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Streszczenie  
 

Wiosną 2009 roku w województwie małopolskim rozpoczęto wdraŜanie „Planu Wspierania 
Klastrów w Województwie Małopolskim” – pakietu instrumentów mających na celu inicjowanie 
oraz rozwijanie inicjatyw klastrowych w regionie. Realizacja PWK zakłada prowadzenie analiz, 
prac planistycznych oraz animację wybranych procesów. Jednocześnie w PWK wymieniono te 
działania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, które mogą finansowo wspierać inicjatywy klastrowe. InnoCo Sp. z o.o. 
powierzono opracowanie analizy jakościowej potencjału rozwoju inicjatyw klastrowych  
w województwie małopolskim, która pozwoli decydentom regionalnym na ustosunkowanie się do 
realiów gospodarczych warunkujących wdraŜanie „Planu Wspierania Klastrów w Województwie 
Małopolskim”.  

 

ZałoŜenia wstępne 
 
W zapytaniu ofertowym związanym z wykonaniem w/w analizy Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego [UMWM] określił, iŜ jej celem jest wzmocnienie współpracy 
„potrójnej spirali” pomiędzy sektorem publicznym, biznesem i nauką poprzez zebranie 
informacji o potencjale klastrów działających na terenie Województwa Małopolskiego. Przed 
zleceniobiorcą postawiono zadanie dokonania dla grupy zidentyfikowanych inicjatyw 
klastrowych: 

− identyfikacji zasobów i barier rozwoju,  
− identyfikacji czynników efektywności rozwoju i konkurencyjności  
− identyfikacja intensywności współpracy, pomiędzy podmiotami zaangaŜowanymi  

w inicjatywy klastrowe, 
− identyfikacji podmiotów, 
− wskazania czynników i barier rozwoju,  
− wskazania potrzeb inicjatyw klastrowych.  

 
Niniejszy raport przedstawia wyniki analizy jakościowej potencjału inicjatyw klastrowych  
w województwie małopolskim, wykonanej w odniesieniu do wyŜej opisanego zapytania 
ofertowego, zgodnie z metodologią zaproponowaną przez InnoCo i zaakceptowaną przez UMWM 
przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Zapisy raportu uwzględniają wyniki: analizy materiałów 
źródłowych; cyklu trzech warsztatów z liderami środowisk gospodarczych Małopolski i inicjatyw 
klastrowych; badań ankietowych oraz spotkania podsumowującego z przedstawicielami UMWM  
i zaproszonych gości. 
 
W niniejszym raporcie poszczególne skupiska gospodarcze (inicjatywy klastrowe) zostały 
podzielone na grupy strategiczne. UmoŜliwiło to rozpoznanie zasobów, sił napędowych  
i hamujących rozwoju oraz potrzeb inicjatyw klastrowych w zaleŜności od charakterystyki 
procesów w nich występujących. Dzięki temu zróŜnicowano wyłaniające się w Małopolsce 
inicjatywy klastrowe i umoŜliwiono porównanie ich cech. Zabieg ten pozwolił na jasne określenie 
specyfiki poszczególnych inicjatyw i moŜliwość identyfikowania niezbędnych dla nich 
instrumentów polityki gospodarczej oraz priorytetowych projektów; bez jednoczesnej ingerencji 
w stanowiące tajemnicę handlową strategie biznesowe poszczególnych uczestników inicjatyw 
klastrowych.  
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Zidentyfikowane grupy strategiczne kształtują się następująco: 
 

Grupa 
strategiczna 

Profil 
potencjalnych 
inicjatyw 

Nazwa lidera skupiska / inicjatywy klastrowej 

Skupiska nowej 
gospodarki 

Przemysłowy 

Instytut Odlewnictwa  Instytut Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania 

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie 

Klaster Europejskie Centrum Gier 

Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów 
Informacyjnych 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 

Styl Ŝycia  
i zdrowie 

Fundacja Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 

Klaster Krakowska Strefa Dizajnu 

Klaster Medycyna Polska Południowy-Wschód 

Technologiczny 

Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych 

LifeScience Klaster Kraków 

Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii 

Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii 
„MINATECH” 

Skupiska 
rzemieślnicze i 
producenckie 

Rzemieślniczy Cech Rzemiosł RóŜnych Meble Kalwaria 

Producencki 

Polski Instytut Wina i Winorośli 

Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
„Łazy” 

Stowarzyszenie „Małopolskie Forum Winne” 

 
Województwo małopolskie jest regionem charakteryzującym się duŜą dynamiką rozwoju skupisk 
gospodarczych w dwóch znacznie róŜniących się od siebie dziedzinach o specyfice 
uwzględniającej odpowiednio tradycje rzemieślnicze oraz procesy charakterystyczne dla „nowej” 
gospodarki (to jest: przenikanie się branŜ, intensywna współpraca w łańcuchu wartości, 
komercjalizacja technologii, tworzenie rozwiązań zindywidualizowanych).  

 

Identyfikacja podmiotów 
 
W „powszechnej świadomości” środowisk gospodarczych w województwie małopolskim 
funkcjonuje kilka klastrów – ich lista została przedstawiona przez UMWM jako informacja 
wstępna do analizy. Podczas warsztatu z liderami środowisk gospodarczych Małopolski 
zidentyfikowano kolejne skupiska gospodarcze, w których zawiązane zostały inicjatywy 
klastrowe lub teŜ istnieje ku temu duŜy potencjał. Uczestnicy warsztatów podkreślili 
zróŜnicowanie skupisk, wymieniając zarówno te najbardziej specjalistyczne, skupione wokół 
uczelni i konkretnych zagadnień technologicznych, luźno powiązane skupiska o mniej 
określonych wspólnych celach. W konsekwencji zespół InnoCo dotarł do animatorów wszystkich 
17 zidentyfikowanych inicjatyw klastrowych, którzy następnie zostali zaangaŜowani w prace 
warsztatowe i w badania ankietowe. Podmioty te przedstawiono i scharakteryzowano na 
stronie 32 i kolejnych, a takŜe wylistowano w załączniku nr 2. 
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Identyfikacja zasobów i barier rozwoju / czynników i barier rozwoju / 
czynników efektywności rozwoju i konkurencyjności 
 
Większość inicjatyw klastrowych w Małopolsce jest stosunkowo młoda. Są jednak przykłady, 
które pokazują, Ŝe pewne skupiska gospodarcze w sposób naturalny przekształciły się w klastry, 
bez konieczności tworzenia formalnych struktur typu inicjatywy klastrowe.  
 
Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe w większości przypadków nastąpiło lub w najbliŜszej 
przyszłości nastąpi potwierdzenie uczestnictwa firm i instytucji w inicjatywach klastrowym drogą 
formalnego podpisania umowy o współpracy, przystąpienia do stowarzyszenia lub fundacji, lub 
przynajmniej listu intencyjnego.  
 
ZaląŜkowy charakter większości inicjatyw klastrowych, a takŜe modele współpracy w dojrzałych 
klastrach (meblarskim, skórzanym) w Małopolsce, mają wpływ na strukturę zasobową inicjatyw. 
Wszystkie zidentyfikowane inicjatywy opierają się na faktycznym lub hipotetycznym 
współrealizowaniu prac za pomocą indywidualnie posiadanych zasobów. Nie zidentyfikowano 
skupisk, w których zaistniałyby sytuacje współposiadania i udostępniania zasobów przez 
podmioty będące animatorami klastra lub podmioty celowe. Większość inicjatyw nie posiada 
Ŝadnych wspólnych zasobów, natomiast jest gotowa efektywnie łączyć indywidualne zasoby na 
rzecz realnych procesów gospodarczych lub naukowych. 
 
Konieczne jest takŜe podkreślenie, Ŝe pojawiają się nowe, stosunkowo innowacyjne, oddolne 
działania na rzecz rozwoju nowych gałęzi gospodarczych, takie jak np. Zielona Inicjatywa 
Gospodarcza wokół zdrowej Ŝywności, Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET, czy 
teŜ Klaster Europejskie Centrum Gier. Oddają one specyfikę województwa małopolskiego, jako 
regionu wysokiej jakości Ŝycia.  
 
Stąd teŜ wyróŜnikiem poszczególnych inicjatyw klastrowych w wyróŜnionym obszarze jest nie 
tyle specyfika zasobowa, co specyfika rynkowa i wyzwania stojące przed branŜą. Czynniki 
pochodzące z tych dwóch dziedzin pozwoliły na dokonanie opisywanej wcześniej segmentacji na 
grupy strategiczne. Dla tychŜe grup opisów: dojrzałości, efektywności współpracy 
(korzyści), punktów cięŜkości w rozwoju konkurencyjności oraz kluczowych wyzwań 
związanych z niwelowaniem barier rozwoju oraz dokonano w rozdziale 5. Ponadto w 
rozdziale 4. zweryfikowano istniejącą informację obiegową o czynnikach rozwoju 
inicjatyw klastrowych ze stanem faktycznym. Wyniki samooceny potencjału inicjatyw 
klastrowych przedstawiono na str. 37. 

 

Identyfikacja intensywności współpracy pomiędzy podmiotami 
zaangaŜowanymi w inicjatywy klastrowe 
 
Średnia liczba firm uczestniczących w inicjatywach klastrowych wynosi 58. Najwięcej firm naleŜy 
do skupiska meblarskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej (ok. 500 firm). W pozostałych inicjatywach 
średnia liczba firm wynosi 25. Najmniejszą liczbę firm podaje Międzyregionalny Klaster 
Innowacyjnych Technologii „MINATECH”. Jest on typowym klastrem uczelnianym nastawionym 
na rozwój technologii oraz bardziej efektywnego wykorzystania zaplecza naukowego na rzecz 
przemysłu. 
 
W badanych skupiskach dominują małe firmy (730), które stanowią 83% liczby wszystkich 
uczestniczących firm. Średnia liczba małych firm uczestniczących w skupiskach wynosi: 52, 
największą ilość małych firm podaje Cech Rzemiosł RóŜnych Meble Kalwaria (490), najmniejszą 
podaje Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii „MINATECH” (1). 
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W badanych skupiskach zidentyfikowano 31 duŜych firm, co stanowi 4% wszystkich 
uczestniczących firm. Największą ilość duŜych firm podaje Klaster LifeScience Kraków (8), 
najmniejszą Instytut Odlewnictwa wraz z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 
(2), Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. (2) oraz Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych 
(3).  
 
Większość skupisk (13) współpracuje z uczelniami wyŜszymi. Średnio z 2 lub z 3. Największą 
ilość uczelni angaŜują: Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych (8) i Małopolsko-
Podkarpacki Klaster Czystej Energii (7), Klaster LifeScience Kraków (5), Międzyregionalny 
Klaster Innowacyjnych Technologii „MINATECH” (5). 
 
W 6 z 17 skupisk angaŜuje jednostki sektora B+R. Największą liczbę tych instytucji moŜna 
spotkać w inicjatywach: Klaster LifeScience Kraków (5), Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej 
Energii (5), Małopolski Klaster technologii Informacyjnych (4). 
 
W 15 z 17 skupisk zaangaŜowane są jednostki samorządu terytorialnego. Średnio 1, największą 
liczbę tych jednostek angaŜują: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie (3), 
Klaster LifeScience Kraków (3), Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii 
„MINATECH” (3).  
 
Większość zidentyfikowanych inicjatyw klastrowych i skupisk gospodarczych angaŜuje w swoje 
działania nie tylko podmioty z województwa małopolskiego, ale równieŜ z sąsiadujących 
województw.  
 
Cele współpracy w ramach inicjatyw klastrowych w województwie małopolskim, 
a takŜe jej intensywność (siła) oraz aspiracje i obawy związane ze współpracą zostały 
zweryfikowane z wykorzystaniem ankiety.  Ponadto, pytania szczegółowe zawarte w 
ankiecie pozwoliły na określenie najistotniejszych zagadnień objętych współpracą. 
Wyniki ankiet przedstawiono na str. 41 i dalszych.  
 
 

Wskazanie potrzeb klastrów 
 
Inicjatywy klastrowe zgłaszają zapotrzebowanie na działania doradcze związane  
z pozycjonowaniem inicjatyw klastrowych w warunkach przemian gospodarczych, a takŜe na 
specjalistyczne programy szkoleniowe. Liderzy skupisk oczekują profesjonalnego wsparcia  
w wypracowywaniu strategicznych i operacyjnych załoŜeń rozwoju współpracy w skupiskach. 
 
Większość uczestników inicjatyw klastrowych to MŚP, przedstawiciele tych inicjatyw widzą 
moŜliwości realizacji programów wymiany personelu między sektorem badawczo-rozwojowym 
a przedsiębiorstwami oraz zatrudniania specjalistów w MŚP. 
 
Potrzeby klastrów w poszczególnych grupach strategicznych, a takŜe wyniki 
wykonanej metodą ankietową analizy potrzeb w odniesieniu do celów rozwojowych 
inicjatyw klastrowych, przedstawiono w rozdziale 5. na stronie 33 i dalszych oraz 
stronie 41 i dalszych. 
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Identyfikacja konkretnych projektów niezbędnych do zrealizowania na rzecz 
rozwoju klastrów 
 
W inicjatywach klastrowych typu przemysłowego współpraca koncentruje się wokół łańcucha 
wartości, projektów biznesowych oraz szkoleń, natomiast w inicjatywach typu technologicznego 
nacisk kładzie się na współpracę w ramach projektów badawczych. 
 
Animatorzy i menedŜerowie inicjatyw klastrowych podkreślili w rozmowach i badaniach 
ankietowych konieczność przewidywania publicznych środków wsparcia na działania operacyjne, 
co najmniej w pierwszych 18 miesiącach istnienia nowej inicjatywy. Dotyczy to przede 
wszystkim zapewnienia środków na zatrudnienie animatora, uruchomienie programu wymiany 
informacji między uczestnikami inicjatywy oraz organizowanie spotkań i warsztatów. Publiczne 
formy wsparcia na działania miękkie dla inicjatyw klastrowych są i będą niezbędne, tak długo, 
aŜ uczestnicy tych inicjatyw nabiorą wystarczająco duŜego zaufania w procesach współpracy 
i będą gotowi inwestować we wspólne dobro. 
 
Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe inicjatywy klastrowe nie mają jasności, co do zasad realizacji 
i rozliczania projektów objętych pomocą publiczną. Tematy dotyczące pomocy publicznej oraz 
zachowania zasad konkurencji warunkowały będą przyszłą formułę działania inicjatyw 
klastrowych. Uczestnicy muszą być świadomi, które formy współpracy są dozwolone, a które 
formy skutkują naruszeniem zasad konkurencji.  
 
Charakterystykę projektów rozwojowych inicjatyw klastrowych oraz logikę ich 
uruchamiania zawarto w rozdziale 5., w szczególności w zestawieniu na str. 39 oraz  
w analizie wyników ankiet. 

 

 

Wnioski i rekomendacje 
 
Mając na uwadze zapis załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, stanowiący Ŝe: „wyniki zlecenia 
powinny pozwolić Urzędowi Marszałkowskiemu doprecyzować „Plan Wspierania Klastrów” oraz 
dopasować działania operacyjne do aktualnej sytuacji w regionie” w rozdziale 6. 
przedstawiono wyniki weryfikacji zapisów „Planu Wspierania Klastrów” względem 
wyników analizy jakościowej potencjału inicjatyw klastrowych w województwie 
małopolskim. 
 
Potencjalne narzędzia wsparcia rozwoju klastrów komplementarne do określonych w „Planie 
Wspierania Klastrów” lub z niego wynikające podano w tabeli na stronie 10 i kolejnych. 
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Wstęp 
 
Wiosną 2009 roku województwo małopolskie rozpoczęło wdraŜanie pakietu instrumentów 
mających na celu inicjowanie oraz rozwijanie inicjatyw klastrowych w regionie. W ramach tych 
działań realizowane są róŜne przedsięwzięcia analityczne, planistyczne i animacyjne.  
 
InnoCo sp. z o.o. powierzono opracowanie analizy jakościowej potencjału rozwoju inicjatyw 
klastrowych w województwie małopolskim. W skład tego zlecenia wchodzą: analiza dokumentów 
źródłowych, spotkanie ze środowiskami gospodarczymi regionu oraz spotkania i wywiady  
z inspiratorami i animatorami inicjatyw klastrowych lub sieciowych w województwie 
małopolskim. 
 
Niniejszy raport przedstawia wyniki badań ankietowych oraz wyniki trzech spotkań 
warsztatowych z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, instytucji badawczo-
rozwojowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz koordynatorami  
i menedŜerami inicjatyw klastrowych. 
 
W pierwszej części raportu skonfrontowano stanowiska róŜnych autorów publikacji i raportów 
strategicznych oraz tematycznych opracowanych w ostatnich latach, celowo bez próby 
rozstrzygania na rzecz któregoś z nich. Konieczne jest bowiem zdanie sobie sprawy  
z rozbieŜności pewnych stanowisk, a takŜe z licznych luk informacyjnych związanych  
z gospodarką i klastrami w Małopolsce – zarówno jakościowych, jak i ilościowych.  
 
2 czerwca 2009 roku odbył się pierwszy warsztat z cyklu trzech spotkań  
z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, instytucji badawczo-rozwojowych oraz 
inicjatyw klastrowych. Dyskusja na temat skupisk gospodarczych w regionie wykazała dość 
ograniczoną ilość potencjalnych obszarów, w których mogłyby wystąpić tzw. zachowania 
klastrowe. Z jednej strony uczestnicy spotkania wytypowali róŜne skupiska branŜowe  
i tematyczne, z drugiej strony zaś, nie byli przekonani o umiejętności kreowania nowej jakości 
więzi współpracy, a takŜe o ich potencjale rozwojowym w kontekście określonych perspektyw 
przyszłościowych.  
 
18 czerwca br. – podczas kolejnego warsztatu – uczestnicy zidentyfikowali kluczowe 
zagadnienia dla wytypowanych skupisk gospodarczych a następnie najistotniejsze wyzwania na 
najbliŜsze lata. Spotkanie to pokazało, Ŝe niektórzy przedstawiciele inicjatyw klastrowych  
i skupisk gospodarczych mają trudności z jasnym przedstawieniem, dlaczego warto było 
uruchomić nowe formy współpracy między firmami. Z kolei inni nie byli pewni, czy 
przedsiębiorstwa są świadome, jakie zmiany ich czekają w związku ze zmieniającymi się 
uwarunkowaniami rynkowymi (branŜa odlewnicza) i prawnymi (branŜa skórzana).  
 
Między 19 czerwca a 6 lipca przedstawiciele InnoCo Sp. z o.o. dokonali analizy jakościowej 
potencjału inicjatyw klastrowych, wykorzystując do tego celu wystandaryzowany kwestionariusz 
ankiety wysłany do 17 przedstawicieli zidentyfikowanych skupisk gospodarczych i inicjatyw 
klastrowych oraz wywiady telefoniczne z nimi. Otrzymano zwrotnie 17 wypełnionych ankiet, 
których wyniki zostały przedstawione i zweryfikowane podczas ostatniego warsztatu, który 
odbył się w dniu 16 lipca 2009 r.  
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1. Plan Wspierania Klastrów  
 
Na początku 2009 roku został przygotowany „Plan Wspierania Klastrów w Województwie 
Małopolskim” (dalej PWK) w celu stworzenia spójnego systemu wsparcia klastrów w tym 
regionie. Plan ten mieści się w szerszym kontekście polityki rozwoju gospodarczego regionu 
i wspiera realizację najwaŜniejszych załoŜeń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego  
na lata 2007 – 2013 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008 - 
2013.  
 
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego zakłada do 2013 konieczność wzmocnienia 
konkurencyjności gospodarczej województwa. Definiuje ona najwaŜniejsze obszary wsparcia 
konkurencyjności, a mianowicie1: 
− wsparcie konkurencyjności firm na rynkach międzynarodowych, 
− wsparcie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji, 
− wsparcie działań proinnowacyjnych, wykorzystania wysokich technologii i rozwoju firm 

wykorzystujących zaawansowane technologie oraz wykorzystujących własność intelektualną, 
− wsparcie pozarolniczej aktywizacji obszarów wiejskich, 
− wsparcie przemysłów czasu wolnego jako gałęzi gospodarki (w tym turystyki uzdrowiskowej, 

sportu i rekreacji). 
Jednocześnie Regionalna Strategia Innowacji skierowana jest na zwiększenie poziomu 
innowacyjności i konkurencyjności firm, poprzez uaktywnienie ich współpracy z szerokim 
zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu 
technologii. 
Dzięki pośredniemu i bezpośredniemu wsparciu podmiotów działających w klastrach  
i inicjatywach klastrowych – przy korzystaniu z moŜliwości, które tworzą poszczególne programy 
operacyjne zapewniające alokację funduszy strukturalnych, w szczególności Małopolski 
Regionalny Program Operacyjny oraz regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, PWK moŜe skutecznie wpływać na róŜnorakie interakcje gospodarcze oraz interakcje 
naukowo-gospodarcze, co powinno w konsekwencji wpłynąć pozytywnie na poziom 
konkurencyjności przedsiębiorstw w Małopolsce. Efektem PWK powinna być poprawa jakości 
współpracy pomiędzy interesariuszami i lepsza koordynacja realizowanych w Województwie 
Małopolskim inicjatyw klastrowych. PWK nawiązuje do konieczności rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy w regionie i określa jako zasadne zbudowanie systemu podnoszenia konkurencyjności 
klastrów o znaczeniu strategicznym, cechujących się istotnym udziałem w gospodarce regionu, 
wysoką dynamiką wzrostu i konkurencyjnością – tj. takich, które mogą stać się rzeczywistymi 
motorami rozwoju regionu.2  
 

Polityka wspierająca większych czy lepszych?3 

Regionalna polityka gospodarcza prowadzona jest często w oparciu o statystyki, czyli wskaźniki ilościowe. 
Największe sektory znajdują się wśród priorytetowych obszarów w dokumentach strategicznych. Odgrywają 
one dzisiaj istotną rolę w zapewnieniu miejsc pracy i wytwarzają duŜą część PKB. Polityka wspierania 
klastrów w przeciwieństwie do ogólnej polityki gospodarczej powinna uwzględniać nie tyle stan obecny, co 
perspektywy rozwoju pewnej grupy przedsiębiorstw w kolejnych latach. W procesie wytypowania 
priorytetowych obszarów wsparcia naleŜałoby zatem zwrócić uwagę na poziom innowacyjności  
i produktywność, jako istotne czynniki konkurencyjności. Oznacza to, Ŝe polityka powinna uwzględniać, Ŝe 
wskaźnik „ilość miejsc pracy” oraz „pozycja rynkowa przedsiębiorstw” naleŜy kategoryzować wśród efektów 
pewnej polityki, ale nie jako jej produkt. 

                                                           
1 „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013”, Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego Kancelaria Zarządu, str. 65. 
2 „Plan Wspierania Klastrów w Województwie Małopolskim”, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. ,  
str. 5. 
3 L. Palmen, M. Baron, InnoCo Sp. z o.o., „Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce”, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, str. 41. 



 

 10 

 
PWK identyfikuje najwaŜniejsze problemy, które stanowią istotną barierę dla rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy. Z punktu widzenia samorządu regionalnego moŜliwe jest tworzenie 
odpowiednich narzędzi wsparcia w polityce gospodarczej, pozwalających na przeciwdziałanie 
tym problemom.  
 
Problem wytypowany 

w PWK 

Potencjalny obszar oddziaływania  
w ramach regionalnej polityki 

wsparcia 

Potencjalne narzędzia wsparcia 

   

− Niski poziom 
innowacyjności i 
słabe 
przygotowanie 
wielu 
małopolskich 
przedsiębiorstw do 
konkurencji na 
rynku 
europejskim.  

− Niedostateczna 
współpraca 
jednostek 
naukowo-
badawczych  
ze środowiskiem 
MŚP  
w rozwoju 
innowacji,  
brak rynkowego 
powiązania 
działalności 
badawczo-
rozwojowej. 

− Niedostatecznie 
rozwinięta sieć 
MŚP,  
które mogłyby 
wspólnie 
realizować 
projekty badawcze 
i wdroŜeniowe, 
związane z 
transferem 
technologii, 
zdolnych  
do kooperacji z 
duŜymi krajowymi 
oraz 
zagranicznymi 
firmami. 

− Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na 
nowych rynkach – wsparcie 
skierowane jest na działania doradcze 
i inwestycyjne w zakresach takich 
jak: promocja eksportu i 
internacjonalizacja. 

− Zwiększenie masy krytycznej 
podmiotów gospodarczych – wsparcie 
skierowane jest na tworzenie nowych 
przedsiębiorstw lub przyciąganie firm 
z zewnątrz do lokowania się w danym 
obszarze. Wsparcie w tym przypadku 
skupia się na tworzeniu inkubatorów, 
organizowaniu programów promocji 
przedsiębiorczości, inwestowaniu w 
fundusze wysokiego ryzyka, 
tworzeniu akceleratorów 
komercjalizacji technologii, 
przygotowaniu terenów 
przemysłowych, parków 
technologicznych oraz na inicjowaniu 
kampanii promocyjnych 
skierowanych do inwestorów.  

