narzędzia do tworzenia strategii
Strategiczna karta wyników jest narzędziem do przekształcenia misji i strategii w zestaw
indywidualnych celów i wskaźników zrozumiałych dla firm i instytucji klastra oraz do
monitorowania realizacji rozpisanej w ten sposób strategii. SłuŜy równieŜ do zapewnienia
spójności między celami a podejmowanymi działaniami, mierzenia i kontroli efektów działań
strategicznych oraz motywującego oddziaływania na pracowników.

PrzełoŜenie misji i strategii klastra na mierzalne cele

Misja
Strategia klastra
Perspektywa
Finansowa

Perspektywy

Perspektywa
Klientów

Perspektywa
Wewnętrznych
Procesów

Perspektywa
Rozwoju

Krótka charakterystyka

Finansowa

Przedstawiona za pomocą mierników finansowych, które
umoŜliwiają ocenę efektów finansowych wdroŜonej strategii.
Określa w jaki sposób realizowana strategia wpływa na kondycje
ekonomiczną klastra jako całości oraz poszczególnych firm.

Klientów

Celem jej jest określenie segmentów rynku, w których klaster
zamierza konkurować. Wykorzystuje się tu mierniki, które
odzwierciedlają udział firm klastra w obsłudze klientów, poziom
ich zadowolenia.

Procesów
wewnętrznych

Rozwoju

Ta perspektyfwa wskazuje na procesy ułatwiające zarządzanie
klastrem oraz jego dynamiczny rozwój, np. system wspólnych
spotkań lub internetowa płaszczyzna współpracy.
W tym obszarze powinno się stawiać cele ukierunkowane na
rekrutacje, rozwój i kompetencje ludzi pracujących w
organizacjach klastrowych. MoŜe dotyczyć równieŜ zatrudnionych
w ramach obsługi klastra.
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Przykład:
Perspektywa

Cele strategiczne

Miernik

Poziom miernika

•

ROCE wyŜszy niŜ
średni w branŜy

•

Return on Capital
Employed

•

ROCE >24%

•

Wzrost Cash Flow

•

Wzrost Cash Flow

•

•

Wizerunek
nowatorskiego
klastra

•

Udział w sprzedaŜy
nowych produktów

•

Wzrost o 15%
rocznie
Udział > 30%

•

Stać się głównym
dostawcą dla
klientów X, Y, Z
Powołanie
stowarzyszenia

•

Udział nowych
produktów klastra
u klientów
Powołanie
stowarzyszenia
oraz liczba firm
opłacających
składki

•

Udział>50%

•

Regularnie
opłacane składki
przez min. 90%
stowarzyszonych

Stosowanie
internetowej
platformy
wymiany
doświadczeń
Kompetentny
sposób
zarządzania
klastrem

•

Liczba firm
korzystających z
platformy

•

•

Zadowolenie
członków klastra

•

Przynajmniej
80% firm
korzysta z
platformy raz na
tydzień
Przynajmniej
80% firm wyraŜa
zadowolenie z
zarządzania
(półroczna
ankieta)

Nowe technologie

•

Liczba wniosków
racjonalizatorskich

•

2 wnioski
rocznie

Finansowa

Klientów

•

Procesów
wewnętrznych

•

•

Rozwój i
uczenie się
•

•
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Krok piąty >>> PrzełoŜenie celów strategii na działania operacyjne
Po sformułowaniu celów strategicznych czas na opracowaniu planu operacyjnego, który zawiera
wszystkie działania, które mają zostać wykonane w celu wprowadzenia w Ŝycie przyjętej
strategii. Plan taki opisuje, co musi zostać zrobione w celu realizacji strategii, kiedy naleŜy to
zrobić i kto (osoba/organizacja) ma to zrobić.
Na etapie tego kroku stosuje się róŜnorodne metody planowania – te w których stosujemy
„papier i ołówek”, ale i takie stosujemy skomplikowane aplikacje komputerowe. Zwykle
sprawdzają się te najprostsze (przynajmniej na etapie wstępnego planu) poniewaŜ są czytelne i
zrozumiałe dla wszystkich uczestników biorących udział w planowaniu. Proponujemy, abyśmy
wykorzystali do tego celu tzw. wykres Gantta.
Wykres Ganta
Opracowany przez siebie wykres H. L. Gantt po raz pierwszy zastosował do przedstawienia planu
produkcji w roku 1917. Na wykresie Gantta wiersze zawierają zadania, natomiast kolumny
oznaczają jednostki czasu. Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej w
wersji planowanej przed rozpoczęciem działania oraz rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz
z upływem czasu.

Jednostki czasu

Odpowiedzialni

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Zadania
Rejestracja
Stowarzyszenia
Organizacja
szkolenia z
uŜycia platformy
Organizacja
udziału w targach
Powołanie
wspólnego biura

Firma X
Firma Y
Firma Z
Firmy Z i Y
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