− Wspieranie działań proinnowacyjnych 
podjętych przez grupy 
przedsiębiorstw w ramach 
określonych działań Regionalnego 
Programu Operacyjnego.  

− Wspieranie inwestycji w kluczową 
aparaturę badawczą  
w ramach konsorcjów naukowo-
gospodarczych. 

− Inicjowanie horyzontalnych 
programów wparcia (działania 
badawczo-rozwojowe, 
internacjonalizacja i eksport), 
stymulujących podmioty do 
współpracy. 

− Programy szkoleniowe  
w zakresie poruszania się na 
rynkach zagranicznych. 

− Regionalne fora gospodarcze. 

− Współfinansowanie ze środków 
publicznych udziału w targach 
za granicą. 

− Współfinansowanie usług 
doradczych, w tym 
przygotowania strategii 
eksportu dla indywidualnych 
firm i grup przedsiębiorstw. 

− Inicjatywa CEBIM – 
kompleksowa forma wsparcia 
w obsłudze inwestorów 
zagranicznych chcących 
ulokować się w obszarach,  
w których aktywne są 
inicjatywy klastrowe. 

− Małopolski Regionalny 
Program Operacyjny, działanie 
2.1.B, działanie 5.1 oraz 
działanie 8.2. 

− Promocja wykorzystywania 
przez przedsiębiorstwa i 
instytucje naukowe tworzące 
inicjatywy klastrowe, środków 
publicznych, udostępnionych 
na poziomie krajowym. 

− Programy wymiany kadr oraz 
zatrudnienie ekspertów w MŚP 
w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Poddziałanie 8.2.1 
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Problem wytypowany 

w PWK 

Potencjalny obszar oddziaływania  
w ramach regionalnej polityki 

wsparcia 

Potencjalne narzędzia wsparcia 

   

− UzaleŜnienie 
jednostek 
badawczo-
rozwojowych od 
finansowania 
publicznego, 
nieefektywne 
wykorzystanie 
środków 
finansowych oraz 
spadający odsetek 
jednostek 
uczestniczących w 
programach 
wsparcia 
innowacji  

− Niedostateczny 
rozwój zasobów 
innowacyjnych  

− Programy współpracy między 
przedsiębiorstwami  
i uczelniami wyŜszymi oraz 
instytucjami sektora badawczo-
rozwojowego (inicjatywy transferu 
technologii). 

− Programy komercjalizacji technologii 
na uczelniach wyŜszych. 

− Wspieranie działań szkoleniowych i 
doradczych dla MŚP na rzecz 
rozwoju innowacji.  

 

 

− Poddziałanie 8.2.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

− Programy szkoleniowe i 
doradcze dla centrów transferu 
technologii przy uczelniach 
wyŜszych. 

− Działanie 8.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w zakresie szkolenia i 
doradztwa dla kadr 
przedsiębiorstw. 

− Pomoc Punktu Konsultacyjnego 
dla Klastrów przy 
przygotowaniu projektów 
celowych oraz inicjowaniu 
konsorcjów badawczo-
wdroŜeniowych. 

   

− Dysproporcje w 
rozwoju 
gospodarczym w 
regionie  
i w aktywności 
gospodarczej 
mieszkańców  

− Programy kształcenia ustawicznego 
inicjowane przez grupy 
przedsiębiorstw przy współpracy z 
instytucjami otoczenia biznesu, 
szkołami średnimi i uczelniami 
wyŜszymi. 

− Programy staŜowe dla studentów 
szkół średnich i wyŜszych.  

− Programy wymiany personelu 
pomiędzy przedsiębiorstwami  
i instytucjami sektora badawczo-
rozwojowego. 

− Akcje promocyjne na temat 
specyficznych zawodów w celu 
przyciągania potencjalnych 
pracowników. 

− Kompleksowe stymulowanie formy 
współpracy między urzędami pracy, 
przedsiębiorstwami, szkołami i 
instytucjami kształcenia 
ustawicznego w zakresie 
monitorowania nowych zawodów, 
zmieniającej się sytuacji na rynku 
pracy i identyfikowania wąskich 
gardeł. 

− Wsparcie tworzenia 
specjalistycznych centrów 
szkoleniowych na styku sektora 
edukacyjnego i gospodarczego. 

− Poddziałanie 8.2.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

− Programy szkoleniowe i 
doradcze dla centrów transferu 
technologii przy uczelniach 
wyŜszych. 

− Działanie 8.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w zakresie szkolenia i 
doradztwa dla kadr 
przedsiębiorstw. 

− Małopolskie Obserwatorium 
Rynku Pracy i Edukacji oraz 
Małopolskie Obserwatorium 
Gospodarki: cykliczne analizy 
rynku i branŜ, organizowanie 
konferencji i seminariów 
tematycznych, dotyczących 
priorytetowych zagadnień dla 
klastrów. 
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Problem wytypowany 

w PWK 

Potencjalny obszar oddziaływania  
w ramach regionalnej polityki 

wsparcia 

Potencjalne narzędzia wsparcia 

   

− Brak 
kompleksowej  
oferty instytucji 
otoczenia biznesu 
wspierającej 
transfer 
technologii oraz 
brak 
zorganizowanej 
sieci wsparcia 
działającej na 
rzecz partnerów 
kooperacyjnych  

 

− Rozproszony 
rynek innowacji 
oraz brak 
spójnego systemu 
promocji 
innowacji 

− Szeroko rozumiane usprawnienie 
otoczenia biznesu: inwestycje  
w infrastrukturę techniczną, 
inicjowanie nowych usług 
publicznych poprawiających 
komunikację z sektorem 
gospodarczym.  

− Programy szkoleniowe i doradcze dla 
instytucji otoczenia biznesu w 
sprawie nowych usług dla 
przedsiębiorstw w świetle 
zmieniającej się sytuacji w 
gospodarce, w tym coaching dla 
platform współpracy, wsparcie w 
zarządzaniu nowoczesnych form 
kojarzenia partnerów naukowych i 
biznesowych, wsparcie  
w usprawnieniu łańcuchów dostaw. 

− Programy promocji regionalnej 
mające wpływ na tworzenie 
pozytywnego klimatu. 

− Powołanie w wybranych, 
specjalizujących się instytucjach 
otoczenia biznesu punktów 
kontaktowych udzielających 
merytorycznego wsparcia dla 
oddolnych inicjatyw klastrowych. 

− Powołanie w wybranych, 
specjalizujących się instytucjach 
otoczenia biznesu jednostek lub 
zespołów tworzących odgórne 
inicjatywy klastrowe. 

− Programy szkoleniowe dla 
instytucji otoczenia biznesu 
organizowane przez Punkt 
Konsultacyjny dla Klastrów. 

− Programy promocji regionalnej 
mające wpływ na tworzenie 
pozytywnego klimatu – np. 
Nagroda Marszałka 
Województwa Małopolskiego  

− Punkt Konsultacyjny dla 
Klastrów zapewniający 
kompleksową obsługę inicjatyw 
klastrowych we wszystkich 
fazach rozwoju. 

− Regionalna inicjatywa 
„Małopolskie Ośrodki 
Innowacji”. 

− Program foresightu 
technologicznego. 

 
 
 



 

 13 

 
 

PWK określa w szczególności cztery działania, a mianowicie4: 

 

Potencjał klastrów  
w Województwie 
Małopolskim - 
analiza strategiczna  

 

− Wzmocnienie współpracy „potrójnej spirali” pomiędzy sektorem publicznym, 
biznesem i nauką poprzez zebranie informacji o potencjale klastrów 
działających na terenie Województwa Małopolskiego.  

− Analiza potencjału inicjatyw klastrowych w Województwie Małopolskim. 

− Identyfikacja konkretnych projektów niezbędnych do realizacji na rzecz 
rozwoju klastrów, które zapewnią efektywny charakter planowanego 
wsparcia.  

− Rekomendacje w zakresie podjęcia działań na rzecz spełnienia wymogów  
i kryteriów, pozwalających ubiegać się w kolejnym etapie o dofinansowanie  
w ramach Programów Operacyjnych.  

− KPT, realizując projekt „Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 
2020”, przeprowadzi równocześnie analizę potencjału klastrów  
w Województwie Małopolskim pod kątem zastosowań technologicznych  
o znaczeniu globalnym, moŜliwych do wdroŜenia i zastosowania przed rokiem 
2020.  

  

Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji  
i doradztwo dla 
partnerów inicjatyw 
klastrowych  

 

− Podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników instytucji 
zaangaŜowanych w inicjatywę klastrową poprzez działania informacyjne, 
szkolenia oraz doradztwo w dziedzinie przygotowania strategii, planów 
działania, budowania partnerstwa i sieci współpracy, opracowanie planów 
ekspansji rynkowej, przygotowanie projektów pilotaŜowych.  

− Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla pracowników instytucji 
zaangaŜowanych w inicjatywę klastrową (strategie, plany działania, 
opracowanie planów ekspansji rynkowej, budowanie sieci współpracy, 
przygotowanie projektów pilotaŜowych). 

− Punkt konsultacyjno-doradczy dla pracowników podmiotów zaangaŜowanych 
w inicjatywę klastrową. 

  

Budowanie  
i rozwój potencjału 
klastrów  

 

− Wsparcie obejmuje działania związane z doradztwem i szkoleniami, 
koordynacją klastra (organizacja pracy i przepływu informacji, badania 
rynkowe, doradztwo technologiczne, współpraca międzynarodowa), 
rozwojem zaplecza infrastrukturalnego klastra oraz rozwojem wspólnych 
projektów branŜowych.  

  

Wsparcie klastrów  
o znacznym 
potencjale rozwoju  
w strategicznych dla 
Województwa 
Małopolskiego 
branŜach  

− Klastry, które w wyniku analizy struktury ekonomicznej i przemysłowej 
regionu – w tym kroków podejmowanych w ramach działania 1 oraz działania 
2 - działając w strategicznych branŜach, osiągnęły masę krytyczna, uzyskały 
status/tytuł Małopolskiego Ośrodka Innowacji (MOI), będą mogły skorzystać 
z dodatkowych źródeł wsparcia w formie finansowania w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 5.1.  

 

PWK będzie zarządzany przez Zarząd Województwa. System wdraŜania PWK stanowi 
uzupełnienie systemu wdraŜania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych w Województwie Małopolskim. Krakowski Park Technologiczny, stanowiący 
zaplecze merytoryczno-doradcze wspierać będzie Zarząd Województwa w realizacji PWK.  

                                                           
4„Plan Wspierania Klastrów w Województwie Małopolskim”, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. , 
 str. 10-14. 
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2. Gospodarka polska 
 
Od kilku miesięcy światowa gospodarka znajduje się w jednym z największych kryzysów  
od Drugiej Wojny Światowej. Komisja Europejska prognozuje w najbliŜszych dwóch latach 
zniknięcie ponad 8,5 miliona miejsc pracy. Według KE w gronie największych unijnych krajów 
największy spadek PKB odnotują Niemcy - o 5,5%, Wielka Brytania i Włochy będą miały 
mniejsze PKB o 4-4,5%, a Hiszpania i Francja o 3%. W sumie gospodarki 27 krajów 
członkowskich, w tym 16 ze strefy euro skurczą się w tym roku o 4%. W ocenie polskiego rządu 
w przyszłym roku PKB wzrośnie o 0,5-1,3%, a ceny wzrosną o 1,5-1,9% (prognoza na 2010 rok 
dla Polski jest zbliŜona do szacunków Komisji Europejskiej i wynosi +0,8%). Na ten rok KE 

przewiduje dla nas recesję na poziomie (-1,4%) PKB, co kwestionuje polski rząd.5  

 
2008 rok okazał się dla Polski okresem stopniowego spowolnienia gospodarczego, jednakŜe  
w tym czasie polską gospodarkę nadal charakteryzował relatywnie wysoki wzrost gospodarczy,  
a skutki kryzysu na światowych rynkach finansowych miały ograniczony wpływ. Średnio  
w 2008r. PKB wzrosło o 4,8%, w tym najszybszy wzrost miał miejsce w I kwartale i wyniósł 
6,0%, a najmniejszy w IV kwartale, kiedy PKB wzrósł zaledwie o 2,8%. 6 
 
Konkurencyjność polskiej gospodarki w większości międzynarodowych porównań i rankingów, 
bez względu na przyjmowane kryteria i wskaźniki, nie przedstawia się korzystnie. Za słabe 
strony gospodarki polskiej uznaje się przede wszystkim: nieefektywność wydatków publicznych, 
niską elastyczność rynku pracy, niską jakość instytucji publicznych, nieefektywne sądownictwo 
gospodarcze, niekorzystne warunki rozpoczynania działalności gospodarczej, słabo rozwiniętą 
infrastrukturę. Niska pozycja Polski, gorsza niŜ wskazywałaby na to aktualna kondycja polskich 
przedsiębiorstw i dynamiczny rozwój inwestycji zagranicznych w kraju, to równieŜ wynik 
uwzględnienia w niektórych ocenach konkurencyjności danych sprzed kilku lat. Do mocnych 
stron polskiej gospodarki zalicza się korzystne wyniki makroekonomiczne: wysoki wzrost 
gospodarczy, niski poziom inflacji, niskie koszty pracy w przemyśle, dynamiczny rozwój 
eksportu oraz atrakcyjność kraju dla zagranicznych inwestorów. W raportach zauwaŜono, Ŝe 
Polska posiada wysoki potencjał innowacyjny, wynikający m.in. z dobrze wykształconej siły 

roboczej.7 

 
Środki zaradcze podjęte przez niektóre rządy tworzą obecnie zagroŜenie pogłębiającej się 
recesji, gdyŜ w sposób sztuczny utrzymują one strategiczne dla danego kraju gałęzie 
gospodarcze, działające ciągle w tradycyjnych konfiguracjach. Strach wobec oporu lub nawet 
rewolucji społecznych powoduje, iŜ zachodnia cywilizacja nie moŜe przekształcić się w kolejną 
fazę ładu społeczno-gospodarczego. Gospodarki tych krajów tracą stopniowo konkurencyjność  
a brak zaufania konsumenckiego pogarsza sytuację na lokalnych rynkach. MoŜna obserwować 
spięcia społeczne, spowodowane grupowymi zwolnieniami w obszarach geograficznych, gdzie 
zbierały się w ostatnich dekadach pewne branŜe gospodarcze. Czy moŜna zatem konkludować, 
iŜ polityka wobec stymulowania powstania skupisk gospodarczych jest wysoce 
nieodpowiedzialna? Nie. Obecna sytuacja pokazuje, Ŝe regiony nie mogą stawiać tylko na silne 
sektory. Muszą one jednocześnie wspierać powstanie nowych gałęzi gospodarczych, angaŜować 
się w rozwój potencjału endogenicznego. 

                                                           
5Ibidem. 
6 „Analiza sytuacji gospodarczej w Polsce w 2008 r.”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa luty 2009, strona 
3. 
7 „Polska 2008. Raport o stanie gospodarki”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2008, strona 8. 
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Władze regionalne i lokalne, opracowując swoją politykę, muszą uwzględniać działania o róŜnym 
stopniu trudności, róŜnym poziomie interwencji publicznej i róŜnym horyzoncie czasu; aby 
osiągnąć spójne efekty rozwojowe. Schematycznie zostało to przedstawione na poniŜszym 
rysunku: 

 

 
 

 

LekcewaŜąc zrównowaŜony rozwój gospodarki regionalnej i krajowej moŜna się spodziewać 
scenariusza gospodarki irlandzkiej czy teŜ litewskiej, w którym PKB w stosunku do zeszłego roku 
skurczyło się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Dlatego teŜ ryzykowne wydaje się 
analizowanie obrazu sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej, a takŜe w Polsce, na bazie 
dostępnych danych z okresu 2005-2007. 
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3. Gospodarka małopolska  
 

 

Region 
 
Województwo Małopolskie ma powierzchnię 15 190 km², będąc pod tym względem jednym  

z mniejszych regionów w kraju (12. pozycja)8. Region zamieszkuje 3 mln 286,4 tys. osób (stan 

w dniu 30 września 2008), co daje Małopolsce czwarte miejsce pod względem liczby ludności,  
a takŜe jedną z najwyŜszych w kraju gęstość zaludnienia (ponad 216 osób/km²). Miasta 
Małopolski to w zdecydowanej większości małe jednostki osadnicze. Na 55 miast aŜ  

w 43 zamieszkiwało poniŜej 20 tys. ludności.9 

 
NajwaŜniejsze dane statystyczne o regionie: 
− przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (luty 2009) - 405,5 tys. osób 
− przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (luty 2009) - 2854,04 zł 
− stopa bezrobocia (luty 2009) - 8,8 % 
− podmioty gospodarki narodowej (luty 2009) - 301 795 podmiotów. 
 
Kraków liczy około 756 tys. mieszkańców, a Krakowski Obszar Metropolitalny około 1,3 mln 
mieszkańców. Bliskość Aglomeracji Śląskiej, którą zamieszkuje około 3 mln osób powoduje,  
Ŝe cały obszar stanowi największą w kraju i tej części Europy koncentrację ludności i potencjału 

gospodarczego. Zgodnie z obowiązująca Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego Kraju10, 

Kraków zalicza się do duŜych miast Polski, które pełnią istotne funkcje międzynarodowe  
i krajowe i naleŜy do miast, które w największym stopniu mają szansę konkurować w skali 
gospodarki globalnej. 
 
Miasto połoŜone jest na skrzyŜowaniu waŜnych tras komunikacyjnych, blisko aglomeracji 
śląskiej i południowej granicy Polski. Autostrada A4 zapewnia połączenie ze województwami: 
dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz z Niemiecami, a w przyszłości z województwem 
podkarpackim oraz Ukrainą. Poprzez węzeł „Sośnica” koło Gliwic autostrada A4 zapewni takŜe w 
przyszłości dojazd do głównej trasy łączącej południe z północą Polski – autostrady A1. W 
Krakowie,  
A4 krzyŜować się będzie z planowaną trasą ekspresową S7 (obecnie Droga Krajowa nr 7 – droga 
międzynarodowa E77), łączącą miasto ze stolicą i Trójmiastem, a w kierunku południowym 
biegnąca do Zakopanego i granicy ze Słowacją w ChyŜnem. 
 
Kraków jest takŜe waŜnym węzłem kolejowym, połoŜonym przy linii kolejowej Medyka – Kraków 
– Wrocław, stanowiącej część głównego europejskiego korytarza kolejowego objętego układem 
AGC7 - E30 oraz AGTC (CE-30)8. Kraków połączony jest takŜe dwoma liniami kolejowymi  
z Warszawą i północną Polską. Linia nr 8 przez Kielce oraz połączenie z Centralną Magistralą 
Kolejową zapewniają szybki dojazd do stolicy. 

                                                           
8 Obszary badawcze dla projektu „Małopolskie Obserwatorium Gospodarki”, CEM Instytut Badań Rynku i 
Opinii Publiczne, Kraków, styczeń 2009, str. 14. 
9 Ibidem. 
10 Rządowe Centrum Studiów Strategicznych „Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju”, Warszawa, październik 2005 r. 
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Dostępności komunikacyjnej Krakowa sprzyja równieŜ nowoczesny i stale rozbudowywany 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach, drugi pod względem 
wielkości w kraju. Zapewnia bezpośrednie połączenia krajowe oraz międzynarodowe z wieloma 
miastami Europy i innych kontynentów, m.in. z Nowym Jorkiem, Chicago i Tel Awiwem.  
 
Jednym z problemów rozwojowych Małopolski jest duŜe zróŜnicowanie potencjału 
ekonomicznego subregionów. Dynamika regionu jest zawyŜona przez aglomerację krakowską. 
Podregion nowosądecki jest najsłabszy w skali kraju i osiąga zaledwie 58,3% średniej wartości 

PKB na głowę mieszkańca.11 Tereny na północy województwa mają charakter rolniczy. 

Gospodarstwa zlokalizowane na tym obszarze wyróŜniają się w porównaniu z resztą 
województwa duŜym areałem. Jest to jednak najsłabiej rozwinięty gospodarczo obszar 

województwa.12 

 

Nauka i rozwój technologii 
 
Kraków jest jednym z największych polskich ośrodków akademickich. W Krakowie swoją 
działalność prowadzi ponad 20 szkół wyŜszych w tym 11 publicznych, które kształcą i rozwijają 
badania we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy, od nauk humanistycznych po nauki 
techniczne w wąskich i unikatowych specjalizacjach. NaleŜą do nich:  
− Uniwersytet Jagielloński  
− Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  
− Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
− Uniwersytet Ekonomiczny  
− Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
− Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  
− Papieska Akademia Teologiczna  
− Akademia Muzyczna  
− Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  
− Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
− Państwowa WyŜsza Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego  
 
Według danych statystycznych (GUS, dane za rok 2007) w Krakowie studiowało łącznie ponad 
200.000 studentów w tym ponad 157.000 w szkołach publicznych. Największą uczelnią 
krakowską jest Uniwersytet Jagielloński, na którym w roku akademickim 2007/2008 studiowało 
łącznie prawie 46.000 studentów.  
 
Ponadto liczącymi się w skali regionu ośrodkami akademickimi są Tarnów i Nowy Sącz.  
W Tarnowie działają: Małopolska WyŜsza Szkoła Ekonomiczna, Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa, planująca przekształcić się w Akademię Tarnowską, a takŜe wydziały zamiejscowe 
Papieskiej Akademii Teologicznej i WyŜszej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. W Nowym Sączu 
zlokalizowane są trzy szkoły wyŜsze: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, WyŜsza Szkoła 
Biznesu – National Louis University oraz WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości. 
 
Poza ośrodkiem akademickim Kraków jest takŜe jednym z największych ośrodków naukowych  
w Polsce. W Krakowie mieści się siedziba Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), naczelnej 
polskiej instytucji nauki. PAU składa się z 6 Wydziałów (Filologicznego, Filozoficzno-
Historycznego, Matematyczno-Fizycznego, Przyrodniczego, Lekarskiego, Twórczości 
Artystycznej).  

                                                           
11 J. Hausner (red.), „Foresight Technologiczny na rzecz zrównowaŜonego rozwoju Małopolski”, Małopolska 
Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2008, strona 61. 
12Obszary badawcze dla projektu „Małopolskie Obserwatorium Gospodarki”, op.cit. str. 15. 
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Ponadto w Krakowie funkcjonuje Oddział Polskiej Akademii Nauk (PAN). W mieście tym mają 
siedziby następujące instytuty badawcze PAN: 
− Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, 
− Instytut Fizyki Jądrowej, 
− Instytut Mechaniki Górotworu, 
− Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej, 
− Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, 
− Instytut Ochrony Przyrody, 
− Instytut Botaniki, 
− Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, 
− Instytut Fizjologii Roślin, 
− Instytut Nauk Geologicznych, 
− Instytut Archeologii i Etnologii, 
− Instytut Farmakologii, 
− Instytut Języka Polskiego. 
 
W Krakowie prowadzą takŜe działalność inne placówki badawcze, w tym: 
− Instytut Odlewnictwa, 
− Instytut Zootechniki w Balicach, 
− Instytut Technologii Elektronowej, 
− Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 
− Instytut Ekspertyz Sądowych, 
− Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 
− Instytut Technologii Nafty i Gazu, 
− Instytut Przemysłu Skórzanego, Oddział w Krakowie. 
 
Poza państwowymi ośrodkami naukowo-badawczymi Małopolska stała się w ostatnich latach 
znaczącym ośrodkiem działalności badawczo-rozwojowej firm prywatnych, w tym licznych 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ) w Polsce funkcjonuje ok. 40 ośrodków badawczych zagranicznych 
koncernów zatrudniających kilka tysięcy polskich naukowców i specjalistów, z czego około jedna 
czwarta znajduje się w Krakowie. Do najwaŜniejszych ośrodków B+R w stolicy Małopolski 
naleŜą: 
− Delphi – branŜa motoryzacyjna, 
− Valeo – branŜa motoryzacyjna,  
− Asea Brown Boveri (ABB) - działający w branŜy automatyki i energetyki, 
− Apriso – producent oprogramowania do operacyjnego zarządzania produkcją, 
− CH2M HILL - usługi z zakresu inŜynierii, budowy, dostaw oraz eksploatacji infrastruktury 

technicznej, 
− Fujitsu Kyushu System (FQS) – rozwój oprogramowania dla chemii, inŜynierii materiałowej 

oraz nauk biologicznych, 
− Air Liquide - projektowanie instalacji dla przemysłu chemicznego, 
− Motorola – rozwój oprogramowania min. dla słuŜb bezpieczeństwa publicznego oraz stacji 

bazowych telefonii komórkowej trzeciej generacji, 
− Sabre - Centrum Rozwoju Oprogramowania, specjalizujące się w obsłudze linii lotniczych  

i biur podróŜy, 
− Google – centrum rozwoju oprogramowania wyszukiwarki internetowej,  
− IBM – rozwój oprogramowania, pierwsze tego typu centrum IBM w Europie Środkowo-

Wschodniej. 
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Czynnikami, które w głównej mierze decydują o ulokowaniu centrów badawczo - rozwojowych 
są m.in.:  
− niskie koszty prowadzenia badań,  
− wysoko wykwalifikowana kadra,  
− potencjał intelektualny,  
− uczelnie wyŜsze,  
− instytuty badawcze, otwierające się na tworzenie klastrów w ramach współpracy krajowej  

i międzynarodowej,  
− strategiczne połoŜenie.  
 
Rozwojowi współpracy pomiędzy uczelniami a gospodarką słuŜą instytucje wspomagające 
transfer wiedzy i innowacji z ośrodków badawczych do przedsiębiorstw oraz współpracę ludzi 
nauki z firmami.  

Do takich instytucji naleŜą wymienione poniŜej instytucje: 

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu powołane przez Uniwersytet 
Jagielloński. Uczelnia ta powołała takŜe spółkę Jagiellońskie Centrum Innowacji zarządzającą 
Jagiellońskim Parkiem Technologicznym wraz z budowanym obecnie Parkiem Life Science, które 
słuŜyć będą środowisku badawczo-rozwojowemu i środowisku przedsiębiorstw 
współpracujących, działających w sektorze Life Science. Podobną instytucję – Centrum 
Transferu Technologii, załoŜyła Akademia Górniczo-Hutnicza. Zadaniem Centrum jest wsparcie 
procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy, a takŜe marketing 
nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrona własności intelektualnej oraz obsługa  
i finansowanie transferu technologii. Centrum Transferu Technologii działa takŜe przy 
Politechnice Krakowskiej, zajmując się wspieraniem wymiany informacji i międzynarodowego 
transferu rozwiązań innowacyjnych we wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu. Krakowski 
Park Technologiczny spółka z o.o. powołana w 1997 przez: Uniwersytet Jagielloński, Akademię 
Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Województwo Małopolskie, Gminę Miejską Kraków. 
Podmiot ten działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie korzystnych warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii  
i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Spółka zarządza specjalną strefą ekonomiczna  
w Krakowie, prowadzi inkubator technologiczny i buduje Małopolski Park Technologii 
Informacyjnych. 

 

 

Gospodarka 
 
Województwo małopolskie naleŜy do regionów stosunkowo silnych gospodarczo. W 2007r.  
w rejestrze REGON zarejestrowanych było 896 podmiotów gospodarczych przypadających na  
10 tys. ludności. Wskaźnik ten lokuje region dopiero na 11 pozycji w kraju. W latach 2004-2006 
odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w tym regionie wyniósł jedynie 42%, co 
lokuje Małopolskę dopiero na 8 miejscu w kraju. W województwie mazowieckim wartość tego 
wskaźnika wyniosła aŜ 50%. W 2007 r. ponad 32% przedsiębiorstw w Małopolsce poniosło 
nakłady na działalność innowacyjną, co stawia region nieznacznie powyŜej średniej krajowej, 
która wyniosła blisko 31,8%. WyŜsze wartości w tym zakresie osiągnęły dwa województwa 
sąsiednie tj. śląskie (38,3%) oraz podkarpackie (38,7%) – co interesujące – była  
to jednocześnie najwyŜsza wartość tego wskaźnika w kraju. Potencjał przemysłowy regionu 
mierzony wartością produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł w 2006 r. ponad 51 mld zł, co 
stanowi 6,5% wartości tej produkcji sprzedanej w całym kraju. Dynamika przyrostu wartości 
tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła jedynie 3,1%, co stawia Małopolskę 
na trzecim miejscu od końca w grupie wszystkich polskich województw (jedynie przed 
województwem zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim).  
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Małopolska zajmuje dopiero 134. miejsce w rankingu innowacyjności regionów europejskich (na 
208 sklasyfikowanych) z poziomem wskaźnika syntetycznego wynoszącym 0,35 (wartość 
wskaźnika waha się w przedziale od 1 do 0, czym wyŜsza jego wartość tym większy poziom 
innowacyjności danego regionu). Identyczną wartość wskaźnika uzyskały m.in. takie regiony jak 
włoski Marche, hiszpańska Kastylia-León czy niemiecki Magdeburg. Wskaźnik krajowej 

konkurencyjności Małopolski przyjmuje wyŜszą wartość i wynosi 0,53.13 

 
Małopolskie firmy to głownie małe, lokalne podmioty gospodarcze, aŜ 94,8% stanowią firmy 

zatrudniające do 9 osób.14 

 
W sektorach usługowych wytwarzane jest nieco ponad 66% wartości dodanej brutto (2006 r.), 
co stanowi wynik lepszy od średniej ogólnopolskiej. Przemysł wytwarza około 24% wartości 
dodanej regionu. W 2007 roku w usługach pracowało prawie 56% zatrudnionych, co jest zgodne 
ze średnim wynikiem w kraju. Stosunkowo wysoki jest odsetek osób pracujących w rolnictwie 
(prawie 17%), co jest wskaźnikiem nieco wyŜszym niŜ średnia krajowa stanowiąca niecałe 

16%.15 

 
Największą rolę w przemyśle Małopolski odgrywają sektory: spoŜywczy, w tym produkcja 
wyrobów tytoniowych, a takŜe: obuwniczy, elektromaszynowy, chemiczny, petrochemiczny  
i metalowy. Małopolska jest jednym z nielicznych regionów Polski, w którym występują złoŜa 

siarki, gipsów, cynku i ołowiu, piaskowce oraz wapienie16. 

 
W 2007 roku w przetwórstwie przemysłowym znaczną część przychodów ze sprzedaŜy 
wypracowały przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją: artykułów spoŜywczych i napojów 
(14%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (8,8%), wyrobów chemicznych (7,8%), 
wyrobów z metali (8,7%) oraz metali (7,6%). DuŜe znaczenie odgrywają takŜe działalność 
wydawnicza i przemysł poligraficzny (4,5%), produkcja maszyn i urządzeń (4,2%) oraz 
produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych (4,3%). Spośród wyrobów zaliczanych do 
wysokiej techniki, stale rosnący udział w produkcji sprzedanej regionu mają: instrumenty 
medyczne, precyzyjne i optyczne, sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i telekomunikacyjne 
oraz maszyny biurowe i komputery. W województwie dynamicznie rozwijają się takŜe niektóre 
segmenty zaliczane do średniowysokiej techniki: produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep  
i naczep, produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, maszyn i urządzeń, a takŜe do średnio-
niskiej techniki: produkcja metali i wyrobów z metali oraz wyrobów gumowych i z tworzyw 

sztucznych.17 NajwyŜszym wskaźnikiem specjalizacji w zakresie sektora IT odznaczają się duŜe 

miasta: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz.18 Mimo powyŜszych tendencji, Małopolska charakteryzuje 

się niskim poziomem udziału wysokich i średnio-zaawansowanych technologii produkcji 
(23,4%). Wskaźnik ten jest o blisko 4% niŜszy niŜ w województwie mazowieckim  

i dolnośląskim, a o prawie 5% niŜszy niŜ w województwie śląskim.19 

 
 

                                                           
13 „Program Wykonawczy 2009- 2011 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego”, 
op.cit. str. 7. 
14Obszary badawcze dla projektu „Małopolskie Obserwatorium Gospodarki”...,  op.cit. str. 16. 
15 W oparciu o dane z Banku Danych Regionalnych GUS:www.stat.gov.pl, data dostępu 14.05.2009 
godz.11:00 
16 Dane za stroną internetową: www.malopolskie.pl/Gospodarka/Promocja/, data dostępu: 14.05.2009 
godz.11:30. 
17 „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013”, Kraków, sierpień 2008, str. 8. 
18 B. Domański (red.), W. Jarczewski (red.),”Klimat inwestycyjny w Województwie Małopolskim”, 
Departament Gospodarki i Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 2006, 
str. 27. 
19 „Program Wykonawczy 2009- 2011 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego”, 
HMR Doradztwo Strategiczne S.C., Kraków, 2009, str. 8. 
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Największymi zakładami przemysłowymi Województwa Małopolskiego są20: 

− Tele-Fonika Kable Handel S.A., Kraków 
− Scandinavian Tobacco SA, Myślenice 
− Synthos S.A., Oświęcim 
− Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Bukowno 
− Stalprodukt S.A., Bochnia 
− Grupa Kęty S.A., Kęty 
− Can-Pack S.A., Kraków 
− Philip Morris Polska S.A., Kraków 
− Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia 
− R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o., Kraków 
− Kimberly-Clark S.A., Klucze 
− Enion S.A., Kraków 
− Comarch S.A., Kraków 
− BP Polska Sp z o.o., Kraków 
− Delphi Poland S.A., Kraków 
− Mix Electronics S.A., Kraków 
− Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Energokrak Sp. z o.o., Kraków 
− Orlen Oil Sp. z o.o., Kraków 
− Alumetal S.A., Kęty 
− Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Skawina 
− Grupa Polska Stal Sp. z o.o., Kraków 
− śywiec Trade Spółka z o.o., Kraków 
− Grupa Maspex Wadowice, Wadowice 
− Slovnaft Polska SA, Kraków 
− Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Tarnów 
− Azoty Tarnów S.A., Tarnów 
W ostatnich latach silnie wzrosło znaczenie sektora BPO — swoje centra outsourcingu procesów 

gospodarczych załoŜyli tu m.in. IBM, Lufthansa, Electrolux, Shell, KPMG, Indesit.21 

 

Ogólna diagnoza  
 
Ogólna diagnoza sytuacji gospodarczej opracowana w ramach projektu: „Foresight 

Technologiczny na rzecz zrównowaŜonego rozwoju Małopolski pokazuje między innymi, iŜ22: 

− Generalnym problemem Małopolski jest słaba dyfuzja innowacji. Poziom innowacyjności 
przedsiębiorstw w Małopolsce jest relatywnie niski a istniejące ośrodki transferu technologii 
są kosztowne i mało skuteczne.  

− Coraz większym problemem staje się niewielka oferta gruntów przygotowanych pod 
inwestycje, w tym w szczególności brak terenów o duŜych powierzchniach. Sytuację 
pogarszają administracyjne bariery i trudności przebiegu procesu inwestycyjnego.  

− Małopolska na tle innych regionów dysponuje duŜymi zasobami pracy relatywnie wysokiej 
jakości. 

− Komparatywną przewagą Małopolski są niŜsze niŜ w najsilniejszych ekonomicznie 
województwach koszty pracy. 

− Kadra akademicka w związku z szybkim wzrostem liczby studentów na uczelniach wyŜszych 
jest ponad miarę obciąŜona dydaktyką, a uczelnie swoje strategie rozwojowe 

                                                           
20 Dane za stroną internetową: www.malopolskie.pl/Gospodarka/Promocja/, data dostępu: 14.05.2009 r. 
godz.11:30. 
21Obszary badawcze dla projektu „Małopolskie Obserwatorium Gospodarki”, CEM Instytut Badań Rynku i 
Opinii Publiczne, Kraków styczeń 2009, str. 17. 
22J. Hausner (red.), „Foresight Technologiczny na rzecz zrównowaŜonego rozwoju Małopolski”, Małopolska 
Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2008, str.53 – 102. 
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podporządkowały masowemu kształceniu. W związku z tym, badania naukowe  
i wdroŜenia często są spychane na drugi plan. 

− W ostatnich latach mało inwestowano w droŜsze kierunki kształcenia takie jak kierunki 
techniczne i inŜynierskie, co negatywnie rzutować będzie na aktywizację i podniesienie 
potencjału innowacyjnego regionu. Firmy krajowe i zagraniczne zaczynają odczuwać brak 
młodej, nowocześnie wykształconej kadry inŜyniersko-technicznej. 

− Aktywność ludności województwa w zakresie kształcenia ustawicznego i podnoszenia 
kwalifikacji nie jest wysoka i powinna zostać rozbudzona. 

− Nowy tryb studiów powinien w znacznie większym stopniu umoŜliwić włączenie studentów 
poziomu magisterskiego w realizację projektów badawczych i wdroŜeniowych prowadzonych 
w porozumieniu czy wspólnie z przedsiębiorstwami, jednostkami administracji publicznej oraz 
wyspecjalizowanymi instytucjami. 

− W związku z niŜem demograficznym uczelnie wyŜsze stoją przed wyzwaniem znajdowania 
alternatywnych źródeł dochodów. Uczelnie będą musiały szerzej otworzyć się na swoje 
bliŜsze i dalsze otocznie oraz uzyskać zdolność partnerskiej współpracy. 

− Odnotowano w ostatnich latach wzrost liczby jednostek badawczo-rozwojowych  
w sektorze przedsiębiorstw. 

− Potencjał badawczy Małopolski jest drugim w skali kraju. Problemem jest niepełne 
wykorzystanie tego potencjału, powodowane m.in. niskimi nakładami finansowymi na zakup 
wyników prac badawczo-rozwojowych ze strony przedsiębiorstw.  

− Nie ma polityki rozwoju publicznych jednostek badawczo-rozwojowych w regionie.  
Nie ma narzędzi powstrzymywania „drenaŜu mózgów”. 

− O potencjalne innowacyjnym decyduje 140 instytucji, w tym instytucje generujące innowacje 
(wyŜsze uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, laboratoria przemysłowe), instytucje 
zajmujące się transferem technologii (firmy doradcze szkoleniowe, centra transferu 
technologii, inkubatory i parki technologiczne) oraz instytucje typu non-profit powołane 
statutowo do wspierania innowacji. Mimo stosunkowo dobrego zaplecza naukowo-
badawczego i innowacyjnego liczba uzyskiwanych i wdraŜanych patentów nie jest 
imponująca.  

− Do istotnych obszarów badawczo-technologicznych, w których ośrodki naukowe  
w Małopolsce starają się nadąŜać za trendami światowymi trendami, moŜna zaliczyć: 
inŜynierię materiałową, odlewnictwo, inŜynierię metali, informatykę przemysłową, inŜynierię 
mechaniczną, robotykę, inŜynierię chemiczną, fizykę techniczną, modelowanie komputerowe, 
biotechnologię, chemię. 

 

Warto nawiązać i prowadzić dyskusję w sprawie poniŜej przedstawionego stwierdzenia  
z raportu Obszary badawcze dla projektu „Małopolskie Obserwatorium Gospodarki”,  
a mianowicie23: Nadal nie docenia się tego, Ŝe region Małopolski jest jedynym w Polsce, który 
zachował w takich rozmiarach tradycyjne rzemiosło, tradycje warsztatu rzemieślniczego, całą 
warstwę ludzi związanych z rzemiosłem od pokoleń, etos tej warstwy i umiejętności w wielu 
tradycyjnych specjalnościach. Jest to kapitał, który odpowiednio wspomagany moŜe generować 
nowe przedsiębiorstwa, nowe miejsca pracy i znaczne przychody. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 stawia na budowanie 
gospodarki opartej na wiedzy, przy czym podkreśla, iŜ najszybszy wzrost i najlepsze 
perspektywy mają te sektory gospodarki, których konkurencyjność jest oparta na tworzeniu  
i wykorzystywaniu nowej wiedzy – na twórczym zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań, na 
tworzeniu "nowych jakości", często o charakterze niematerialnym, czy wręcz symbolicznym. 
Wobec tego w regionalnej polityce rozwoju klastrów, w tym powstawania i rozwijania inicjatyw 
klastrowych, naleŜy nie tylko uwzględnić obecny potencjał gospodarczy, ale równieŜ te obszary, 
                                                           
23Obszary badawcze dla projektu „Małopolskie Obserwatorium Gospodarki”, op.cit. str.50. 
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które wykazują potencjał wzrostu w najbliŜszych latach. Oznacza to jednak, Ŝe dalsze analizy 
prowadzone w regionie powinny uwzględnić nie tylko dane statystyczne, lecz takŜe badania 
jakościowe na poziomie pojedynczych skupisk gospodarczych lub platform współpracy wokół 
określonych obszarów technologicznych.  
 
Jednocześnie Regionalna Strategia Innowacji na lata 2008-2013 wskazuje obszary 
strategicznego rozwoju dla województwa małopolskiego, a mianowicie: 
− Środowisko: 

o InŜynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym  
i przemysłowym, 

o Infrastruktura techniczna i transport, 

o Ochrona środowiska i krajobrazu, 

o Energetyka odnawialna, 

− Przemysł 

o InŜynieria materiałowa wraz technologiami i technikami odlewniczymi oraz 
hutniczymi, 

o Technologie i techniki w inŜynierii chemicznej, 

o Technologie i techniki w budownictwie, 

− Zdrowie i Ŝywność 

o Ochrona zdrowia - przemysł uzdrowiskowy, rekreacja, turystyka, 

o Technologie medyczne, 

o Biologia i biotechnologia, 

− Wiedza i komunikacja 

o Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji, 

o Technologie i techniki informacyjne. 
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4. Skupiska gospodarcze, współpraca 
 

Skupiska gospodarcze nie są nowym zjawiskiem. Od wielu wieków podmioty gospodarcze 
starają się ulokować tam, gdzie mają łatwy dostęp do rynków zbytu, do zasobów (surowce, 
ludzie, kapitał) oraz do partnerów biznesowych. Na całym świecie powstały setki ośrodków 
kupieckich, dystryktów przemysłowych i innych rodzajów skupisk gospodarczych. W poprzednim 
stuleciu pojawiły się pierwsze teorie akademickie na ich temat. Badano między innymi dystrykty 
przemysłowe we Francji i we Włoszech. Jednak największą uwagę skupiły prace Michaela  
E. Portera, który stworzył i zakorzenił pojęcie „klastra” w nauce i praktyce. 
 
W ostatnich dziesięciu latach moŜna obserwować rosnące zainteresowanie ze strony władz 
centralnych oraz samorządów regionalnych tworzeniem programów na rzecz wspierania  
i rozwoju inicjatyw klastrowych. 
 
Klaster moŜna zdefiniować jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających  
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, 
jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą. W klastrach aktywni są między innymi 
klienci (koncerny międzynarodowe, inne przedsiębiorstwa, końcowi konsumenci), 
przedsiębiorstwa w sektorach podległych i w sektorach powiązanych, producenci produktów 
komplementarnych, producenci i dostawcy maszyn i urządzeń, podwykonawcy, instytucje 
finansowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyŜsze, instytucje sektora badawczo-
rozwojowego, izby handlowe, zrzeszenia gospodarcze i instytucje certyfikujące  
i normalizacyjne. Pojęcie klastra nie dotyczy tylko całości transakcji między róŜnymi 
podmiotami, ale równieŜ – co najwaŜniejsze w kontekście potencjału rozwoju – dynamicznie 
zmieniających się w czasie powiązań, opartych na kreowaniu i stosowaniu wiedzy oraz 
generowaniu innowacji. Klastry cechują się wysoką zdolnością do kreowania wartości, 
nieporównywalnie większą od innych aktywności gospodarczych na danym terytorium, i silną 
przewagą konkurencyjną w danej dziedzinie co najmniej w skali krajowej, a najlepiej w skali 
kontynentu lub globalnej. 
 
Inicjatywa klastrowa jest świadomym, zorganizowanym przedsięwzięciem, mającym na celu 
w sposób bardziej usystematyzowany wpływać na potencjał rozwoju danego klastra.  
W inicjatywie zaangaŜowani są kluczowi gracze danego klastra – przedstawiciele sektorów 
gospodarczego, naukowego, publicznego. Inicjatywy klastrowe są finansowane przez ich 
uczestników, a takŜe ze środków publicznych w ramach programów wsparcia rozwoju klastrów. 
Większość tego typu inicjatyw powstaje w formie projektu i jest przekształcana w bardziej 
formalne struktury w ciągu 12 do 36 miesięcy. 
 
InnoCo sp. z o.o., opracowując cytowany wcześniej „Przewodnik dla animatorów inicjatyw 
klastrowych w Polsce” przebadała 24 polskie inicjatywy klastrowe. W kontekście analizy 
jakościowej potencjału rozwoju inicjatyw klastrowych w Małopolsce istotne moŜe być 
zastanowienie się, czy obserwacje wynikające z tego badania są prawdziwe w stosunku do 
zamierzeń i oczekiwań środowisk promujących powstawania klastrów w województwie 
małopolskim. W szczególności warto zweryfikować następujące tezy: 
− W polskiej gospodarce wyraźnie widać potrzebę konsolidacji. Prawdopodobnie wiele  

z inicjatyw klastrowych ciąŜy i ciąŜyć będzie raczej do utworzenia grup kapitałowych lub 
konsorcjów, w których rozdrobnione małe i średnie przedsiębiorstwa połączą się wokół 
jednego lub kilku duŜych graczy rynkowych. 

− W ostatnich latach powstało wiele inicjatyw klastrowych. Większość inicjatyw klastrowych 
współpracuje z uczelniami wyŜszymi (średnio 2-3). W około 2/3 zaangaŜowane zostały 



 

 25 

jednostki sektora B+R. (średnio 2). We wszystkie, z wyjątkiem jednego zaangaŜowane 
zostały instytucje otoczenia biznesu (średnio 3). W około 2/3 inicjatyw klastrowych 
zaangaŜowane zostały jednostki samorządu terytorialnego (średnio 1). 

− Wśród badanych inicjatyw klastrowych pojawiły się następujące typy celów: rozwijanie sieci 
współpracy między przedsiębiorstwami, zwiększanie świadomości przedsiębiorstw  
o korzyściach związanych z współpracą w klastrze oraz lobbowanie na rzecz otrzymania 
wsparcia finansowego z programów publicznych. Są to wciąŜ inicjatywy młode i niedojrzałe, 
w których nacisk kładziony jest na stworzenie masy krytycznej potrzebnej do wyzwolenia 
dalszych procesów rozwojowych w klastrze. 

− Większość animatorów uwaŜa, Ŝe działania podejmowane w ramach inicjatyw klastrowych 
konsekwentnie realizują załoŜone cele, jednakŜe pojawiają się takŜe bariery, takie jak: brak 
stabilnego źródła finansowania, brak wzajemnego zaufania i chęci współpracy, brak czasu 
oraz brak gotowości do poświęcają czasu na rzecz osiągania celów klastra. 

− Fakt, Ŝe ponad 2/5 inicjatyw klastrowych rozpoczęło swoje funkcjonowanie dzięki wspólnemu 
działaniu przynajmniej dwóch podmiotów związanych z klastrem ma istotne znaczenie, gdyŜ 
moŜe sugerować, Ŝe inicjatywy te nie stają się sztucznymi tworami, ani „towarzystwem 
adoratorów” skupionych wokół jednego silnego podmiotu, lecz są faktycznym sposobem 
zarówno dynamizowania, jak i instytucjonalizacji współpracy gospodarczej.  

− Animatorzy badanych polskich inicjatyw klastrowych w ponad 50% wskazali na finansowanie 
publiczne jako główne i jedyne źródło finansowania. Pozostałe odpowiedzi wskazywały na 
róŜne konstelacje finansowania, często uwzględniające współfinansowanie publiczne. 

− Badając obszary współpracy w ramach klastra, średnia oceny dla poszczególnych obszarów 
nie przekracza 3 (w skali 1-5). W klastrach przemysłowych wysokie noty otrzymuje 
współpraca w zakresie łańcucha wartości, projektów biznesowych i szkoleń. Z kolei  
w klastrach inicjowanych przez jednostki sektora badawczo-rozwojowego wysokie noty 
dominują w zakresach związanych z badaniami. 

− Zapewnienie ciągłości stanowi najwaŜniejsze wyzwanie dla obecnych inicjatyw klastrowych. 
Na pytanie „Jaka jest największa obawa, co do ciągłości inicjatywy klastrowej?” animatorzy 
inicjatyw klastrowych udzielili jedynie trzech typów odpowiedzi: brak finansowania bieŜącej 
działalności (47%), brak determinacji głównych aktorów do realizacji wspólnego kierunku 
rozwoju oraz brak ich zaangaŜowania się w finansowanie przedsięwzięć i aktywną realizację 
działań (35%), brak funduszy strukturalnych dla większych projektów (18%). Przy czym nikt 
nie zwrócił uwagi na przykład na obawę przed nieumiejętnością znalezienia partnera do 
ambitnych rozbudowanych przedsięwzięć rozwojowych lub na inne kwestie merytoryczne 
związane z tematyką klastra. 

 
Mając na uwadze przejście gospodarki małopolskiej z fazy restrukturyzacji, przekształceń  
i racjonalizacji w latach ’90 zeszłego wieku do fazy dynamizowania gospodarki wiedzy oraz 
kreowania innowacji i nowych wartości rynkowych wokół strategicznych przewag 
konkurencyjnych, przed władzami publicznymi stoi wyzwanie stworzenia i wdroŜenia 
współczesnej regionalnej polityki gospodarczej, która w sposób kompleksowy uwzględni: 
− usprawnienie systemu edukacyjnego, który umoŜliwi przygotowanie przyszłych kadr,  
− promowanie i wspieranie sieci współpracy oraz róŜnorodnych partnerstw, w tym publiczno-

prywatnych, jako fundamentów rozwoju nowoczesnej gospodarki w otoczeniu globalnym, 
− promowanie kluczowego znaczenia kreowania i stosowania wiedzy w istniejących i nowych 

dziedzinach gospodarczych, 
− wspieranie przedsiębiorczości i zapewnienie warunków dla tworzenia i rozwoju nowych firm, 
− zapewnienie pozytywnego klimatu wokół biznesu i sukcesu w biznesie, 
− zapewnienie przejrzystych zapisów prawnych oraz tworzenie standardów w zakresie 

dostępności do infrastruktury. 
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Wstępnie zidentyfikowane inicjatywy klastrowe w województwie 
małopolskim  
 
PoniŜsza lista klastrów i inicjatyw klastrowych stanowi część PWK. W miesiącu czerwcu 2009r. 
InnoCo Sp. z o.o. zaprosiła przedstawicieli tych inicjatyw na warsztaty oraz do udziału  
w badaniach ankietowych.  
 
Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych Został powołany 18 lipca 2006r. przez  
22 instytucje i firmy z Małopolski, w tym największe firmy informatyczne (m.in. Comarch, 
Ericpol Telecom, Sabre), uczelnie wyŜsze (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-
Hutnicza, Politechnika Krakowska) oraz Województwo Małopolskie. Obecnie klaster tworzy  
29 podmiotów. W ramach MKTI powołano zespoły robocze: ds. kształcenia, ds. badań i rozwoju, 
ds. przedsiębiorczości, ds. parku IT. Głównym celem MKTI jest stworzenie w województwie 
nowoczesnego środowiska technologii informacyjnych w zakresie badań, wdroŜeń i kształcenia 
kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii. 
 
Klaster Life Science Kraków Utworzony w 2006 roku funkcjonuje jako projekt - wspólne 
przedsięwzięcie wielu podmiotów dąŜących do zrealizowania wspólnej misji wspierania 
przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenia warunków dla 
skutecznej komercjalizacji wyników prac biomedycznych. Inicjatorem klastra jest Uniwersytet 
Jagielloński, a jego nadrzędnym celem jest stworzenie sieci współpracy firm i organizacji 
posiadających największy w Polsce potencjał rynkowy w obszarze m.in. sektora medycznego, 
kosmetycznego, biotechnologicznego oraz ułatwienie im współpracy naukowej ze światowym 
rynkiem LifeScience. Administratorem Klastra Life Science jest Jagiellońskie Centrum Innowacji 
Sp. z o.o. 
 
Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. Nadrzędnym celem Tarnowskiego Klastra Przemysłowego 
(TKP) jest stworzenie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego, przyjaznego do prowadzenia 
działalności gospodarczej, cechującego się dobrą lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz 
niskimi kosztami korzystania z zaplecza technologicznego. TKP oferuje firmom inwestującym na 
jego terenie pomoc prawną i finansową, pomoc w działalności promocyjnej i marketingowej oraz 
pomaga w zakupie sprzętu i materiałów do produkcji. Ponadto klaster organizuje specjalistyczne 
doradztwo i szkolenia, a firmy inwestujące na jego terenie mogą skorzystać z systemu lokalnych 
ulg podatkowych. 
 
Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych zawiązany został, z inicjatywy WyŜszej Szkoły 
Biznesu- National-Louis University, w 2006 r. jako jeden z kluczowych elementów projektu 
Miasteczko Multimedialne. Misją projektu jest stworzenie systemu organizacyjnego, który łączy 
w sobie zasady i koncepcje funkcjonowania łącznie kilku instrumentów istniejących do tej pory 
oddzielnie w rzeczywistości gospodarczej. Obecnie klaster zrzesza 52 proinnowacyjne 
przedsiębiorstwa działające w branŜy nowoczesnych technologii, nowych mediów oraz 
przemysłu czasu wolnego. Firmy wchodzące w skład klastra są mocno zdywersyfikowane pod 
względem geograficznym i profilu działalności: począwszy od wytwórni telewizyjno-filmowych 
(spoty, klipy, filmy reklamowe, animacja klasyczna, komputerowa dwu i trójwymiarową, 
postprodukcja animacji), poprzez producentów i dostawców rozwiązań mobilnych, 
oprogramowania dla przedsiębiorstw, zaawansowanych aplikacji internetowych, intranetowych, 
extranetowych, drukarniach, firmach consultingowych i e-learningowych, a skończywszy na 
interaktywnych agencjach marketingowych i portalach branŜowych. Tak szeroki wachlarz 
kompetencji, pozwala na realizację kaŜdego projektu z zakresu zaawansowanych technologii  
i nowych mediów. 
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E –klaster Małopolski Klaster Informatyczny Inicjatorami jego powstania w 2005 roku były 
środowiska naukowe województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządu oraz MSP. Jego 
nadrzędnym celem są działania projektowe wpływające na rozwój i aktywizację małopolskich 
firm IT z sektora MŚP. Główne obszary podejmowanych działań związane są, z jednej strony,  
z generowaniem zleceń komercyjnych i projektów z sektora B+R wraz z intensywnym rozwojem 
i kształtowaniem współpracy sieciowej, z drugiej – aktywną kampanią promocyjną produktów  
i usług oferowanych przez sieć partnerską i poszczególnych partnerów. W ramach działań  
E-Klastra przewidziane jest konstruowanie i aplikowanie do konkursów na projekty 
dofinansowywane ze środków UE, które mają stanowić zasadnicze źródło finansowania 
podejmowanych działań. 
 
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii (MPKCE) jest klastrem ponadregionalnym 
odpowiadającym waŜnemu problemowi produkcji alternatywnych źródeł energii. Porozumienie  
w sprawie powołania MPKCE podpisano 19 października 2006 roku. Dzięki współpracy 
podmiotów z obu regionów, dostrzegających istotę ochrony środowiska przyrodniczego, powstał 
klaster, który za swoją misję obrał budowę platformy współdziałania przedsiębiorstw, 
samorządu, uczelni wyŜszych i instytucji otoczenia biznesu w celu pozyskania czystej energii dla 
zapewnienia rozwoju społecznego w czystym i bezpiecznym środowisku. Jego główne cele 
skoncentrowane są na zwiększaniu pozyskania i wykorzystania czystej energii (m.in. wiatrowa, 
geotermalna, słoneczna, wodna, uzyskana z biomasy) w regionie, koncentracji badań 
naukowych w obszarze czystej energii oraz integracji działań podmiotów w obszarze energetyki  
i wprowadzania do niej innowacji. W roku 2007 w strukturach klastra funkcjonowało ok. 39 firm. 
Główne działania klastra koncentrują się na obszarze badań naukowych, współpracy między 
partnerami Klastra i innymi instytucjami, edukacji i szkoleniach z zakresu efektywności 
energetycznej wykorzystania energii, informacji i promocji poprzez stronę internetową www. 
klaster.agh.edu.pl oraz organizacje konferencji i seminariów. Aby klaster wszedł w fazę wzrostu 
naleŜałoby dokonać aktualizacji strategii rozwoju oraz sposobu zarządzania w kierunku większej 
ekspansji. Kolejnym waŜnym aspektem jest inicjowanie wymianie informacji oraz tworzenie 
infrastruktury rozwijającej poziom innowacji wewnątrz klastra. 
 
Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii MINATECH w Krakowie porusza się na 
pionierskim obszarze mikro – nanotechnologii oraz inŜynierii biomedycznej, w celu koncentracji 
potencjału na rzecz przyspieszenia rozwoju nowoczesnych technologii i zastosowania ich  
w gospodarce. Jest to najmłodszy, ósmy klaster przemysłowy na terenie województwa 
małopolskiego. Inicjatywa regionów Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego  
i Świętokrzyskiego w zakresie innowacyjnych technik z obszaru mikro – nanotechnologii oraz 
inŜynierii biomedycznej, ma na celu koncentrację potencjału na rzecz przyspieszenia rozwoju 
nowoczesnych technologii i zastosowania ich w gospodarce. Aby osiągnąć załoŜony cel, klaster 
optuje za racjonalizacją wykorzystania istniejącego potencjału intelektualnego i materialnego 
poprzez kształtowanie warunków do współdziałania uczelni wyŜszych, jednostek badawczych, 
władz samorządowych, przedsiębiorstw, agencji, stowarzyszeń i fundacji. Jest to młody klaster, 
który dopiero musi wykorzystać spory potencjał naukowo badawczy regionu. 
 
Europejskie Centrum Gier Całkowicie inny charakter ma klaster Europejskie Centrum Gier. Jest 
to równieŜ nowa, znajdująca się w fazie embrionalnej, oddolna inicjatywa, w którą włączyły się 
małe i średnie przedsiębiorstwa o bardzo zbliŜonym profilu działania oraz krakowskie ośrodki 
naukowe. ECG dysponuje duŜym potencjałem projektowym, który w perspektywie kilku lat 
moŜe przynieść znaczące rezultaty w procesie budowania regionalnej gospodarki opartej na 
wiedzy. Ten klaster równieŜ jest w fazie wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego do 
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przyciągnięcia inwestorów, a w konsekwencji do budowy pręŜnego środowiska gier video  
w regionie. 
 
Strefa Dizajnu W fazie organizacji jest kolejna inicjatywa klastrowa - Krakowska Strefa Dizajnu. 
Celem przedsięwzięcia będzie promowanie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego oraz 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości opartej o wdraŜanie dizajnu. W inicjatywę zaangaŜowane 
jest około 30 podmiotów działających w obszarze projektowania form przemysłowych, jak 
równieŜ instytucje publiczne i uczelnie wyŜsze. Podpisane porozumienia o współpracy  
i utworzenie klastra Krakowska Strefa Dizajnu planowane jest na przełomie I i II kwartału  
2009 r. 
 

Dodatkowo zidentyfikowane skupiska gospodarcze 
 
W trakcie pierwszego warsztatu na początku czerwca br., przedstawiciele instytucji otoczenia 
biznesu oraz przedstawiciele instytucji badawczo-rozwojowych zidentyfikowali dodatkowo sześć 
skupisk gospodarczych oraz kilka inicjatyw tematyczno-programowych, przede wszystkim  
w zakresie turystyki. Z kolei w okresie pomiędzy pierwszym a drugim warsztatem InnoCo 
Sp. z o.o. prowadziła wywiady telefoniczne pomagające w określeniu liderów lokalnych  
i branŜowych, a takŜe w identyfikacji potencjalnych „lokomotyw” w procesach rozwojowych.  
W wyniku tych prac przedstawić moŜna następujący obraz kolejnych skupisk gospodarczych  
w województwie małopolskim. 
 
Skupisko 
Obszar 

geograficzny 

Wstępna informacja przekazana przez 
uczestników I warsztatu 

Ocena po weryfikacji 

BranŜa 
winiarska 
 
Powiaty: 
tarnowski, 
gorlicki, 
limanowski, 
nowosądecki 

Grupa producentów zainwestowała w winnice 
z tradycją, mają juŜ osiągnięcia, czego 
przykładem są prestiŜowe nagrody,  
a samorząd lokalny chce przekazać im 
budynek by tworzyć szkołę winiarską. 
 
Uniwersytet Jagielloński stworzył swoją 
pierwszą testową winnicę, gdzie hoduje 
szczepy, by zbadać działanie winnicy  
w warunkach Małopolski. 

Nie zidentyfikowano grupy producentów, 
która zainwestowała w winnice z 
tradycją, nie odnaleziono takŜe grupy 
producentów, która miała osiągnięcia w 
postaci prestiŜowych nagród. Działalność 
wydaje się mieć bardziej znamiona 
hobbystyczne niŜ biznesowe. 
 
Zidentyfikowana 3 instytucje, które mają 
w zamiarze załoŜyć inicjatywę klastrową: 
− Małopolskie Forum Winne 
− Polski Instytut Winorośli i Wina 
− Rolniczy Zakład Doświadczalny 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakład 
"Łazy" Winnica „Nad Dworskim 
Potokiem. 

BranŜa 
skórzana 
 
Nowy Targ 

Wytwórcy róŜnych uŜytkowych produktów ze 
skóry, stoją przed ogromnym wyzwaniem 
związanym z ochroną środowiska, gdyŜ 
aktualnie poprzez swoją działalność 
zanieczyszczają środowisko- stosowane środki 
chemiczne przenikają do ziemi, skaŜając 
teren.  
Uczestnicy warsztatu twierdzą, iŜ juŜ teraz 
większość z przedsiębiorstw powinna być 
zamknięta. Jest to ok. 200- 1000 małych 
firm, na ogół rodzinnych, które Ŝyją z 
produkcji.  
Firmy te jednakŜe są za słabe pojedynczo by 
zadbać o środowisko.  
Cechy Rzemieślnicze i Instytut Przemysłu 
Skórzanego, który współpracuje z firmą 
Wojas, są instytucjami, które mogą stać  

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi 
Oddział w Krakowie jest w stałym 
kontakcie z cechami rzemieślniczymi oraz 
przedsiębiorstwami. 
 
Główny nurt współpracy badawczo-
rozwojowej obejmuje Instytut oraz 
duŜych producentów (Wojas). 



 

 29 

Skupisko 
Obszar 

geograficzny 

Wstępna informacja przekazana przez 
uczestników I warsztatu 

Ocena po weryfikacji 

się liderami i wspomóc rozwój skupiska.  
 

BranŜa 
meblarska 

 

Kalwaria 
Zebrzydowska 

Cech Rzemiosł RóŜnych aktualnie zrzesza 
około 280 zakładów rzemieślniczych w 
zakresie branŜy stolarskiej, tapicerskiej, 
obuwniczej i róŜnej. Ponadto corocznie przy 
współudziale Zespołu Szkół im. KEN w 
Kalwarii Zebrzydowskiej prowadzi rekrutację 
uczniów młodocianych do nauki w zakresie 
ww. zawodów.  

 

Stosuje się najnowsze technologie oraz 
materiały. W zaleŜności od potrzeb klienta 
cech wykonuje meble w róŜnym stylu, 
dostosowane do wnętrz. Cech wykonuje takŜe 
kompleksowe wyposaŜenie domów, biur i 
wszelkiego rodzaju instytucji, zarówno przy 
pomocy własnych projektów, jak równieŜ 
korzystając z usług projektantów wnętrz. 
Wyroby wystawiane są w dwóch pawilonach, 
w których prezentuje się 118 wystawców 
stolarzy przez cały rok.24 

Cech Rzemiosł RóŜnych Meble Kalwaria 
działa dobrze aczkolwiek działanie to jest 
silnie zindywidualizowane. 

 

Firmy patrzą przede wszystkim przez 
pryzmat własnych interesów, nie są 
jednak gotowe by inwestować we 
wspólne inicjatywy. 

BranŜa 
drewna 

 

Południowa 
strefa 
województwa 

 

Wykorzystanie lokalnych technologii domów 
drewnianych i zastosowania innych 
drewnianych elementów w przemyśle 

Potencjał dostrzega Brytyjsko- Polska Izba 
Handlowa, która mogłaby zostać liderem 
inicjatywy. 

śadna z wymienionych przez uczestników 
warsztatów firm i instytucji nie 
odpowiedziała twierdząco na zapytanie 
InnoCo o gotowość do załoŜenia 
inicjatywy klastrowej w ciągu 
najbliŜszych 5 lat. 

Brytyjsko- Polska Izba Handlowa, która 
zgłosiła wstępnie temat, nie wykazała się 
gotowością do udzielania bardziej 
szczegółowych informacji. 

Nie zidentyfikowano potencjału dla 
powstania inicjatywy klastrowej  
w najbliŜszym czasie. 

BranŜa 
hutnicza  

 

Centralna 
część regionu 

Istnieje skupisko firm i instytucji wokół huty - 
Hutnicza Izba Przemysłowo- Handlowa, 
Akademia Górniczo Hutnicza, MŚP, 
ArcelorMittal Poland SA. 

śadna z wymienionych przez uczestników 
warsztatów firm i instytucji nie 
odpowiedziała twierdząco na zapytanie 
InnoCo o gotowość do załoŜenia 
inicjatywy klastrowej w ciągu 
najbliŜszych 5 lat. 

Nie zidentyfikowano potencjału dla 
powstania inicjatywy klastrowej  
w najbliŜszym czasie. 

BranŜa 
metalowo- 
odlewnicza 

 

Zasięg 
regionalny 

 

Ok. 37 przedsiębiorstw, które mogłyby 
kooperować w ramach sieci powiązań w 
zakresie gotowych komponentów- inicjatywa 
moŜe mieć szansę rozwoju. 

Idea powstania Odlewniczego Parku Obróbki 
Mechanicznej, gdyŜ liderami są 4 Jednostki 
Badawczo – Rozwojowe, w tym Instytut 
Odlewnictwa oraz Instytut Spawania. 

Instytut Odlewnictwa wskazał jako 
swojego kluczowego partnera  
w inicjatywie klastrowej Instytut 
Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania, który wyraził chęć 
współpracy np. w ramach klastra. 

 

                                                           
24 www.meble.kalwaria.pl 
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Uczestnicy pierwszego warsztatu dobrze ocenili sytuację, odróŜniali skupisko od inicjatywy 
klastrowej, jednakŜe podczas sesji warsztatowej często forsowali koncepcje, które moŜna raczej 
zaklasyfikować jako inicjatywy regionalne lub tematyczne programy rozwoju gospodarczego. 
Wśród nich wymienić moŜna: 
− Temat: turystyka- rekreacja – gastronomia. Liderem mogłaby być Fundacja Wspierania 

Inicjatyw Ekologicznych, która zainicjowała Zieloną Inicjatywę Gospodarczą- Partnerstwo na 
rzecz efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie 
(http://zig.eco.pl/s17_info_o_projekcie.html). 

− Temat: turystyka – sztuka – biznes. Wśród potencjalnych liderów uczestnicy warsztatu 
wymieniali: Małopolską Izbę Turystyki (www.mit.org.pl), gdyŜ jak zauwaŜono jest to duŜy 
gracz, który koordynuje wiele inicjatyw, a takŜe Samorząd Województwa Małopolskiego  
z uwagi na inicjatywę Szlak Architektury Drewnianej (http://szlak.wrotamalopolski.pl) 

− Temat: kultura – sztuka – tradycja. Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu podejmuje 
inicjatywę by wskrzeszać wymierające zawody z lokalną tradycją. Uczestnicy widzieli tu rolę 
produktów lokalnych i wykorzystanie nieuŜytków popegeerowskich. 

− Temat: współpraca menedŜerów i firm konsultingowych. W tym obszarze szansę na 
inicjatywę gospodarczą widzieli firma B2B Solutions Iwona Jabłonowska oraz NordicHouse 
Sp. z o.o. 

 
Inicjatywy te mogą tworzyć sieci współpracy, ale nie mają specyfiki lub potencjału, które 
mogłyby skutkować intensywnymi zachowaniami klastrowymi.  
 
Wśród najwaŜniejszych postulatów uczestników pierwszego warsztatu moŜna znaleźć: 
 
− Ponadregionalne klastry z główną działalnością w województwie małopolskim, a takŜe  

w innych regionach, powinny mieć równy dostęp do środków, na tych samych warunkach jak 
klastry działające w regionie. NaleŜy w konkursach w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jasno określić 
zasady uczestnictwa ponadregionalnych inicjatyw klastrowych. 
 

− Koordynatorzy inicjatyw klastrowych apelowali o większą wyrozumiałość ze strony 
samorządów lokalnych, w zakresie wspierania nietypowych powiązań gospodarczych. Według 
uczestników spotkania, inicjatywy klastrowe nieraz są oceniane w sposób podejrzliwy. Jednak 
bez wsparcia samorządów lokalnych w niektórych kluczowych przedsięwzięciach 
infrastrukturalnych, wiele inicjatyw klastrowych nie będzie mogło się przebić, z powodu 
brakujących czynników rozwoju w ich najbliŜszym otoczeniu. Sytuacja ta nie tylko dotyczy 
aspektów infrastrukturalnych, ale równieŜ budowania przychylnego klimatu wobec 
przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Uczestnicy apelowali o organizowanie szkoleń dla 
jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie nowoczesnych aspektów prowadzenia 
polityki gospodarczej. 

 
− Uczestnicy zwrócili uwagę na fakt, Ŝe środki z funduszy strukturalnych przewaŜnie wspierają 

działania szkoleniowe, projekty badawcze i infrastrukturalne. Natomiast, koordynatorzy 
inicjatyw klastrowych odczuwają pilną potrzebę na wsparcia ze środków publicznych  
w zakresie współfinansowania kosztów operacyjnych, w tym związanych z zarządzaniem 
inicjatywy klastrowej. Dopóki przedsiębiorstwa nie nabiorą wystarczającego zaufania  
w sieciach współpracy i nie widzą realnych korzyści w realizacji wspólnych działań, tak długo 
nie są teŜ gotowe finansować działań operacyjnych jednostek koordynacyjnych. Z uwagi na 
bariery mentalne, budowanie zaufania trwa w Polsce przeciętnie dłuŜej niŜ na przykład  
w krajach skandynawskich lub w kulturze anglosaskiej. W Polsce niektóre regiony 
uwzględniają tego typu działania w Poddziałaniu 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
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− Uczestnicy podkreślili konieczność prowadzenia dwutorowego podejścia w polityce rozwoju 
współpracy w gospodarce, z uwagi na istnienie z jednej strony kilku aglomeracji –
aglomeracja krakowska, nowosądecka i tarnowska – a z drugiej strony pozostałego obszaru 
województwa, charakteryzującego się rozdrobnioną strukturą gospodarczą. Stanowisko to 
jest istotnym postulatem wynikającym równieŜ z dokumentów strategicznych, które 
nawiązują do zrównowaŜonego rozwoju regionu, wspierania budowy nowoczesnej gospodarki 
opartej na wiedzy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wieloletniej tradycji rzemieślniczej.  
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5. Analiza jakościowa potencjału rozwoju inicjatyw 
klastrowych w województwie małopolskim 
 
Grupę docelową, objętą pracami nad analizą jakościową potencjału rozwoju inicjatyw 
klastrowych w województwie małopolskim, stanowili przedstawiciele inicjatyw klastrowych, 
przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji badawczo-rozwojowych, mający 
zamiar wspierać konkretne inicjatywy klastrowe w województwie małopolskim. 
 

Lp. 
Skupisko= S 

Inicjatywa 
klastrowa= I 

Nazwa skupiska/ 
inicjatywy klastrowej 

Nazwa instytucji 

1 S Produkcja, zbyt mebli i obuwia Cech Rzemiosł RóŜnych Meble Kalwaria 

2 I 
Klaster Przemysłów Kultury i 
Czasu Wolnego INRET 

Fundacja Klaster Przemysłów Kultury i Czasu 
Wolnego INRET 

3 S 
Zielona Inicjatywa 
Gospodarcza 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 

4 S 
Innowacyjne materiały  
i technologie wytwarzania 

Instytut Odlewnictwa 

Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania 

5 S 
Małopolsko- Śląski Klaster 
Przemysłu Skórzanego 

Instytut Przemysłu Skórzanego  
w Łodzi 

6 I 
Klaster Europejskie Centrum 
Gier 

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 

7 I 
Klaster Krakowska Strefa 
Dizajnu 

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 

8 I 
Klaster Medycyna Polska 
Południowy-Wschód 

Klaster Medycyna Polska Południowy-Wschód 

9 I Klaster LifeScience Kraków Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 

10 I 
Małopolski Klaster Technologii 
Informacyjnych 

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 

11 I 
Małopolsko-Podkarpacki 
Klaster Czystej Energii 

Akademia Górniczo-Hutnicza  

12 I 
Międzyregionalny Klaster 
Innowacyjnych Technologii 
„MINATECH” 

Politechnika Krakowska 

13 S 
Klaster Centrum Winiarstwa 
Program „Winnice Małopolski” 

Polski Instytut Winorośli i Wina 

14 S 
Klaster Winnica „Nad 
Dworskim Potokiem” 

Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Zakład "Łazy" 

15 I 
Klaster Multimediów  
i Systemów Informacyjnych 

Stowarzyszenie Klaster Multimediów i 
Systemów Informacyjnych 

16 S 
Małopolski Klaster Winiarski 
„GALENO” 

Stowarzyszenie Małopolskie Forum Winne 

17 I 
Tarnowski Klaster 
Przemysłowy S.A. 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 
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Charakterystyka zidentyfikowanych skupisk gospodarczych 
 
Przegląd zidentyfikowanych skupisk gospodarczych w województwie małopolskim pozwala na ich 
scharakteryzowanie w dwóch grupach strategicznych 
 

Grupa 
strategiczna 

Profil 
potencjalnych 
inicjatyw 

Nazwa lidera skupiska / inicjatywy klastrowej 

Skupiska 
nowej 

gospodarki 

Przemysłowy 

Instytut Odlewnictwa  Instytut Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania 

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie 

Klaster Europejskie Centrum Gier 

Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 

Styl Ŝycia  
i zdrowie 

Fundacja Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 

Klaster Krakowska Strefa Dizajnu 

Klaster Medycyna Polska Południowy-Wschód 

Technologiczny 

Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych 

LifeScience Klaster Kraków 

Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii 

Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii „MINATECH” 

Skupiska 
rzemieślnicze 

i 
producenckie 

Rzemieślniczy Cech Rzemiosł RóŜnych Meble Kalwaria 

Producencki 

Polski Instytut Wina i Winorośli 

Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Jagiellońskiego „Łazy” 

Stowarzyszenie „Małopolskie Forum Winne” 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Istotnym jest, aby mieć świadomość specyfiki zidentyfikowanych grup strategicznych oraz 
poszczególnych profili potencjalnych inicjatyw. Pozwoli to na określenie instrumentów polityki 
wsparcia skupisk gospodarczych. Za najistotniejsze informacje w tym zakresie naleŜy uznać 
poniŜsze: 
 

Grupa 
strategiczna 

Profil 
potencjalnych 
inicjatyw 

Cechy szczególne 

Skupiska 
nowej 

gospodarki 
Przemysłowy 

Geneza / dojrzałość: 

Większość inicjatyw została sformalizowana lub podjęte zostały 
decyzje o współdziałaniu i jego moŜliwym zakresie. 

Główne obszary zainteresowań: 

Współpraca w łańcuchu wartości, tworzenie sieci wykonawczych  
i podwykonawczych, wspólna dystrybucja i sprzedaŜ, lobbing na 
rzecz świadomości bądź korzystnych rozwiązań prawnych. 

Integracja:  

MoŜna jednoznacznie określić liderów skupisk, jednak sieć 
współpracy wokół nich jest wciąŜ w większości wypadków zaląŜkowa. 

Korzyści / zyski dla uczestników: 

Średniookresowe, mające swoje źródło w trwałym plasowaniu się w 
łańcuchach produkcji lub dostaw. Średnio i długookresowe 
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pojawiające się wraz ze wzrostem znaczenia w kształtowaniu 
świadomości lub lobbowaniu na rzecz rozwiązań prawnych. 

Czynniki i bariery rozwoju: 

Skupiska naleŜące do tej grupy silnie odczuwają czynniki zewnętrzne, 
takie jak na przykład globalizacja i legislacja europejska, co wymaga 
od firm działających w nich umiejętności szybkiego dostosowania się 
do zmieniającej się sytuacji w skali ponadnarodowej. W związku z 
tym perspektywy rozwoju tego rodzaju inicjatyw klastrowych 
uwarunkowane są poziomem elastyczności firm, otwartością wobec 
kreowania nowych interakcji oraz umiejętnością patrzenia na biznes 
przez pryzmat zasobów a niekoniecznie przez pryzmat obecnych 
produktów. W przypadkach, w których liderzy nie podołają 
inspirowaniu pozostałych firm działających w danej inicjatywie 
klastrowej do podejmowania odwaŜnych kroków na rzecz zmian, 
zaistnieje zagroŜenie, Ŝe inicjatywy te w najbliŜszych latach staną się 
zwykłymi grupami lobbingowymi na rzecz utrzymania status quo.  

Potrzeby: 

Skupiska o profilu przemysłowym wydają się być najbardziej 
perspektywiczne w aspekcie kształtowania procesów gospodarczych i 
kreowania wartości w gospodarce, wymagają jednak 
konsekwentnego animowania procesów i wysokich umiejętności 
animatorów w budowaniu zaufania i konsensusu. Te obszary powinny 
podlegać priorytetowemu wsparciu publicznemu. 

Styl Ŝycia  
i zdrowie 

Geneza / dojrzałość: 

Jedynie Klaster Medycyna Polska Południowy-Wschód posiada 
określony dorobek; pozostałe skupiska mają charakter zaląŜkowy. 

Główne obszary zainteresowań: 

Wspólna, uzupełniająca się oferta; systemy informatyczne 
wspierające komunikację, transakcje i budowanie marki. 

Integracja:  

Zbiorowości silnych indywidualności, które mogą być zainteresowane 
pojedynczymi wspólnymi narzędziami generującymi indywidualne 
korzyści. 

Korzyści / zyski dla uczestników: 

Krótkookresowe wynikające z bieŜącego wykorzystania ułatwień 
transakcyjnych oraz średniookresowe pojawiające się wraz z 
rozwojem marki. 

Czynniki i bariery rozwoju: 

Inicjatywy te horyzontalnie przenikają róŜne branŜe w gospodarce. 
Nie moŜna ich jednoznacznie przypisać jednej branŜy. Perspektywy 
ich rozwoju zdeterminowane są świadomością społeczeństwa, 
zamoŜnością klasy średniej oraz pojawieniem się społeczności – 
równieŜ niszowych – wokół mody bądź trendów lansowanych przez te 
inicjatywy. Jednocześnie działają one na styku ze sferą publiczną,  
dlatego teŜ do najwaŜniejszych wyzwań moŜna zaliczyć budowanie 
relacji z instytucjami publicznymi oraz umiejętność kreowania 
platform współpracy publiczno-prywatnej. 

Potrzeby: 

Skupiska o profilu związanym ze stylem Ŝycia i zdrowiem powinny 
podlegać wsparciu zbliŜonemu do wsparcia indywidualnych firm, gdyŜ 
ich oczekiwania jak i duŜy indywidualizm nie róŜnicuje ich znacząco. 
Niemniej naleŜy zwrócić uwagę, czy niektóre narzędzia promocyjne 
lub transakcyjne w skupiskach nie mogłyby zostać multiplikowane  
w skali regionu. 

Technologiczny 

Geneza / dojrzałość: 

Tworzone wokół uczelni wyŜszych, jako próba usprawnienia róŜnych 
form komercjalizacji technologii lub wspólna praca na rzecz rozwoju 
określonych technologii. Bazują na wieloletnim dorobku naukowym i 
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kontaktach w środowisku, jednak jako inicjatywy są stosunkowo 
nowe.  

Główne obszary zainteresowań: 

Transfer technologii, wzmacnianie doskonałości technologicznej, 
tworzenie spin-off. 

Integracja:  

Istnieje zagroŜenie „hermetyczności” środowiska naukowego, której 
zwalczenie wymaga szczególnych kompetencji w przyciąganiu firm. 
Istotną rolę odgrywa zabezpieczenie własności intelektualnej 
poszczególnych graczy.  

Korzyści / zyski dla uczestników: 

Działanie długofalowe, traktowane w początkowym okresie jako 
inwestycja przynosząca zyski po czasie. 

Czynniki i bariery rozwoju: 

Mimo, iŜ profil zidentyfikowanych inicjatyw jest technologiczny, nie 
moŜna ich obecnie przedstawić jako dojrzałe klastry technologiczne. 
Tego typu klastry skupiają się w wielu przypadkach na świecie na 
zdobyciu pozycji lidera w wycinkowych, wąskich specjalizacjach 
technologicznych. Foresight technologiczny województwa 
małopolskiego moŜe wspierać te inicjatywy w identyfikacji sił i szans 
rozwojowych oraz pozwolić na zakreślenie szczegółowego obszaru 
specjalizacji i doskonałości w przyszłości. 

Potrzeby: 

Skupiska o profilu technologicznym posiadają największy potencjał 
internacjonalizacji swojej działalności oraz „rozszerzania” się poza 
obszar województwa. Równie istotne jak instrumenty polityki 
regionalnej województwa małopolskiego będą dla nich instrumenty 
polityki rządowej, czy teŜ europejskiej polityki naukowej. Wyzwaniem 
dla regionu jest wsparcie tych skupisk w poszukiwaniu 
komplementarności w w/w zakresie oraz kreowanie atmosfery i 
wizerunku regionu jako miejsca rozwoju technologicznego. 

Skupiska 
rzemieślnicze 

i 
producenckie 

Rzemieślniczy 

(meble 
kalwaryjskie) 

Geneza / dojrzałość: 

Trudno jest mówić o formalnym początku działania inicjatywy. 
Wyraźne jest skupienie na tradycjach danej branŜy, której liderzy 
postanowili o współpracy w ramach cechu.  

Główne obszary zainteresowań: 

Marka miejsca, wspólna dystrybucja i sprzedaŜ, poszerzenie 
dotychczasowych sieci i powiązań (np. o specjalistów z zakresu 
wzornictwa, architektów wnętrz, itd.), specjalizacja  
i komplementarność, wykreowanie animatora (zespołu, komórki, 
osoby) projektów rozwojowych integrujących środowisko, 
modernizacja parku maszynowego. 

Integracja:  

Istnieje dobra wzajemna wiedza o działaniach, jednak brak jest 
integracji środowiskowej. Działania silnie zindywidualizowane, choć 
dotyczące tych samych zagadnień w skali całego skupiska. Istnieje 
wiele małych, często bilateralnych, powiązań, które w konsekwencji 
dynamizują branŜę w regionie (subregionie). Oczekiwane są wspólne 
działania np. w zakresie wspólnego parku maszynowego, ale trudno 
jest uzgodnić co faktycznie mogłoby być w ich zakresie oraz jaka 
mogłaby być ich struktura organizacyjna i kapitałowa. 

Korzyści / zyski dla uczestników: 

Średniookresowe poszerzanie rynku, w tym internacjonalizacja; 
poprawa struktury kosztów dzięki specjalizacji i komplementarności. 

Czynniki i bariery rozwoju: 

W obecnych czasach rzemiosło spotyka się z duŜą presją – zarówno 
ze strony wytwórców produktów masowych, jak i ze strony 
konsumentów oczekujących rozwiązań zindywidualizowanych. Małe 
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firmy rzemieślnicze nie mają ani czasu, ani zasobów, aby w 
odpowiednim stylu i tempie dostosować się do coraz to nowych 
sytuacji. Z uwagi na ograniczoną ilość pracowników w tego typu 
firmach, rzadko angaŜują się one w sformalizowane struktury 
kooperacyjne. W środowiskach rzemieślniczych współpraca opiera się 
w sposób naturalny na relacjach interpersonalnych. 

Potrzeby: 

Skupiska o profilu rzemieślniczym i producenckim (równieŜ te 
mniejsze, nieopisane w niniejszym raporcie) tworzą Ŝywą tkankę 
lokalnej przedsiębiorczości i pozwalają na kreowanie regionalnych 
marek i programów tematycznych. Niemniej ich animowanie wymaga 
interakcji z duŜą ilością małych, silnie indywidualnych graczy, często 
o niewielkim potencjale ekonomicznym. Efektywność udzielanego 
wsparcia publicznego moŜe być zagwarantowana jedynie wtedy, 
kiedy obejmuje pełen zakres: strategicznych załoŜeń rozwoju – 
oceny sytuacji rynkowej – planowania pakietu wspólnych 
przedsięwzięć – realizacji wybranych inwestycji lub działań 
„miękkich” - monitoringu. W innym wypadku istnieje ryzyko 
inwestowania w przedsięwzięcia o niewielkim oddziaływaniu w skali 
skupiska. 

Producencki 

(winnice) 

Geneza / dojrzałość: 

W regionie istnieją prywatne winnice, a takŜe winnica UJ, w których 
produkowane jest wino. Działalność ma w chwili obecnej znamiona 
bardziej hobbystyczne i naukowe niŜ biznesowe. 

Główne obszary zainteresowań: 

Szkolenia związane z technologią produkcji wina; usługi 
technologiczne związane z produkcją wina; lobbing na rzecz zmian w 
prawie umoŜliwiających sprzedaŜ wina. 

Integracja:  

DuŜe zindywidualizowanie, moŜna wyróŜnić 3 grupy wokół: Polskiego 
Instytutu Wina i Winorośli, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UJ 
„Łazy” i Stowarzyszenia „Małopolskie Forum Winne”. Poszczególni 
winiarze poznali się podczas projektów „Winnice Małopolskie” I i II. 

Korzyści / zyski dla uczestników: 

Poprawa umiejętności w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina, 
dostęp do technologii, w dłuŜszym okresie dostęp do rynku. 

Czynniki i bariery rozwoju: 

Perspektyw rozwoju tego typu branŜ naleŜy szukać w ich powiązaniu 
z innymi branŜami. W przypadku winiarstwa, naleŜy szukać efektów 
synergii w obszarach takich jak turystyka kulinarna i styl Ŝycia. 
Obecny poziom rozdrobnienia tych inicjatyw moŜe jednak być 
przeszkodą na drodze efektywnego wykorzystania perspektyw 
rozwoju. 

Potrzeby: 

Jak w przypadku skupisk rzemieślniczych. 
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Wstępna samoocena potencjału skupisk gospodarczych i inicjatyw 
klastrowych dokonana podczas drugiego warsztatu  
 
W trakcie drugiego warsztatu w dniu 18 czerwca 2009 roku, uczestnicy opracowali wspólne 
obraz dotyczący:  
− obecnego stanu (to, co wiemy) w danym skupisku gospodarczym lub inicjatywie klastrowej,  
− wizji rozwoju danego obszaru gospodarczego (to, co sobie wyobraŜamy), 
− najwaŜniejszych wyzwań na okres 2009-2014. 
 

To, co 
wiemy 
(2009) 

− Istnieje trudność w identyfikacji liderów skupisk czy inicjatyw klastrowych. 
Spowodowane jest to niesprawnym systemem komunikacji w instytucjach 
zarządzających. 

− Część skupisk bądź inicjatyw klastrowych skupionych jest na konkretnym celu; część 
ma szeroki zakres zainteresowań. 

− Wiele instytucji będących przedstawicielami skupisk o potencjale utworzenia 
inicjatywy klastrowej działa indywidualnie lub na zasadach współpracy barterowej. 

− Wymiana doświadczeń w skupiskach pozostaje na niskim poziome z uwagi  na duŜą 
konkurencję i małe zaufanie. 

− W skupiskach instytucje nie zauwaŜają potrzeby bycia kompleksowym  
i innowacyjnym. 

− Inicjatywy klastrowe starają się, by w inicjatywie znajdowali się partnerzy, którzy 
wzajemnie będą się uzupełniać; dzięki czemu planują podział zadań, wzajemnie się 
mobilizując. 

− Większość przedstawicieli instytucji chciałaby, aby inicjatywa klastrowa mogła być 
niezaleŜna od środków publicznych, aktualnie utrzymując się ze składek, związków 
kooperacyjnych, ale takŜe sięgając po środku publiczne. 

− W skupiskach jest zauwaŜalna wzmoŜona aktywność liderów potencjalnych inicjatyw 
klastrowych, natomiast potencjalni partnerzy najczęściej obserwują przebieg 
wydarzeń. 

 

 

 

To, co sobie 
wyobraŜamy 
(2014) 

− Istnienie aktywnej sieci instytucji 

− Wzrost ilości podmiotów i ich integracja 

− Pozycja lobbingowa 

− RównowaŜenie się rynku 

− Istnienie pełnej oferty 

− Orientacja na klienta 

− Unikatowość 

− Potencjał zmian innowacyjnych w tym technologicznych 

− Specjalizacja 

− Pełny łańcuch wartości 

− Komercjalizacja  

− Większy udział w rynku 

− Zwiększenie eksportu 

− Obecność na targach 

− Dbałość o widoczność oferty i łatwy dostęp do usług 

− NiezaleŜność inicjatywy pod względem finansowym i organizacyjnym 

 

  

Wyzwania 
stojące 
przed nami 
(2009-

− Transfer dobrych praktyk z zagranicy 

− Zmniejszenie ilości podmiotów inicjatyw 

− Minimalizacja barier prawnych w relacji biznes – NGO – instytucje kultury 
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2014) − Wzmacnianie kapitału społecznego 

− „Value for money” (opłacalność lub wartość dodana, której udowodnienie powinno 
być Ŝelazną zasadą przy realizacji kaŜdego projektu w partnerstwie) 

− Lobbing prawny w branŜy winiarskiej 

− Usprawnienie technologii produkcji 

− Ustalenie struktury inicjatywy klastrowej 

− Tworzenie wspólnej marki 

− Wysoka jakość produktów 

− Wypracowanie standardów i modeli  

− Nakreślenie wspólnej wizji i planu działań 

− Stała obecność na rynku 

− Szybkie dostarczanie nowego produktu na rynek 

− Stały rozwój np. w branŜy meblarskiej: współpraca z architektami- budownictwo 
indywidualne, rozwój wzornictwa, współpracy międzynarodowej 

− Usprawnienie parków maszynowych 

− Koncentracja potencjału naukowego 

− Pozyskiwanie nowych, istotnych dla inicjatywy instytucji i aktywizacja partnerów 

− Przywództwo – bycie prawdziwym animatorem inicjatywy klastrowej 

− Elastyczność 

− Konsekwencja działań 

− Konkurencja wewnątrz inicjatywy klastrowej 

− Umiejętność wykorzystania potencjału jaki daje rynek 
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Ponadto w trakcie trzeciego warsztatu, przedstawiciele inicjatyw klastrowych podali, które 
działania planują realizować w okresach 1-6 miesięcy, 7-12 miesięcy, 13-18 miesięcy.  

Okres: 1-6 miesięcy 

Rodzaj 
planowanych 
działań 

Przykłady planowanych działań 

Działania miękkie  
w zakresie 
zarządzania 
inicjatywą 
klastrową 

− Utworzenie inicjatywy klastrowej- formalizacja 

− Analiza potrzeb uczestników inicjatywy klastrowej 

− Opracowanie strategii rozwoju klastra 

− Spotkania inicjatywy klastrowej w tym zebrania rady/ liderów 

− Stworzenie, utrzymanie i rozwój strony internetowej 

− Stworzenie, utrzymanie i aktualizacja baz danych 

− Networking 

− Analiza rynku 

− Opracowywanie materiałów promocyjnych i publikacji 

− Działania promocyjne 

− Współpraca na zewnątrz inicjatywy klastrowej- z władzami, firmami i in. 
instytucjami z kraju i za granicy 

− Lobbing w zakresie wsparcia branŜ 

− Programy szkoleniowe: zarządzanie klastrem, budowanie relacji, negocjacje 

− Transfer wiedzy od doświadczonych inicjatyw klastrowych 

− Utworzenie i utrzymanie funduszy klastra- działania podstawowe i projektowe 

Działania miękkie 
skierowane do 
uczestników 
inicjatywy 
klastrowej 

− Identyfikacja potrzeb, celów, form współpracy wewnątrz inicjatywy klastrowej 

− Transfer wiedzy uczestników inicjatywy klastrowej (w tym B+R) 

− Inicjowanie współpracy – tworzenie grup tematycznych 

− Konferencje, seminaria, programy szkoleniowe: korzyści wynikające ze 
współpracy w ramach klastra, outsourcing, przedsiębiorczość i innowacyjność 
branŜ, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania 

− Przygotowywanie portfela projektów (w tym B+R) 

Działania twarde - 
inwestycje 

− Infrastruktura biurowa - zakup wyposaŜenia, sprzętu, oprogramowania 

 

Okres: 7-12 miesięcy 

Rodzaj 
planowanych 
działań 

Przykłady planowanych działań 

Działania miękkie  
w zakresie 
zarządzania 
inicjatywą 
klastrową 

− Kontynuacja działań tj. działań realizowanych 1- 6 miesięcy  

− Programy szkoleniowe: pozyskiwanie nowych członków inicjatywy klastrowej 

− Monitoring i ewaluacja działań 

− Foresight 

− Zarządzanie portfelem projektów 

− Wyjazdy studyjne do instytucji uczestników klastra 

− Udział w targach w kraju i za granicą 

Działania miękkie 
skierowane do 
uczestników 
inicjatywy 
klastrowej 

− Kontynuacja działań tj. działań realizowanych w okresie 1- 6 miesięcy  

− Wyjazdy studyjne - transfer wiedzy od doświadczonych inicjatyw klastrowych 

 

Działania twarde - 
inwestycje 

− Infrastruktura biurowa i szkoleniowa - zakup wyposaŜenia, sprzętu, 
oprogramowania 

− Utworzenie Obserwatorium Klastra 
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Okres: 13-18  miesięcy 

Rodzaj 
planowanych 
działań 

Przykłady planowanych działań 

Działania miękkie  
w zakresie 
zarządzania 
inicjatywą 
klastrową 

− Kontynuacja działań tj. działań realizowanych w okresie 1- 12 miesięcy 

− Benchmarking 

− Szczegółowe analizy rynku 

− Studia doktoranckie i MBA dla liderów inicjatywy klastrowej 

− Planowanie inwestycji 

Działania miękkie 
skierowane do 
uczestników 
inicjatywy 
klastrowej 

− Kontynuacja działań tj. działań realizowanych w okresie 1- 12 miesięcy 

− Specjalistyczne, profilowane programy szkoleniowe 

− Określenie wspólnych potrzeb co do wspólnej infrastruktury - inwestycje 

 

Działania twarde - 
inwestycje 

− Kontynuacja działań tj. działań realizowanych w okresie 1- 12 miesięcy 

− Utworzenie inkubatorów, centrów, laboratoriów B+R 

− Inwestycje (w tym B+R) 

 

Zebrane dane wskazują dość jednoznacznie na potrzebę stopniowego wprowadzania  
w województwie małopolskim narzędzi wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych.  
− W najbliŜszych miesiącach potrzebne jest uruchomienie narzędzi wsparcia, które pomogą 

inicjatywom klastrowym sformalizować swoje działania oraz zapewnią pierwsze prace 
integracyjne i animatorskie na rzecz tych inicjatyw, w tym pomogą utworzyć „biura 
klastrów”.  

− W kolejnych miesiącach pojawi się zapotrzebowanie na instrumenty wsparcia związane z 
planowaniem strategicznym rozwoju inicjatyw klastrowych, prowadzeniem obserwatoriów 
rynkowych i technologicznych oraz kreowaniem portfolio projektów rozwojowych 
(szkoleniowych, wizerunkowych, transferu wiedzy) i przygotowaniem się do realizacji 
ewentualnych wspólnych projektów inwestycyjnych. 

− Najbardziej zaawansowanym stadium projektów inicjatyw klastrowych, a jednocześnie 
instrumentów publicznego wsparcia rozwoju klastrów staną się przedsięwzięcia inwestycyjne 
(infrastrukturalne). Gotowość do ich realizacji zostanie jednak w większości inicjatyw 
klastrowych osiągnięta nie wcześniej niŜ za kilka/kilkanaście miesięcy. Do realizacji tych 
działań konieczne takŜe będzie uprzednie wsparcie liderów inicjatyw klastrowych w 
zrozumieniu zasad rozliczania pomocy publicznej i prowadzenia wspólnych inwestycji 
współfinansowanych ze środków publicznych. 
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Badania ankietowe wśród przedstawicieli inicjatyw klastrowych oraz skupisk 
gospodarczych 
  
Bazując na wynikach warsztatów i kontaktach z przedstawicielami klastrów, inicjatyw 
klastrowych, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji badawczo-rozwojowych, InnoCo dotarło 
do liderów skupisk gospodarczych i istniejących i tworzących się inicjatyw klastrowych.  
Na zaproszenie do współpracy odpowiedzieli przedstawiciele 17 małopolskich inicjatyw 
klastrowych i skupisk gospodarczych, mających potencjał do powstania inicjatyw klastrowych 
(Tabela 1), z którymi w miesiącach maj−lipiec 2009 roku przeprowadzono wywiady 
indywidualne oraz którzy odpowiadając na pytania zawarte w kwestionariuszu podzielili się 
swoimi refleksjami na temat doświadczeń i planów w tworzeniu klastrów. 
 
Badanie ankietowe było w szczególności ukierunkowane na pozyskanie informacji o: 
− zakresie tematycznym małopolskich klastrów i intensywności współpracy, 
− roli i osiągnięciach animatorów klastrów w ich codziennej pracy, 
− wyzwaniach stojących przed animatorem i sposobach radzenia sobie z nimi, 
− poradach i zaleceniach dla innych małopolskich animatorów klastrów, 
− formach finansowania działań w ramach inicjatyw klastrowych. 
W badaniu uwzględniono zarówno juŜ istniejące inicjatywy klastrowe, jak i skupiska, które 
potencjalnie w najbliŜszej przyszłości mogą takie inicjatywy generować. W dalszej części raportu 
są one wszystkie określane jako skupiska. 
 
 
 
Zidentyfikowane skupiska oraz juŜ istniejące bądź formujące się w nich inicjatywy klastrowe 
z pewnością będą dopiero przecierały szlaki klasteringu w małopolskich warunkach społeczno-

gospodarczych. Testem gotowości25 dla skupisk gospodarczych, które jak wstępnie oceniliśmy 

mają potencjał by stać się inicjatywą klastrową jest poszukiwanie u podmiotów cech takich jak: 
kreatywność, innowacyjność, koncentracja na podstawowych kompetencjach, orientacja na 
funkcjonalność, koncentracja na celach nieliniowych, wyprzedzanie klienta, umiejętność 
szybkiego uczenia się, definiowanie poraŜek jako rezygnacji z pieniędzy.  
JeŜeli jednak mentalność skupisk nie będzie ulegać konstruktywnym zmianom i nadal cechować 
je będzie: zachowawczość, imitowanie, koncentracja na podstawowej działalności, orientacja na 
produkt, koncentracja na celach liniowych, podąŜanie za klientem, koncentracja na 
maksymalizacji wykorzystania obecnych umiejętności i zdolności, definiowanie poraŜki jako 
utraconych pieniędzy to skupiska te będą miały duŜy problem by stać się pręŜnie działającą 
inicjatywą klastrową, która generuje wartość dodaną. 

 

Grupę 17 inicjatyw (w tym 6 raczkujących) uczestniczących w badaniu charakteryzują 
następujące cechy: 
− Średnia liczba uczestniczących firm wynosi 58. Najwięcej firm naleŜy do skupiska 

meblarskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej (ok. 500 firm). W pozostałych inicjatywach średnia 
liczba firm wynosi 25. Najmniejszą liczbę firm podaje Międzyregionalny Klaster 
Innowacyjnych Technologii „MINATECH”. Jest on typowym klastrem uczelnianym 
nastawionym na rozwój technologii oraz bardziej efektywnego wykorzystania zaplecza 
naukowego na rzecz przemysłu. 

− W badanych skupiskach dominują małe firmy (730), które stanowią 83% liczby wszystkich 
uczestniczących firm. Średnia liczba małych firm uczestniczących w skupiskach wynosi: 52, 

                                                           
25 L. Palmen, M. Baron, InnoCo Sp. z o.o., „Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce”, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, str. 66. 
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największą ilość małych firm podaje Cech Rzemiosł RóŜnych Meble Kalwaria (490), 
najmniejszą podaje Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii „MINATECH” (1). 

− W badanych skupiskach zidentyfikowano 31 duŜych firm, co stanowi 4% wszystkich 
uczestniczących firm. Największą ilość duŜych firm podaje Klaster LifeScience Kraków (8), 
najmniejszą Instytut Odlewnictwa wraz z Instytutem Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania (2), Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. (2) oraz Małopolski Klaster Technologii 
Informacyjnych (3).  

− Większość skupisk (13) współpracuje z uczelniami wyŜszymi. Średnio z 2 lub z 3. Największą 
ilość uczelni angaŜują: Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych (8) i Małopolsko-
Podkarpacki Klaster Czystej Energii (7), Klaster LifeScience Kraków (5), Międzyregionalny 
Klaster Innowacyjnych Technologii „MINATECH” (5). 

− W 6 z 17 skupisk angaŜuje jednostki sektora B+R. Największą liczbę tych instytucji moŜna 
spotkać w inicjatywach: Klaster LifeScience Kraków (5), Małopolsko-Podkarpacki Klaster 
Czystej Energii (5), Małopolski Klaster technologii Informacyjnych (4). 

− W 15 z 17 skupisk zaangaŜowane są jednostki samorządu terytorialnego. Średnio 1, 
największą liczbę tych jednostek angaŜują: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział  
w Krakowie (3), Klaster LifeScience Kraków (3), Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych 
Technologii „MINATECH” (3). 

 
Liderów badanych skupisk poproszono o wskazanie najwaŜniejszych celów, jakie postawiono 
sobie w ramach wspólnych działań w skupisku (Tabela 2). 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Cele definiowane przez badane skupiska 

 

Analiza i sieci współpracy 

Ilość 
wskazań 

Analiza klastra (wąskich gardeł, potencjałów, szans i zagroŜeń, scenariuszy rozwoju) 10 

Opracowywanie raportów o stanie klastra 10 

Rozwijanie sieci współpracy między ludźmi 17 

Rozwijanie sieci współpracy między przedsiębiorstwami  16 

Zwiększanie świadomości przedsiębiorstw o korzyściach związanych ze współpracą w 
klastrze 16 

Lobbing  

Lobbowanie na rzecz optymalizacji infrastruktury publicznej 9 

Lobbowanie na rzecz usprawnienia zapisów prawnych 14 

Lobbowanie na rzecz otrzymania wsparcia finansowego z programów publicznych 
17 

Wspieranie procesów wokół inwestycji publicznych 11 

Współpraca rynkowa 

 

Ilość 
wskazań 

Organizowanie usług typu wywiadowni gospodarczej, benchmarking  6 

Organizowanie usług wsparcia dla przedsiębiorstw 14 

Organizowanie wspólnych prywatnych projektów inwestycyjnych 12 

Koordynowanie wspólnych zakupów 11 

Promowanie eksportu 10 

Ograniczanie konkurencji wewnątrz klastra 4 
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 Edukacja i kształcenie 
Ilość 

wskazań 

Organizowanie kształcenia technicznego (specjalistyczne programy szkoleniowe) 15 

Organizowanie treningów menedŜerskich 15 

Innowacje i technologie  
Ilość 

wskazań 

Wspieranie procesów rozwoju innowacji i wdroŜenie nowych technologii  16 

Prowadzenie analiz trendów technologicznych 14 

Zapewnienie dyfuzji nowych technologii 14 

Wspieranie optymalizacji procesów produkcyjnych  11 

Określanie wspólnych standardów 14 

 Rozwój klastra 
Ilość 

wskazań 

Tworzenie marki regionu wokół klastra 14 

Usprawnienie warunków dla inwestorów zagranicznych 10 

Przyciąganie nowych przedsiębiorstw oraz nowych pracowników do regionu 
14 

Wzmacnianie pozycji klastra na arenie międzynarodowej 12 

Promowanie powstawania nowych firm 14 

Organizowanie usług w zakresie inkubowania nowych firm 11 

Wspieranie procesów rozwoju firm 13 

Promowanie rozwoju istniejących przedsiębiorstw 14 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wśród udzielonych odpowiedzi szczególną uwagę naleŜy zwrócić na fakt, Ŝe wiele skupisk  
za istotne uznało aspekty związane z rozwijaniem sieci współpracy między ludźmi  
i przedsiębiorstwami oraz zwiększaniem świadomości o korzyściach związanych ze współpracą  
w klastrze, a takŜe określaniem wspólnych standardów. Sugeruje to, Ŝe inicjatywy współpracy  
w ramach skupisk, które wzięły udział w badaniu są stosunkowo młode i w związku z tym  
w pierwszej kolejności kładą nacisk na stworzenie masy krytycznej niezbędnej do uruchomienia 
kolejnych procesów rozwojowych w inicjatywie. 
 
DuŜe ilości wskazań innych celów obrazują jednocześnie fakt, Ŝe w badanych skupiskach 
pojawiają się silne aspiracje podejmowania ambitnych wyzwań. JednakŜe biorąc pod uwagę to, 
Ŝe w większości przypadków mamy do czynienia z raczej nieformalnymi formami współpracy, 
które to dopiero próbują określić swoją drogę rozwoju, wydaje się, Ŝe poŜądana jest współpraca 
z tymi skupiskami w celu wsparcia ich w procesach planowania strategicznego rozwoju. 
 
Istotna takŜe wydaje się duŜa ilość wskazań związanych z organizowaniem kształcenia 
technicznego oraz wspieraniem procesów rozwoju innowacji i wdroŜenia nowych technologii. 
Sugeruje ona istnienie oddolnych procesów, które są ukierunkowane na wypełnienie luki 
technologicznej lub luki w transferze technologii. Biorąc pod uwagę to, iŜ procesy te są 
rozwijane przez środowiska zainteresowanych instytucji, z pewnością zakres tematyczny będzie 
zgodny z ich potrzebami. JednakŜe naleŜy pamiętać o tym, iŜ od tego typu klastrów oczekuje się 
nie tylko doskonałości technologicznej, ale takŜe duŜej dynamiki gospodarczej i innowacyjnej. 
Dlatego teŜ powinny być wspierane rozwiązania związane z absorbowaniem lub tworzeniem 
wiodących rozwiązań technologicznych w skali światowej, z jednoczesnym uwzględnieniem 
moŜliwości szybkiego zastosowania rynkowego zdobywanych rozwiązań. 
 



 

 44 

Nie dziwi duŜa ilość wskazań związanych z organizowaniem wspólnych inwestycji, gdyŜ jest to 
powszechnie oczekiwane od inicjatyw klastrowych. Natomiast jednocześnie – biorąc pod uwagę 
liczne doświadczenia europejskie – naleŜy z duŜą ostroŜnością traktować tego rodzaju 
deklaracje, gdyŜ często przedsięwzięcia takie nie są ostatecznie podejmowane ze względu na 
trudności w ustaleniu struktury organizacyjnej i kapitałowej przedsięwzięcia. 
 
 
Liderzy skupisk zapytani o formy uczestnictwa w inicjatywach klastrowych, najczęściej 
odpowiadali, Ŝe jest to formalne potwierdzenie podpisaniem umowy o współpracy, 
przystąpieniem do stowarzyszenia lub fundacji, natomiast wstępne porozumienia zawierane są 
listami intencyjnymi.  
 
Mając na uwadze fakt, iŜ istotą bycia członkiem klastra nie jest samo uczestnictwo,  
a współdzielenie wizji i celów oraz wspólne osiąganie celów gospodarczych, poproszono liderów 
skupisk, by określili siłę współpracy w zakresie przedstawionym w Tabeli 3. 

 

Tabela 3. Siła współpracy w skupiskach 

 2009 2010- 2015 

Zakres współpracy Siła współpracy 
(średnia 
ocena)  

(1- słaba, 

5- silna) 

Ilość wskazań 
ocen  
4 i 5 

Siła współpracy 
(średnia 
ocena)  

(1- słaba, 

5- silna) 

Ilość wskazań 
ocen  
4 i 5 

Współpraca w łańcuchu 
wartości 3,16 5 3,7 9 

Współpraca w nowych 
projektach biznesowych 2,83 6 3,2 7 

Współpraca w nowych 
projektach badawczo-
rozwojowych 2,75 4 3,6 7 

Wspólne programy 
badawczo-rozwojowe 2,25 1 3,4 6 

Wspólne programy 
szkoleniowe 3,08 5 3,8 11 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 
Na podstawie otrzymanych wyników moŜna stwierdzić, iŜ współpraca w skupiskach nie jest 
oceniana jako słaba, jednocześnie ich liderzy dostrzegają potrzebę zwiększania intensywności 
tej współpracy w najbliŜszych latach. 
 
Tylko jeden z respondentów przyznał wysoką ocenę w zakresie aktualnie prowadzonych 
wspólnych programów badawczo-rozwojowych, natomiast sześciu oczekuje intensywnej 
współpracy w tym zakresie w okresie 2010-2015. Ponadto na podstawie wyników cząstkowych 
uzyskanych od poszczególnych respondentów wyraźnie moŜna uzyskać odzwierciedlenie profilu 
inicjatywy i jej inicjatorów. Przykładowo inicjatywy przemysłowe przyznają wysokie noty 
współpracy w zakresie łańcucha wartości, projektów biznesowych oraz szkoleń, natomiast  
w inicjatywach technologicznych wysoko oceniane są zagadnienia związane z badaniami.  
 
Jednocześnie otrzymany obraz moŜna uznać za charakterystyczny dla profilu współpracy  
w skupiskach będących generalnie w początkowej fazie rozwoju. MoŜna postawić tezę,  
iŜ w inicjatywach przemysłowych nie pojawiły się standardy i utarte ścieŜki współpracy z nauką;  
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z kolei inicjatywy technologiczne pozostają w sferze badań, testów i dyskusji we własnym 
gronie. Młode inicjatywy w naturalny sposób skupiają się na tworzeniu nowych przedsięwzięć  
i aktywności w obszarach dobrze im znanych.  
 
Fakt ten rodzić moŜe obawy o zachowanie dynamiki procesów, które zostały zainicjowane. 
Często bowiem pojawia się ryzyko efektu „zablokowania się” – kiedy to uruchomienie inicjatywy 
klastrowej staje się swego rodzaju sformalizowaniem status quo w danym skupisku. Trzeba 
jednoznacznie podkreślać, Ŝe tzw. „stworzenie klastra” nie jest przypieczętowaniem wspólnych 
osiągnięć, a uruchomieniem narzędzia, które powinno pozwolić uzyskiwać nową dynamikę 
procesów wewnątrz skupiska oraz wzmacnianie jego pozycji konkurencyjnej w układach 
krajowym i międzynarodowym. 
 
W szczególny sposób uwagi te dotyczą inicjatyw wykreowanych z wykorzystaniem finansowania 
publicznego. W ich przypadkach szczególnie pojawiają się obawy o moŜliwość kontynuacji prac 
po zamknięciu projektu. W trakcie analizy zidentyfikowano inicjatywę klastrową, która po 
zakończeniu okresu trwania projektu została zamknięta. Przykład ten, jak równieŜ inne 
przykłady w Polsce i w Unii Europejskiej, pokazują, Ŝe nie wszystkie inicjatywy klastrowe 
początkowo wspierane przez fundusze publiczne będą w stanie zapewnić kontynuację swojej 
aktywności po zakończeniu projektu. Fakt ten niekoniecznie związany jest z błędami lub 
zaniechaniami po stronie beneficjenta lub udzielającego wsparcia. Inwestowanie w inkubację 
inicjatyw nowych jest zawsze powiązane z ryzykiem tego, iŜ proponowany model współdziałania 
nie sprawdzi się z przyczyn rynkowych, organizacyjnych bądź interpersonalnych. 
 

Respondenci zapytani o obecne źródła finansowania podejmowanych działań odpowiedzieli  
w następujący sposób (Tabela 5): 
 
Tabela 5. Źródła finansowania współpracy w skupisku 

Główne źródło finansowania Ilość wskazań 

Przedsiębiorstwo / przedsiębiorstwa 2 

Instytucja publiczna 4 

Instytucja otoczenia biznesu 2 

Instytut sektora badawczo-rozwojowego 1 

Grupa reprezentująca dwa lub więcej z w/w podmiotów 0 

Fundusze publiczne uzyskane w ramach projektów 4 

Brak finansowania – poszukuje się funduszy zewnętrznych 9 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Z kolei wśród obecnych obaw, respondenci wskazali na następujące (Tabela 6): 
 
Tabela 6. Obawy związane z rozwojem współpracy w skupisku 

Obawy Ilość wskazań 

Brak funduszy publicznych na realizację projektów zgłoszonych przez 
uczestników inicjatywy 10 

Brak finansowania bieŜącej działalności 8 

Brak determinacji głównych graczy w realizacji wspólnego kierunku rozwoju oraz 
celów 5 

Brak gotowości głównych graczy do finansowania przedsięwzięć i do aktywnej 
realizacji działań 2 

Brak zainteresowania wśród potencjalnych nowych uczestników inicjatywy klastrowej, 
4 
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Obawy Ilość wskazań 

a co za tym idzie brak moŜliwości kreowania odpowiedniej masy krytycznej 

Problemy przy znalezieniu i przekonaniu partnera instytucjonalnego do ambitnych 
projektów 1 

Inne: Opieszałość administracyjna, Nieumiejętność współpracy, Niezrozumienie 
tematu, Nieumiejętność dostrzeŜenia korzyści 2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z analizy powyŜej przedstawionych danych moŜna jednoznacznie wysnuć wniosek, iŜ większość 
skupisk pokłada duŜą nadzieję w finansowaniu publicznym. Jest to sytuacja „naturalna”, gdyŜ 
działania klastrowe nie są w polskiej kulturze biznesowej czymś powszechnym i w związku z tym 
ich realizacja zawsze obarczona jest pewnym ryzykiem co do wykonalności, opłacalności  
i trwałości inicjatywy. Gracze w skupiskach próbują więc minimalizować to ryzyko uzaleŜniając 
realizację działań wspólnych od pozyskania finansowania zewnętrznego. Dotyczy to 
w szczególności aktywności „miękkich”. 
 
Jednocześnie dość powszechnym jest fakt, Ŝe programy klastrowe są traktowane 
instrumentalnie, jako mechanizm pozyskania środków inwestycyjnych. Nie naleŜy tego 
traktować jako naduŜycie lub problem natury „ideologicznej”. Powinno to jednak stać się 
impulsem do podejmowania decyzji o alokacji środków z uwzględnieniem przyszłych efektów 
gospodarczych, jakie moŜe generować inwestycja w skali całego skupiska. 
 
NaleŜy podkreślić, Ŝe zarówno w trakcie dyskusji podczas warsztatów, jak i podczas wywiadów 
telefonicznych przedstawiciele skupisk dość jednoznacznie formułowali potrzebę nie tylko 
uzyskania wsparcia na konkretne działania (projekty), ale takŜe silnie podkreślali oczekiwania 
związane ze wsparciem merytorycznym związanym nie tylko z przygotowaniem projektów, ale 
takŜe z opracowaniem strategii rozwoju inicjatywy klastrowej oraz konstruowaniem portfela 
projektów pozwalających na jej skuteczne i zintegrowane wdroŜenie. 
 
Odpowiadając na pytanie o to, co będzie dla skupiska miarą osiągnięcia sukcesu w okresie 
najbliŜszych 5 lat, respondenci wskazali na następujące zagadnienia (Tabela 7): 
 
Tabela 7. Oczekiwane sukcesy wynikające ze współpracy w ramach skupisk 

Sukces Ilość wskazań 

Poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw 9 

Wzrost zatrudnienia 6 

Nowe przedsiębiorstwa ulokowane w obszarze klastra 8 

Skuteczne wykorzystanie potencjału firm i rozwój rynku 11 

Powstanie nowych firm (spin-off) 11 

Lepsza współpraca między sektorem gospodarczym i badawczo-rozwojowym  
11 

Powstanie nowych technologii dzięki współpracy w klastrze 10 

Klaster jest marką 10 

Silna pozycja klastra na arenie międzynarodowej 10 

Porozumienie i współpraca – wzrost świadomości i zaufania między 
uczestnikami inicjatywy klastrowej 13 

Źródło: Opracowanie własne 
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NaleŜy zwrócić uwagę na w miarę równomierny rozkład wyników i duŜą ilość wskazań  
w większości pozycji. Potwierdza to dwie postawione wcześniej tezy: o stosunkowo słabej 
orientacji strategicznej współpracy w ramach skupisk oraz o skupieniu się na zagadnieniach 
podstawowych dla profilu danego skupiska. Kolejny raz wymaga to podkreślenia faktu, iŜ 
większość skupisk gospodarczych w województwie małopolskim cechuje się zaląŜkowością 
(nowością) współpracy o znamionach klastrowych. 
 
W wyniku obserwacji działań podejmowanych przez inicjatywy klastrowe na świecie stworzony 
został katalog potencjalnych działań i narzędzi, które pozwalają realizować strategię inicjatyw 
klastrowych oraz sposób oceny ich waŜności. 
 
Tabela 8. Schemat oceny działań i narzędzi inicjatyw klastrowych 

Cele strategiczne 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

I 

A X X1 

B Y Y3 

C Z Z1 

… … … 

II 

A X X4 

B Y Y2 

C Z Z1 

… … … 

 
PoniŜsze tabele (Tabele 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8j) przedstawiają wyniki badań 
przeprowadzonych z wykorzystaniem powyŜszego schematu w grupie skupisk gospodarczych  
w województwie małopolskim. 
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Tabela 8a. Działania i narzędzia celu: zapewnienie dobrego przepływu informacji 

Cel strategiczny Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 

3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Zapewnienie 
dobrego 
przepływu 
informacji  

Strona internetowa 3,6 15 

Newsletter 2,6 10 

E-mail związany z bieŜącymi zagadnieniami 2,8 11 

Infolinia 1,3 1 

Punkt informacyjny 2,5 10 

Baza danych ekspertów i specjalistów 2,5 9 

Baza danych kluczowych zespołów 
badawczych 2,8 11 

Baza danych podmiotów klastra 3,4 13 

Roczne broszury z informacją o dostawcach i 
organizacjach specjalistycznych 2,6 10 

Cykliczne spotkania informacyjne (co 
miesiąc, co kwartał) 3,2 14 

Imprezy „dzielenia się wizytówkami” jako 
nieformalne sposoby zapoznawania się 2,8 12 

Spotkania brokerskie z moŜliwością odbycia 
rozmów bilateralnych 2,6 9 

Spotkania okrągłego stołu wokół 
kluczowych kwestii (jako faza 
przygotowawcza do lobbingu) 2,9 11 

Konferencje Open Space w celu 
generowania nowych tematów i pomysłów 3,2 13 

Cykliczny monitoring stanu gospodarki: 
klaster, pozycja przedsiębiorstw na rynku 2,4 11 

Benchmarking z innymi klastrami 2,7 9 

Działania promocyjne na rzecz zwiększenia 
świadomości firm o korzyściach 
wynikających z klastra 3,3 14 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Biorąc pod uwagę cel strategiczny zapewnienie dobrego przepływu informacji, respondenci 
przyznawali wysokie noty następującym narzędziom i działaniom: strona internetowa, e-mail 
związany z bieŜącymi zagadnieniami, baza danych kluczowych zespołów badawczych , baza 
danych podmiotów klastra, cykliczne spotkania informacyjne (co miesiąc, co kwartał), imprezy 
„dzielenia się wizytówkami” jako nieformalne sposoby zapoznawania się, działania promocyjne 
na rzecz zwiększenia świadomości firm o korzyściach wynikających z klastra. Inicjatywy 
klastrowe oczekują moŜliwości spotykania się, wymiany informacji,  by kreować nowe projekty  
i poszukiwać nowych kontaktów oraz rozwiązań, jednocześnie chcą być „widoczne” a takŜe by 
nawiązywanie z nimi kontaktu czy wyszukiwanie informacji na ich temat było łatwo dostępne. 
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Tabela 8b. Działania i narzędzia celu: skuteczne neutralizowanie wąskich gardeł 

Cel strategiczny 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Skuteczne 
neutralizowanie 
wąskich gardeł 

Identyfikowanie wąskich gardeł  
w łańcuchu wartości i w otoczeniu 3,1 12 

Uruchomienie grup tematycznych i roboczych 3 10 

Seminaria i warsztaty na rzecz 
przygotowania scenariuszy postępowania, 
projektów lub określenia konkretnych 
działań 3 14 

Wsparcie przy utworzeniu i prowadzeniu sieci 
współpracy z podwykonawcami, dostawcami, 
dystrybutorami 2,7 10 

Uzgodnienie wspólnych standardów 
technicznych 2,7 8 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Oceniając cel strategiczny skuteczne neutralizowanie wąskich gardeł, respondenci przyznawali 
wysokie noty następującym narzędziom i działaniom: seminaria i warsztaty na rzecz 
przygotowania scenariuszy postępowania, projektów lub określenia konkretnych działań, 
identyfikowanie wąskich gardeł w łańcuchu wartości i w otoczeniu. 
 
Konieczne jest zwrócenie uwagi, Ŝe zagadnienia związane z identyfikowaniem wąskich gardeł 
moŜna łączyć zarówno z aspektami lobbingowymi, jak i aspektami kreatywnego podejścia do 
tworzenia nowych wartości w skupisku. Oba podejścia są charakterystyczne dla inicjatyw 
klastrowych, choć niewątpliwie drugie z nich jest bardziej ambitne i wskazuje na większą 
determinację graczy w wykorzystaniu mechanizmów gospodarczych i uniezaleŜnieniu się od 
niestabilnych decyzji politycznych.  
 
Z kolei zestawienie wskazań związanych z potrzebami uczestnictwa w seminariach i warsztatach 
z wynikami warsztatów i wywiadów telefonicznych pozwala postawić tezę, Ŝe są to działania 
niezmiernie poŜądane, natomiast większość skupisk nie posiada know-how w zakresie 
prowadzenia tego rodzaju prac, a ich uruchomienie oraz efektywne przeprowadzenie procesu 
wymaga zaangaŜowania doświadczonych moderatorów. 
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Tabela 8c. Działania i narzędzia celu: wzmocnienie pozycji przetargowej 

Cel strategiczny 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Wzmocnienie 
pozycji 
przetargowej 

Dokonywanie wspólnych zakupów maszyn, 
surowców, badań, ekspertyz, usług 
doradczych, itp. 2,8 11 

Wspólny udział w przetargach publicznych lub w 
przetargach i konkursach organizowanych przez 
koncerny międzynarodowe 2,4 9 

Źródło: Opracowanie własne 

 
RozwaŜając cel strategiczny wzmocnienie pozycji przetargowej, ponad połowa respondentów 
uznała za istotne zagadnienie związane z wspólnymi zakupami i inwestycjami. Jak zostało to juŜ 
wcześniej opisywane naleŜy jednak mieć w tej sytuacji świadomość faktu, Ŝe czymś innym jest 
chęć prowadzenia tego rodzaju działań, czym innym świadomość związanych z nimi kwestii 
organizacyjnych i kapitałowych, a jeszcze czymś innym gotowość do realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia.  
 
Doświadczenie uczy, Ŝe sporo tego rodzaju planów jest negatywnie weryfikowana, kiedy 
rozpoczyna się dyskusje na temat: zasad utrzymania wspólnego przedsięwzięcia, udziałów 
kapitałowych, struktury kosztów i zasad korzystania, sposobów rozliczenia pomocy publicznej, 
własności intelektualnej i praw do korzystania z niej, itp. 
 
 
Tabela 8d. Działania i narzędzia celu: wzmocnienie pozycji rynkowej klastra 

Cel strategiczny 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Wzmocnienie 
pozycji rynkowej 
klastra 
(marketing i 
budowa marki) 

Dokonywanie analizy konkurencyjnej klastra na 
tle trendów międzynarodowych  2,4 8 

Strona internetowa w językach obcych, 
skierowana do potencjalnych odbiorców na 
nowych rynkach 3,1 13 

Usługi wsparcia w zakresie internacjonalizacji 2,1 8 

Grupowy udział podmiotów w targach 
krajowych i zagranicznych 2,8 11 

Wspólny marketing pod wspólną markę 
(logo, wizualizacja) 3,06 11 

Określenie wspólnych standardów jakości i 
promowanie ich w wybranych segmentach 3 11 

Programy szkoleniowe i doradcze na temat 
eksportu 2,1 7 

Utworzenie wspólnych sieci sprzedaŜy 2,4 8 

Korzystanie z sieci dystrybucji uczestników 
klastra  2,4 7 
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Konferencje prasowe: informacje o klastrze, 
jego siłach i osiągnięciach 2,6 9 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W celu strategicznym wzmocnienie pozycji rynkowej klastra (marketing i budowa marki) 2/3 
respondentów przyznała wysokie noty następującym narzędziom i działaniom: strona 
internetowa w językach obcych, skierowana do potencjalnych odbiorców na nowych rynkach, 
grupowy udział podmiotów w targach krajowych i zagranicznych, określenie wspólnych 
standardów jakości i promowanie ich w wybranych segmentach.  

 

Oznacza to, iŜ liderzy wielu skupisk juŜ w chwili obecnej planują tworzenie zaplecza dla 
internacjonalizacji i zdobywania przewagi w skali międzynarodowej. Oznacza to dojrzałość 
rynkową podmiotów tworzących te skupiska. 

 

Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe duŜą wagę przywiązuje się do „pokazywania się” 
na zewnątrz, podczas gdy mniejsze znaczenie przypisuje się analizom konkurencyjnym na tle 
trendów międzynarodowych, usługom wsparcia dla internacjonalizacji lub teŜ programom 
szkoleniowym i doradczym na rzecz eksportu. Oznacza to, Ŝe wciąŜ istnieje tendencja do 
intuicyjnego podejmowania decyzji związanych z internacjonalizacją i dopasowywania się do 
pojawiających się moŜliwości, a trudniej jest o strategiczne zorientowanie się na wybrane rynki  
i wzorce współpracy w skali międzynarodowej. 

 

Tabela 8e. Działania i narzędzia celu: rozwój zasobów ludzkich 

Cel strategiczny 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Rozwój zasobów 
ludzkich 

Specjalistyczne programy szkoleniowe dla 
pracowników (szkolenia techniczne na terenie 
przedsiębiorstw, w uczelniach wyŜszych, w 

wyspecjalizowanych ośrodkach) 3,3 14 

Specjalistyczne programy szkoleniowe i 
doradcze na temat nowych zagadnień 
(TQM, KAIZEN, lean manufacturing, six sigma, 
nowe technologie produkcyjne, zarządzanie 
procesami, optymalizacja procesów, 

usprawnienie produktywności) 3 12 

Wymiana personelu, wykłady gościnne, 
praktyczne warsztaty w szkołach średnich i 
uczelniach wyŜszych 2,75 10 

StaŜe dla uczniów szkół technicznych i 
studentów uczelni wyŜszych w 
przedsiębiorstwach 2,7 10 

Programy szkoleniowe i doradcze w zakresie 
promocji kultury innowacyjnej w organizacjach 2,4 8 

Foresight edukacyjny z zaangaŜowaniem szkół 
średnich w celu zapoznania się z nowymi 
podejściami do wybranych zagadnień 2,4 8 

Cykliczne spotkania w przedsiębiorstwach – 
przedstawienie tematów odpowiednich dla 2,7 9 
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doświadczeń danej firmy  

Oferty pracy na stronie internetowej 2,4 10 

Kampanie medialne promujące pracę w klastrze 2,4 7 

Promocja w celu zachęcania zdolnych ludzi 
spoza regionu do pracy w firmach działających 
w klastrze 2,5 9 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Oceniając cel strategiczny rozwój zasobów ludzkich, respondenci przyznawali wysokie noty 
następującym narzędziom: specjalistyczne programy szkoleniowe dla pracowników (szkolenia 
techniczne na terenie przedsiębiorstw, w uczelniach wyŜszych, w wyspecjalizowanych 
ośrodkach), specjalistyczne programy szkoleniowe i doradcze na temat nowych zagadnień 
(TQM, KAIZEN, lean manufacturing, six sigma, nowe technologie produkcyjne, zarządzanie 
procesami, optymalizacja procesów, usprawnienie produktywności). Nie ulega wątpliwości, iŜ 
wiedza w tym zakresie jest generalnie w warunkach polskich wciąŜ niezbędna, a ukierunkowanie 
się na realizację programów dla konkretnych skupisk moŜe jedynie zwiększyć efektywność 
tychŜe szkoleń ze względu na homogeniczność grupy docelowej i moŜliwość bardziej 
precyzyjnego dopasowania tematyki. 
 
Dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę na podniesiony podczas warsztatów fakt, Ŝe w województwie 
małopolskim panuje pewna dezinformacja, co do moŜliwości i zakresu realizacji szkoleń ze 
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niekoniecznie musi to wynikać z zaniechań po 
stronie instytucji samorządowych, gdyŜ uczestnicy nie potrafili jednoznacznie określić skąd 
czerpali wiedzę na ten temat.  
 
 
Tabela 8f. Działania i narzędzia celu: poprawa efektywności korzystania z zasobów naturalnych 

Cel strategiczny 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Poprawa 
efektywności 
korzystania z 
zasobów 
naturalnych 

Promowanie nowych rozwiązań, które 
pozwolą oszczędzać zasoby naturalne 2,5 9 

Promowanie nowych rozwiązań na rzecz 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania 
na środowisko  2,7 10 

Dokonywanie wspólnych inwestycji na rzecz 
ochrony środowiska 2 5 

Źródło: Opracowanie własne 

 
RozwaŜając cel strategiczny poprawa efektywności korzystania z zasobów naturalnych, połowa 
respondentów uznała za istotne zagadnienie związane z promowaniem nowych rozwiązań na 
rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz nowych rozwiązań, które 
pozwolą oszczędzać zasoby naturalne.  
Są to zagadnienia szczególnie istotne w skupiskach o profilu przemysłowym, gdzie warunkują 
one: jakość produktu, koszty, wizerunek skupiska, a nawet moŜliwość długookresowego 
działania (zgodność z prawodawstwem ekologicznym, limity emisji, itp.). Trzeba mieć jednakŜe 
świadomość, Ŝe zagadnienia te obejmują szeroką paletę moŜliwych działań – od zagadnień 
świadomościowych, przez zmiany organizacyjne i technologiczne po duŜe przedsięwzięcia 
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inwestycyjne. Zagadnienia te są równocześnie przedmiotem zainteresowań naukowych skupisk 
o profilu technologicznym. 
 
 
Tabela 8g. Działania i narzędzia celu: zapewnienie lepszego dostępu do zasobów finansowych 

Cel strategiczny 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Zapewnienie 
lepszego dostępu 
do zasobów 
finansowych 

Identyfikowanie kluczowych dla klastra 
inwestycji, określenie moŜliwości 
dokonania wspólnych inwestycji 3,5 15 

Utworzenie funduszu rozwoju dla 
finansowania wspólnych inwestycji 3,3 13 

Utworzenie joint-venture wokół nowych 
inicjatyw biznesowych 2,1 8 

Porozumienie z instytucjami finansowymi o 
preferencyjnych warunkach udzielania 
kredytów inwestycyjnych 2,9 11 

Działania informacyjne skierowane do 
instytucji publicznych wdraŜających 
programy wsparcia - zwiększenie 
świadomości związanej z koniecznością 
uwzględnienia klastra wśród 
priorytetowych obszarów wsparcia 3,4 14 

Opracowanie i wdroŜenie nowych modeli 
współpracy wokół wspólnych inwestycji w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 3,06 12 

Źródło: Opracowanie własne 

 
W celu strategicznym zapewnienie lepszego dostępu do zasobów finansowych 2/3 respondentów 
przyznała wysokie noty następującym narzędziom i działaniom: identyfikowanie kluczowych dla 
klastra inwestycji, określenie moŜliwości dokonania wspólnych inwestycji, działania informacyjne 
skierowane do instytucji publicznych wdraŜających programy wsparcia - zwiększenie 
świadomości związanej z koniecznością uwzględnienia klastra wśród priorytetowych obszarów 
wsparcia, utworzenie funduszu rozwoju dla finansowania wspólnych inwestycji, Porozumienie  
z instytucjami finansowymi o preferencyjnych warunkach udzielania kredytów inwestycyjnych, 
opracowanie i wdroŜenie nowych modeli współpracy wokół wspólnych inwestycji w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 
Zagadnienia finansowe łączą wiele z wymienionych wcześniej wątków związanych ze 
strategicznym oraz operacyjnym przygotowaniem się do wspólnych inwestycji.  
 
Jednocześnie relatywnie niska ilość wskazań związanych z tworzeniem joint-venture, wskazuje, 
Ŝe większość skupisk oczekuje raczej dobrego systemu dotacyjnego (nawet związanego  
z wstępnym zasilaniem funduszy celowych) niŜ jest gotowa do inicjowania działań kapitałowych. 
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Tabela 8h. Działania i narzędzia celu: poprawa efektywności korzystania z infrastruktury 
technicznej i logistycznej 

Cel strategiczny 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Poprawa 
efektywności 
korzystania z 
infrastruktury 
technicznej i 
logistycznej 

Analizy poziomu wykorzystania parku 
maszynowego, infrastruktury technicznej i 
logistycznej 2,4 9 

Baza danych oraz platforma wymiany 
informacji o wolnych mocach 
produkcyjnych i logistycznych 3 11 

Połączenie zaplecza infrastrukturalnego 
róŜnych podmiotów na rzecz realizowania 
nowych projektów biznesowych 2,8 12 

Lokalizowanie rozproszonych działalności 
produkcyjnych w jednym miejscu (park 
przemysłowy, park technologiczny) 2,8 9 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Biorąc pod uwagę cel strategiczny poprawa efektywności korzystania z infrastruktury 
technicznej i logistycznej, ponad połowa inicjatyw przyznawała wysokie noty działaniu 
połączenie zaplecza infrastrukturalnego róŜnych podmiotów na rzecz realizowania nowych 
projektów biznesowych i narzędziu baza danych oraz platforma wymiany informacji o wolnych 
mocach produkcyjnych i logistycznych. 
 
Odzwierciedla to podnoszone od wielu lat przez liczne środowiska naukowe i biznesowe 
postulaty o tworzeniu tego rodzaju ułatwień, które jednak w praktyce często nie zostają 
przełoŜone na rzeczywistość ze względu na bariery w zarządzaniu (brak podmiotu gotowego 
realizować to przedsięwzięcie, brak woli, czasu lub konsekwencji uczestników w aktualizacji 
bazy, brak środków na finansowanie przedsięwzięcia) lub w korzystaniu (niejasny sposób 
rozliczeń, konieczność dzielenia się know-how i planami strategicznymi, konieczność szkolenia 
operatorów infrastruktury na potrzeby róŜnych podmiotów). Niemniej, naleŜy podkreślić, Ŝe 
środowiskach klastrowych łatwiej jest zminimalizować większość z tych barier.  
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Tabela 8i. Działania i narzędzia celu: nowe inicjatywy proinnowacyjne 

Cele strategiczny 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Nowe inicjatywy 
proinnowacyjne 

  

  

  

Opracowanie map drogowych dla nowych 
technologii (innowacje technologiczne)  2,8 12 

Cykliczne warsztaty typu foresight, warsztaty 
kreatywności (generowanie nowych pomysłów, 
innowacje produktowe i innowacje rynkowe) 2,7 10 

Cykliczne warsztaty typu trouble-shooting 
(rozwiązywanie wspólnych problemów, 
opracowywanie nowych procedur 
postępowania, innowacje procesowe) 2,8 11 

Audyty technologiczne i innowacyjne, 
identyfikowanie partnerów zewnętrznych 2,6 10 

Identyfikowanie moŜliwości usprawnienia 
dostępu do wiedzy- rozpoznawanie, 
przyswajanie, przetwarzanie (zarządzanie 
wiedzą na poziomie indywidualnym i grupowym) 2,3 9 

Zarządzanie portfelem projektów strategicznych 2,6 9 

Inicjowanie wspólnych programów 
badawczych 3,1 12 

Inicjowanie i wdroŜenie nowych projektów 
badawczych 3,1 12 

Inicjowanie i wdroŜenie nowych projektów 
biznesowych 3,3 13 

Źródło: Opracowanie własne 

 

RozwaŜając cel strategiczny nowe inicjatywy proinnowacyjne połowa respondentów uznała za 
istotne zagadnienie związane z opracowaniem map drogowych dla nowych technologii 
(innowacje technologiczne), cyklicznymi warsztatami typu trouble-shooting (rozwiązywanie 
wspólnych problemów, opracowywanie nowych procedur postępowania, innowacje procesowe), 
a takŜe z inicjowaniem wspólnych programów badawczych, inicjowaniem i wdroŜeniem nowych 
projektów badawczych oraz nowych projektów biznesowych.  
 
Ma to powiązanie z deklarowanym przez badanych wzrostem zainteresowaniem współpracą  
z innymi firmami, z jednostkami B+R oraz uczelniami wyŜszymi, a takŜe z instytucjami 
otoczenia biznesu oraz samorządem lokalnym i regionalnym. 
 
Jednocześnie tylko niektóre skupiska jednoznacznie określają na czym tego rodzaju współpraca 
moŜe polegać i jakie konkretne cele i rezultaty zdefiniowano. Pojawia się takŜe opisywana 
wcześniej prawidłowość, Ŝe skupiska o profilu technologicznym mają duŜą łatwość  
w definiowaniu celów związanych z rozwojem naukowym, a sporą trudność w definiowaniu 
celów biznesowych; podczas kiedy w skupiskach o profilu przemysłowym zachodzą odwrotne 
relacje.  
NaleŜy takŜe zwrócić uwagę na fakt, iŜ z licznych doświadczeń wynika, Ŝe – szczególnie  
w sieciach z udziałem biznesu – opracowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem 
technologicznym – napotyka na trudności związane z ustaleniem zasad zabezpieczenia  
i eksploatacji własności intelektualnej. Deficyty wiedzy i umiejętności w tym zakresie występują 
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zarówno po stronie sektora nauki, jak i biznesu. Stąd teŜ często wiele relacji nauka-biznes 
ograniczanych jest do działań eksperckich. 
 
Tabela 8j. Działania i narzędzia celu: budowanie fundamentów ekonomicznych 

Cel strategiczny 

Działania i narzędzia 

Średnio ocena  
(0 = niewaŜne;  
1 = znikome; 

 2 = umiarkowane; 
3 = istotne; 

 4 = strategiczne) 

Ilość 
wskazań 
ocen 3 i 4 

Budowanie 
fundamentów 
ekonomicznych 

Skuteczne oddziaływanie na otoczenie 
poprzez lobbing na rzecz strategicznych dla 
klastra publicznych inwestycji 
infrastrukturalnych  3,3 14 

Utworzenie nowych centrów badawczych 2,8 11 

Inwestycje w nowoczesne laboratoria 
(sprzęt strategiczny dla rozwoju 
produktów i innowacyjnych rozwiązań) 3,3 14 

Utworzenie obserwatorium trendów 
technologicznych 2,4 7 

Utworzenie jednostki na rzecz transferu 
technologii 2,3 5 

Programy szkoleniowe dla młodych naukowców 
w nowych kierunkach badawczych 2,4 8 

Optymalizacja procesów komercjalizacji 
technologii w instytucjach sektora badawczo-
rozwojowego 2,2 10 

Utworzenie centrów obsługi biznesu w 
uczelniach wyŜszych 1,9 5 

Utworzenie instytucji finansowych 
(fundusze zaląŜkowe) oraz infrastruktury 
(inkubatory i parki technologiczne) dla 
rozwoju nowych przedsiębiorstw 
innowacyjnych 3,07 11 

Uruchomienie przez instytucje publiczne działań 
marketingowych w celu zachęcania innych firm 
do inwestowania w regionie  2,4 9 

Zapewnienie korzystnych warunków dla 
inwestorów zagranicznych 2,4 9 

Grupy tematyczne do spraw legislacyjnych, 
przygotowujące propozycje zapisów 
prawnych i opiniujące projekty ustaw 2,7 12 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

W celu strategicznym budowanie fundamentów ekonomicznych 2/3 respondentów przyznała 
wysokie noty następującym narzędziom i działaniom: skuteczne oddziaływanie na otoczenie 
poprzez lobbing na rzecz strategicznych dla klastra publicznych inwestycji infrastrukturalnych, 
inwestycje w nowoczesne laboratoria (sprzęt strategiczny dla rozwoju produktów  
i innowacyjnych rozwiązań), grupy tematyczne do spraw legislacyjnych, przygotowujące 
propozycje zapisów prawnych i opiniujące projekty ustaw, utworzenie nowych centrów 
badawczych, utworzenie instytucji finansowych (fundusze zaląŜkowe) oraz infrastruktury 
(inkubatory i parki technologiczne) dla rozwoju nowych przedsiębiorstw innowacyjnych.  
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Wskazania pojawiające się w tej grupie uprawomocniają przedstawione wcześniej tezy i wnioski 
dotyczące zagadnień takich jak: 
− gotowość do wspólnych inwestycji, 
− gotowość do absorpcji instrumentów finansowych, 
− lobbing, 
− prowadzenie projektów rozwoju technologicznego.  
 

Zbadano takŜe gotowość skupisk do finansowania działań i narzędzi inicjatyw klastrowych  
z róŜnego rodzaju źródeł finansowania (Tabele 9a do 9j.) (SW = zgromadzone środki własne 
inicjatywy klastrowej; SC = składki członkowskie; PUK = przychody z usług komercyjnych; EFS 

= środki w ramach projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

EFRR = środki w ramach projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; ISP = inne środki publiczne; SWU = środki własne uczestników inicjatywy 

klastrowej; I = inne źródła finansowania) 

 
Wyniki tej części analizy potwierdzają wcześniejsze wnioski o wysokich oczekiwaniach inicjatyw 
klastrowych wobec finansowania publicznego (52% wskazań), w szczególności związanego  
z funduszami strukturalnymi. Zagadnienie to zostało juŜ wcześniej skomentowane. 
 
Jednocześnie pozytywnie naleŜy ocenić mimo wszystko duŜą gotowość do finansowania części 
działań ze środków własnych: inicjatywy, uczestników lub ze składek członkowskich (41% 
wskazań). 
 
Symptomatycznym jest natomiast, Ŝe respondenci nie widzą moŜliwości generowania przez 
skupiska usług komercyjnych, przychody z których mogłyby pokrywać koszty pewnych działań. 
Potwierdza to tezę o braku orientacji strategicznej co do przyszłości tych skupisk oraz 
charakterystycznym dla inicjatyw młodych skupieniu się na współpracy, a nie biznesie. Po raz 
kolejny podkreślić naleŜy powtarzany juŜ w tym raporcie frazes iŜ inicjatywa klastrowa 
(współpraca) nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem do realizacji celów gospodarczych. 
Świadomości tej wciąŜ brakuje w skupiskach małopolskich. Nie oznacza to jednak, Ŝe kaŜda 
inicjatywa klastrowa musi być nastawiona na oferowanie pakietu usług będących w stanie 
zagwarantować jej wieloletni zysk. Warto jednak promować taki model działania w środowiskach 
innowacyjnych województwa małopolskiego. 
 
MoŜna takŜe zauwaŜyć, Ŝe liderzy skupisk nie zawsze rozumieją specyfikę finansowania ze 
środków EFS i EFRR, aczkolwiek w Ŝaden sposób nie rzutuje to na ocenę procesów tychŜe 
skupisk.  
 
Tabela 9a. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych  
z zapewnieniem dobrego przepływu informacji. 

Cele Strategiczne Działania i 
narzędzia 

SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Zapewnienie 
dobrego 
przepływu 
informacji 

Strona internetowa 4 3 4 1 5 2 1 1 
Newsletter 6 2 4 0 3 2 1 0 
E-mail związany z 
bieŜącymi 
zagadnieniami 

6 2 4 0 2 1 1 0 

Infolinia 3 1 2 1 3 1 1 1 
Punkt informacyjny 4 1 2 0 6 4 2 0 
Baza danych 
ekspertów i 
specjalistów 

3 3 3 0 4 2 0 2 

Baza danych 
kluczowych 
zespołów 
badawczych 

2 2 4 0 6 2 0 2 

Baza danych 
podmiotów klastra 

2 1 3 1 5 3 0 3 
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Cele Strategiczne Działania i 
narzędzia 

SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Roczne broszury z 
informacją o 
dostawcach i 
organizacjach 
specjalistycznych 

5 3 3 1 4 2 0 1 

Cykliczne spotkania 
informacyjne (co 
miesiąc, co kwartał) 

6 3 5 0 5 2 0 0 

Imprezy „dzielenia 
się wizytówkami” 
jako nieformalne 
sposoby 
zapoznawania się 

5 2 5 1 5 2 0 0 

Spotkania 
brokerskie z 
moŜliwością 
odbycia rozmów 
bilateralnych 

4 2 6 1 5 2 0 0 

-   Spotkania 
okrągłego stołu 
wokół kluczowych 
kwestii (jako faza 
przygotowawcza do 
lobbingu) 

4 3 4 1 4 2 0 0 

Konferencje typu 
Open Space w celu 
generowania 
nowych tematów i 
pomysłów 

3 2 2 0 7 5 0 0 

Cykliczny 
monitoring stanu 
gospodarki: klaster, 
pozycja 
przedsiębiorstw na 
rynku 

2 3 1 0 7 3 1 1 

Benchmarking z 
innymi klastrami 

3 2 1 0 6 3 0 1 

Działania 
promocyjne na 
rzecz zwiększenia 
świadomości firm o 
korzyściach 
wynikających z 
klastra 

3 3 3 0 5 5 2 1 

 RAZEM WSKAZAŃ 65 38 56 7 82 43 9 13 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Inicjatywy klastrowe w sposób równomierny wskazują na źródła własne i dotacje publiczne na 
finansowanie działań zapewniających dobry przepływ informacji. Dla realizacji specjalistycznych 
narzędzi takich jak konferencje Open Space, cykliczny monitoring stanu gospodarki oraz 
benchmarking, które wymagają na ogół większych nakładów finansowych, inicjatywy klastrowe 
oczekują wsparcia ze środków pochodzących z funduszy europejskich. 

 

Tabela 9b. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych ze 
skutecznym neutralizowaniem wąskich gardeł. 

Cele Strategiczne Działania i 
narzędzia 

SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Skuteczne 
neutralizowanie 
wąskich gardeł 

Identyfikowanie 
wąskich gardeł w 
łańcuchu wartości i 
w otoczeniu 

2 3 4 1 6 2 0 1 

Uruchomienie grup 
tematycznych i 
roboczych 

5 2 1 0 5 3 1 0 
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Seminaria i 
warsztaty na rzecz 
przygotowania 
scenariuszy 
postępowania, 
projektów lub 
określenia 
konkretnych działań 

2 2 1 0 8 5 1 0 

Wsparcie przy 
utworzeniu i 
prowadzeniu sieci 
współpracy z 
podwykonawcami, 
dostawcami, 
dystrybutorami 

4 1 2 0 6 3 1 1 

Uzgodnienie 
wspólnych 
standardów 
technicznych 

4 4 5 1 3 2 0 2 

 RAZEM WSKAZAŃ 17 12 13 2 28 15 3 4 
Źródło: Opracowanie własne 

Działania na rzecz neutralizowania wąskich gardeł pozwalają nieraz osiągnąć szybkie wyniki 
w pierwszych miesiącach od uruchomienia nowej inicjatywy klastrowej. Dzięki temu firmy mogą 
się przekonać o korzyściach wynikających ze współpracy. Dlatego teŜ badane inicjatywy 
wskazały na środki własne jako sposób finansowania tego rodzaju działań. Jednocześnie środki  
z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały uznane jako pomocne przy organizowaniu 
warsztatów i seminariów na rzecz przygotowania scenariuszy postępowania i projektów, a takŜe 
przy organizowaniu grup tematycznych oraz prowadzeniu sieci współpracy z podwykonawcami, 
dostawcami i dystrybutorami.  

  

Tabela 9c. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych z 
wzmocnieniem pozycji przetargowej. 

Cele Strategiczne 
Działania i 
narzędzia SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Wzmocnienie 
pozycji 
przetargowej 

Dokonywanie 
wspólnych zakupów 
maszyn, surowców, 
badań, ekspertyz, 
usług doradczych, 
itp. 

2 1 4 0 5 8 2 0 

Wspólny udział w 
przetargach 
publicznych lub w 
przetargach i 
konkursach 
organizowanych 
przez koncerny 
międzynarodowe 

4 2 5 0 1 5 1 0 

 RAZEM WSKAZAŃ 6 3 9 0 6 13 3 0 
Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, inicjatywy klastrowe wskazały na 
wsparcie ze strony funduszy strukturalnych. Jednocześnie są one świadome, Ŝe działania 
organizacyjne związane z wspólnym udziałem w przetargach muszą zostać finansowane ze 
środków własnych na poziomie indywidualnych firm lub na poziomie grupowym w ramach 
struktur danej inicjatywy. 

 

Tabela 9d. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych  
z wzmocnieniem pozycji rynkowej klastra. 

Cele Strategiczne Działania i 
narzędzia 

SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Wzmocnienie 
pozycji rynkowej 
klastra 
(marketing i 
budowa marki) 

Dokonywanie 
analizy 
konkurencyjnej 
klastra na tle 
trendów 
międzynarodowych  

2 2 3 1 5 3 1 1 
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Strona internetowa 
w językach obcych, 
skierowana do 
potencjalnych 
odbiorców na 
nowych rynkach 

4 3 3 0 5 4 2 1 

Usługi wsparcia w 
zakresie 
internacjonalizacji 

2 2 4 0 3 7 2 1 

Grupowy udział 
podmiotów w 
targach krajowych i 
zagranicznych 

2 2 7 0 4 7 1 2 

Wspólny marketing 
pod wspólną markę 
(logo, wizualizacja) 

4 4 4 0 2 4 0 2 

Określenie 
wspólnych 
standardów jakości 
i promowanie ich w 
wybranych 
segmentach 

2 5 3 0 2 2 3 2 

Programy 
szkoleniowe i 
doradcze na temat 
eksportu 

1 0 1 0 6 4 2 1 

Utworzenie 
wspólnych sieci 
sprzedaŜy 

2 2 6 1 3 2 1 1 

Korzystanie z sieci 
dystrybucji 
uczestników klastra  

2 2 6 0 2 2 1 2 

Konferencje 
prasowe: 
informacje o 
klastrze, jego siłach 
i osiągnięciach 

3 3 3 2 5 2 1 2 

 RAZEM WSKAZAŃ 24 25 40 4 37 37 14 15 
Źródło: Opracowanie własne 

Małe ilości wskazań w zakresie wzmocnienia pozycji rynkowej klastra świadczą o tym, Ŝe 
inicjatywy klastrowe są stosunkowe młode i nie dysponują jeszcze wykrystalizowaną strategią 
rozwoju. Strategia ta stanowi punkt wyjścia dla wyznaczenia obecnej i oczekiwanej pozycji 
klastra na rynku. Dopiero wtedy moŜliwe jest określenie, jakie narzędzia są najbardziej 
poŜądane. Inicjatywy klastrowe oczekują wsparcie ze środków europejskich w działaniach typu: 
udział w targach za granicą, usługi wsparcia w zakresie internacjonalizacji oraz programy 
szkoleniowe i doradztwo na temat eksportu. 
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Tabela 9e. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych  
z rozwojem zasobów ludzkich. 

Cele Strategiczne 
Działania i 
narzędzia SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Rozwój zasobów 
ludzkich 

Specjalistyczne 
programy 
szkoleniowe dla 
pracowników 
(szkolenia 
techniczne na 
terenie 
przedsiębiorstw, w 
uczelniach 
wyŜszych, w 
wyspecjalizowanych 
ośrodkach) 

2 2 1 0 11 5 1 1 

Specjalistyczne 
programy 
szkoleniowe i 
doradcze na temat 
nowych zagadnień 
(TQM, KAIZEN, lean 
manufacturing, six 
sigma, nowe 
technologie 
produkcyjne, 
zarządzanie 
procesami, 
optymalizacja 
procesów, 
usprawnienie 
produktywności) 

2 0 2 1 9 5 2 1 

Wymiana 
personelu, wykłady 
gościnne, 
praktyczne 
warsztaty w 
szkołach średnich i 
uczelniach 
wyŜszych 

2 1 2 0 8 4 3 1 

StaŜe dla uczniów 
szkół technicznych i 
studentów uczelni 
wyŜszych w 
przedsiębiorstwach 

2 2 2 0 8 4 2 1 

Programy 
szkoleniowe i 
doradcze w 
zakresie promocji 
kultury 
innowacyjnej w 
organizacjach 

3 1 2 0 9 3 2 1 

Foresight 
edukacyjny z 
zaangaŜowaniem 
szkół średnich w 
celu zapoznania się 
z nowymi 
podejściami do 
wybranych 
zagadnień 

2 0 2 0 9 5 1 1 

Cykliczne spotkania 
w 
przedsiębiorstwach 
– przedstawienie 
tematów 
odpowiednich dla 
doświadczeń danej 
firmy  

3 3 5 1 4 3 0 1 

Oferty pracy na 
stronie internetowej 

4 2 2 2 4 3 1 1 

Kampanie medialne 
promujące pracę w 
klastrze 

4 3 3 0 4 3 2 1 
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Promocja w celu 
zachęcania 
zdolnych ludzi 
spoza regionu do 
pracy w firmach 
działających w 
klastrze 

3 2 2 0 5 4 1 2 

 RAZEM WSKAZAŃ 27 16 23 4 71 39 15 11 
Źródło: Opracowanie własne 

Wśród inicjatyw klastrowych istnieje świadomość o moŜliwościach finansowania szkoleń ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z zadowoleniem moŜna zauwaŜyć, Ŝe inicjatywy 
oprócz standardowych szkoleń chcą uruchomić równieŜ programy wymiany kadr oraz foresight 
edukacyjny z zaangaŜowaniem szkół średnich, w celu zapoznania się z nowymi podejściami do 
wybranych zagadnień.  

 

Tabela 9f. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych  
z poprawą efektywności korzystania z zasobów naturalnych. 

Cele Strategiczne Działania i 
narzędzia SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Poprawa 
efektywności 
korzystania z 
zasobów 
naturalnych 

Promowanie 
nowych rozwiązań, 
które pozwolą 
oszczędzać zasoby 
naturalne 

3 1 3 0 6 4 4 0 

Promowanie 
nowych rozwiązań 
na rzecz 
zmniejszenia 
negatywnego 
oddziaływania na 
środowisko  

3 1 2 0 6 4 4 0 

Dokonywanie 
wspólnych 
inwestycji na rzecz 
ochrony środowiska 

2 0 1 0 3 5 4 0 

 RAZEM WSKAZAŃ 8 2 6 0 15 13 12 0 
Źródło: Opracowanie własne 

Temat „efektywnego korzystanie z zasobów naturalnych” został przez inicjatywy klastrowe 
skojarzony z uwarunkowaniami prawnymi oraz sferą publiczną. Oczekują, Ŝe działania na rzecz 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wspólne inwestycje w tym 
zakresie zostaną współfinansowane ze środków publicznych. 

  

 Tabela 9g. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych  
z zapewnieniem lepszego dostępu do zasobów finansowych. 

Cele Strategiczne Działania i 
narzędzia 

SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Zapewnienie 
lepszego dostępu 
do zasobów 
finansowych 

Identyfikowanie 
kluczowych dla 
klastra inwestycji, 
określenie 
moŜliwości 
dokonania 
wspólnych 
inwestycji 

3 3 4 1 3 5 1 1 

Utworzenie 
funduszu rozwoju 
dla finansowania 
wspólnych 
inwestycji 

3 3 4 2 4 4 1 1 

Utworzenie joint-
venture wokół 
nowych inicjatyw 
biznesowych 

4 1 5 0 3 3 1 1 
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Porozumienie z 
instytucjami 
finansowymi o 
preferencyjnych 
warunkach 
udzielania kredytów 
inwestycyjnych 

4 3 5 0 3 4 0 1 

Działania 
informacyjne 
skierowane do 
instytucji 
publicznych 
wdraŜających 
programy wsparcia 
- zwiększenie 
świadomości 
związanej z 
koniecznością 
uwzględnienia 
klastra wśród 
priorytetowych 
obszarów wsparcia 

4 2 4 0 5 4 3 1 

Opracowanie i 
wdroŜenie nowych 
modeli współpracy 
wokół wspólnych 
inwestycji w 
ramach 
partnerstwa 
publiczno-
prywatnego 

3 2 4 0 5 3 3 1 

 RAZEM WSKAZAŃ 21 14 26 3 23 23 9 6 
Źródło: Opracowanie własne 

Inicjatywy klastrowe wykazują zainteresowanie inwestowaniem środków własnych w rozbudowę 
narzędzi finansowych. Inicjatywy takie jak fundusze zaląŜkowe, czy aniołowie biznesu, mogą 
okazać się istotnym czynnikiem sukcesu inicjatyw klastrowych typu technologicznego. 
W przypadku inicjatyw związanych ze stylem Ŝycia i zdrowia, nietypowe fundusze prywatne 
mogą być zainteresowane wspieraniem nowych projektów biznesowych w perspektywicznych 
segmentach rynkowych. 
  
Tabela 9h. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych  
z poprawą efektywności korzystania z infrastruktury technicznej i logistycznej. 

Cele Strategiczne 
Działania i 
narzędzia SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Poprawa 
efektywności 
korzystania z 
infrastruktury 
technicznej i 
logistycznej 

Analizy poziomu 
wykorzystania 
parku 
maszynowego, 
infrastruktury 
technicznej i 
logistycznej 

2 3 4 0 3 3 1 2 

Baza danych oraz 
platforma wymiany 
informacji o 
wolnych mocach 
produkcyjnych i 
logistycznych 

3 2 4 0 4 5 3 1 

Połączenie zaplecza 
infrastrukturalnego 
róŜnych podmiotów 
na rzecz 
realizowania 
nowych projektów 
biznesowych 

2 1 5 0 4 6 0 1 

Lokalizowanie 
rozproszonych 
działalności 
produkcyjnych w 
jednym miejscu 
(park przemysłowy, 
park 
technologiczny) 

1 3 2 1 4 7 1 1 

 RAZEM WSKAZAŃ 8 9 15 1 15 21 5 5 
Źródło: Opracowanie własne 
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Działania w ramach poprawy efektywności korzystania z infrastruktury technicznej i logistycznej 
organizowane są ze zwyczaj przez dojrzałe inicjatywy klastrowe. Mimo tego, siedem inicjatyw 
wskazało na potrzebę finansowania połączenia zaplecza infrastrukturalnego oraz lokalizowania 
rozproszonych działalności produkcyjnych w jednym miejscu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Tabela 9i. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych  
z nowymi inicjatywami proinnowacyjnymi. 

Cele Strategiczne Działania i 
narzędzia 

SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Nowe inicjatywy 
proinnowacyjne 

Opracowanie map 
drogowych dla 
nowych technologii 
(innowacje 
technologiczne) 

3 2 4 0 5 6 1 1 

Cykliczne warsztaty 
typu foresight, 
warsztaty 
kreatywności 
(generowanie 
nowych pomysłów, 
innowacje 
produktowe i 
innowacje rynkowe) 

3 2 3 0 6 6 3 1 

Cykliczne warsztaty 
typu trouble-
shooting 
(rozwiązywanie 
wspólnych 
problemów, 
opracowywanie 
nowych procedur 
postępowania, 
innowacje 
procesowe) 

3 2 4 0 7 3 3 1 

Audyty 
technologiczne i 
innowacyjne, 
identyfikowanie 
partnerów 
zewnętrznych 

3 2 4 0 7 4 1 1 

Identyfikowanie 
moŜliwości 
usprawnienia 
dostępu do wiedzy- 
rozpoznawanie, 
przyswajanie, 
przetwarzanie 
(zarządzanie 
wiedzą na poziomie 
indywidualnym i 
grupowym) 

3 1 4 0 6 3 3 1 

Zarządzanie 
portfelem 
projektów 
strategicznych 

4 4 4 1 4 2 0 1 

Inicjowanie 
wspólnych 
programów 
badawczych 

2 3 5 0 5 3 2 1 

Inicjowanie i 
wdroŜenie nowych 
projektów 
badawczych 

3 3 5 0 5 3 2 1 

Inicjowanie i 
wdroŜenie nowych 
projektów 
biznesowych 

3 3 6 1 4 3 2 1 

 RAZEM WSKAZAŃ 27 22 39 2 49 33 17 9 
Źródło: Opracowanie własne 
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Inicjatywy klastrowe pokładają nadzieję w moŜliwościach finansowania powyŜszych działań ze 
środków europejskich, podając jednocześnie, iŜ większości tych działań nie moŜna zrealizować 
bez bezpośredniego zaangaŜowania środków własnych uczestników inicjatyw. Poziom ryzyka 
związany z tego typu działaniami moŜe jednak okazać się najwaŜniejszym hamulcem ich 
inicjowania.  

 

Tabela 9j. PoŜądane przez inicjatywy klastrowe źródła finansowania działań związanych  
z budowaniem fundamentów ekonomicznych. 

Cele Strategiczne Działania i 
narzędzia 

SC SW SWU PUK EFS EFRR ISP I 

Budowanie 
fundamentów 
ekonomicznych 

Skuteczne 
oddziaływanie na 
otoczenie poprzez 
lobbing na rzecz 
strategicznych dla 
klastra publicznych 
inwestycji 
infrastrukturalnych 

3 4 5 1 3 5 1 2 

Utworzenie nowych 
centrów 
badawczych 

1 1 2 0 4 9 3 1 

Inwestycje w 
nowoczesne 
laboratoria (sprzęt 
strategiczny dla 
rozwoju produktów 
i innowacyjnych 
rozwiązań) 

1 0 2 0 4 9 3 1 

Utworzenie 
obserwatorium 
trendów 
technologicznych 

1 0 1 0 5 7 2 1 

Utworzenie 
jednostki na rzecz 
transferu 
technologii 

1 1 2 1 6 6 2 1 

Programy 
szkoleniowe dla 
młodych 
naukowców w 
nowych kierunkach 
badawczych 

1 1 2 0 9 5 2 1 

Optymalizacja 
procesów 
komercjalizacji 
technologii w 
instytucjach 
sektora badawczo-
rozwojowego 

3 2 4 0 6 3 0 1 

Utworzenie centrów 
obsługi biznesu w 
uczelniach 
wyŜszych 

1 0 2 0 5 5 1 2 

Utworzenie 
instytucji 
finansowych 
(fundusze 
zaląŜkowe) oraz 
infrastruktury 
(inkubatory i parki 
technologiczne) dla 
rozwoju nowych 
przedsiębiorstw 
innowacyjnych 

1 1 3 2 5 6 0 1 

Uruchomienie przez 
instytucje publiczne 
działań 
marketingowych w 
celu zachęcania 
innych firm do 
inwestowania w 
regionie  

1 1 2 0 6 3 2 2 
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Zapewnienie 
korzystnych 
warunków dla 
inwestorów 
zagranicznych 

1 0 2 0 4 6 1 2 

Grupy tematyczne 
do spraw 
legislacyjnych, 
przygotowujące 
propozycje zapisów 
prawnych i 
opiniujące projekty 
ustaw 

2 2 3 0 5 4 3 1 

 RAZEM WSKAZAŃ 17 13 30 4 62 68 20 16 
Źródło: Opracowanie własne 

AŜ dziewięć inicjatyw klastrowych planuje inwestycje w centra badawcze, laboratoria i struktury 
wspomagające w zakresie transferu technologii. Dla działań inwestycyjnych wskazują przede 
wszystkim środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla działań miękkich liczą 
na wsparcie ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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6. Źródła finansowania inicjatyw klastrowych w ramach 
PWK 
 

Według PWK26 moŜliwości dofinansowywania ze środków publicznych klastrów są stosunkowo 
duŜe - dostępne środki w latach 2007-13 przekraczają 50 mln euro i powinny umoŜliwić 
znaczący postęp w rozwoju gospodarczym Województwa Małopolskiego. Do najwaŜniejszych 
źródeł finansowania zalicza się Małopolski Regionalny Program Operacyjny i Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. Czas wdroŜenia PWK wynosi 33 miesiące, przygotowano dwa warianty budŜetu. 

 

 A. Wariat optymalny 
(finansowanie w ramach MRPO 

oraz POKL) 
B. Wariat minimalny 

Rodzaj kosztów 
Wartość 
całkowita  
w mln zł 

Uwagi 

 

Wartość 
całkowita  
w mln zł 

Uwagi 

 

Działanie 1  

Potencjał klastrów w 
Województwie 
Małopolskim - analiza 
strategiczna 

 

0, 1 
POKL 8.2.2  
POIG 1.1.1 

0,1 
POKL 8.2.2  
POIG 1.1.1 

Działanie 2  

Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji i doradztwo 
dla partnerów inicjatyw 
klastrowych 

3,5 PO KL 8.1.1. 3,5 
PO KL 8.1.1. 

 

Działanie 3  

Budowanie  
i rozwój potencjału 
klastrów (wsparcie 
powstawania nowych oraz 
wzmocnienie działających 
inicjatyw) 

40 

 

MRPO 2.1 B 

 
40 

MRPO 2.1 B 

 

Działanie 4  

Wsparcie klastrów o 
znacznym potencjale 
rozwoju w strategicznych 
dla Województwa 
Małopolskiego branŜach 
(Małopolskie Ośrodki 
Innowacji - MOI) 

80 

 

MRPO 5.1 

 
- - 

Zarządzanie planem  
( w tym działalność  
punktu konsultacyjnego 
dla klastrów)27 

2,39 

 

POKL 8.1.1  
(od 2010r.)  
MRPO 2.1 C 

1,5 
POKL 8.1.1  
(od 2010 r.)  
MRPO 2.1C 

Suma 125, 99  45,1  

 

                                                           
26 „Plan Wspierania Klastrów w Województwie Małopolskim”, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. , str. 17-19 
27 Z uwagi na specyfikę działań planowanych w ramach punktu konsultacyjnego dla klastrów, naleŜy rozwaŜyć korzystanie  
z moŜliwości finansowania tego typu przedsięwzięcia ze środków Działania 8.2 „Transfer Wiedzy” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 
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W trakcie trzeciego warsztatu, który odbył się w dniu 16 lipca 2009 r. przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawili wyŜej wymienione działania wsparcia oraz 
poinformowali uczestników warsztatu o warunkach uczestnictwa w konkursach. PoniŜsze tabele 
przedstawiają przekazane informacje o moŜliwościach wsparcia (materiał zaczerpnięty  
z właściwych Programów Operacyjnych oraz powiązanych dokumentów) oraz wyniki dyskusji 
warsztatowej (opracowanie własne autorów). 

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

 

Priorytet 2 Gospodarka Regionalnej Szansy  

Działanie 2.1 Rozwój i Podniesienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw 

Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy 
przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów  

Wsparcie  
w ramach 
Programu 

Projekty dotyczące powstawania i rozwoju współpracy i powiązań kooperacyjnych 
pomiędzy przedsiębiorstwami  

Beneficjenci 
Szkoły wyŜsze, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, MSP prowadzące 
powiązania kooperacyjne. 

Wyłączenia 
dla działania 
2.1 
 

− Projekty z branŜy handlu detalicznego, hurtowego lub branŜy turystycznej 
(weryfikacja kwalifikowalności projektów na podstawie kodów PKD oraz zakresu 
rzeczowego projektu). W przypadku branŜy turystycznej (np. budowa obiektu 
hotelowego, projekty z zakresu gastronomi realizowane w obiektach hotelowych) 
wsparcie w ramach działania 3.1 MRPO; 

− Osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – wsparcie w ramach PROW; 
− Wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu 

karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując 
wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie 
finansowej 2007 – 2013). 

− Wyłączenia dla schematu B: � projekty polegające na wspieraniu wdraŜania 
elektronicznego biznesu typu B2B. Wsparcie jest przewidziane w ramach działania 
8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Wydatki 
kwalifikowane 

− Zakup nieruchomości zabudowanej do 50%całkowitych kosztów kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem 

− Wydatki związane z  robotami budowlanymi do 50% całkowitych wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem 

− Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej (gruntu)  
i nieruchomości zabudowanej oraz wydatki związane z robotami budowlanymi 
łącznie nie mogą przekroczyć 50%całkowitych wydatków  kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem 

− Leasing  finansowy pod warunkiem Ŝe umowa leasingu prowadzi do przeniesienia 
własności na rzecz beneficjenta 

− Usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, do 10% całkowitych 
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem 

− Zakup wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in. na uzyskaniu 
patentu, nabyciu licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej do 
wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem 

− Doradztwo w zakresie opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązań 
kooperacyjnych dla projektów do wysokości 10% całkowitych wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem 

− Działania promocyjne (klastra) w szczególności seminaria, konferencje, udział  
w targach i wystawach do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem, (z wyłączeniem podróŜy, diet, zakwaterowania). 

Forma i 
wysokość 
pomocy 

− Maksymalna wielkość dofinansowania: 50% 
− Maksymalna kwota wsparcia: 1 milion PLN według uszczegółowienia MRPO na lata 

2007-2013 z dnia 26.02.09 
− Minimalny wkład własny: 50% 
− Forma płatności: refundacja wydatków (moŜliwość jednorazowego zaliczkowania) 
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Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

 

Priorytet 2 Gospodarka Regionalnej Szansy  

Działanie 2.1 Rozwój i Podniesienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw 

Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy 
przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów  

Cel wg. PWK 
Działanie 3 Budowanie i rozwój potencjału klastrów (wsparcie 
powstawania nowych oraz wzmocnienie działających inicjatyw) 

Kluczowe zagadnienia Opis sytuacji 

Wyłączenie z moŜliwości  
o staranie się  
o dofinansowanie 
inicjatyw klastrowych  
w sektorze rolniczym, 
turystycznym, 
handlowym  

− BranŜa winiarska w Polsce przede wszystkim skoncentrowana jest na 
terenie województwa małopolskiego. Z rozmów z przedstawicielami 
Stowarzyszenia „Małopolskie Forum Winne”, Polskiego Instytutu Winorośli  
i Wina oraz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego "Łazy" (Winnica „Nad Dworskim Potokiem”) wynika, iŜ 
branŜa ta ma realne perspektywy rozwoju. Oczekuje się jednak wsparcia 
ze strony władz regionalnych, by zaistniała moŜliwość eksploatacji 
pojawiających się szans na rynku. Z uwagi na specyfikę tej branŜy, istnieje 
ryzyko, iŜ podmioty zaangaŜowane w inicjatywach klastrowych nie będą 
mogły korzystać ze środków w ramach Poddziałania 2.1.B MRPO. 

− NaleŜy przeanalizować na ile np. inicjatywy klastrowe typu Zielona 
Inicjatywa Gospodarcza Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz 
Fundacja Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET podlegają 
wykluczeniu z konkursu z uwagi na zakres działalności prowadzonych przez 
ich uczestników.  

 

Wspierane wyłącznie 
powiązań 
kooperacyjnych leŜących 
na terenie województwa 
małopolskiego  
 

− Większość ze zidentyfikowanych inicjatyw klastrowych ma charakter 
ponadregionalny. Powinny mieć one równy dostęp do środków, na takich 
samych warunkach jak inicjatywy klastrowe działające wyłącznie na 
terenie województwa.  

−  
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Kluczowe zagadnienia Opis sytuacji 

Maksymalna wielkość 
dofinansowania: 50% 
Minimalny wkład  
własny: 50% 

Forma płatności: 
refundacja wydatków 

− Większość badanych inicjatyw znajduje się w fazie koncepcyjnej lub 
początkowej. Przedsiębiorstwa działające w ramach tych inicjatyw jeszcze 
nie są przekonane o wartości dodanej realizacji wspólnych działań. Według 
animatorów i menedŜerów inicjatyw moŜe się okazać niewykonalnym 
zgromadzenie wkładu własnego na współfinansowania tego typu 
projektów.  

− Przykłady z przeszłości (konkursy organizowane przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości) pokazują jednak, iŜ przedsiębiorstwa potrafiły 
w krótkim okresie czasu połączyć siły i środki w celu zgłoszenia projektów 
inwestycyjnych. Niemniej jednak, moŜna w tych przypadkach 
kwestionować celowość tych projektów, gdyŜ skupiają się one często na 
obecnych potrzebach oraz bezpiecznych inwestycjach (nie naruszając 
status quo), a nie na strategicznych przedsięwzięciach. 

− Inicjatywy klastrowe wolą raczej przygotowywać mniejsze projekty niŜ 
większe zintegrowane działania projektowe.  

 

Zapewnienie w okresie 
trwałości projektu 
ogólnodostępności 
środków zakupionych  
w wyniku realizacji 
projektu. 

− Ponad połowa zidentyfikowanych inicjatyw uznała w badaniach 
ankietowych za istotne: realizację wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych 
oraz udostępnienie swoim uczestnikom zaplecza infrastrukturalnego. 
NaleŜy jednak zwrócić uwagę na stosunkowo słabe rozeznanie tych 
inicjatyw w aspektach pomocy publicznej. 

− NaleŜy sprecyzować definicję określenia „ogólnodostępność”, gdyŜ wśród 
animatorów i menedŜerów inicjatyw klastrowych słowo to budziło niepokój. 
Chodzi przede wszystkim, o to o czym się mówi- o ogólnodostępności na 
poziomie inicjatywy klastrowej, czy na poziomie ogólno-regionalnym. 

 

Utrzymanie w okresie 
trwałości projektu, 
średniorocznej liczby 
podmiotów powiązania 
kooperacyjnego nie 
mniejszej niŜ liczba 
podmiotów 
wymienionych 
w porozumieniu/umowie 
aktualnej na dzień 
złoŜenia wniosku  
o dofinansowanie 

− Inicjatywy klastrowe w województwie małopolskim są stosunkowo młode. 
Ich animatorzy i menedŜerowie obawiają się duŜej fluktuacji uczestników 
w najbliŜszych latach. MoŜe się okazać, iŜ obecny proponowany model nie 
sprawdzi się z przyczyn rynkowych, a potrzebne są formy współpracy  
w innych konfiguracjach. 

 

Ocena wniosku pod 
kątem doświadczenia 
wnioskodawcy  
i pozostałych 
uczestników powiązania 
kooperacyjnego 

− Większość z inicjatyw cechuje zaląŜkowość i w związku z tym nie mają one 
moŜliwości wykazania doświadczania. W niektórych przypadkach jednostki 
koordynujące inicjatywy klastrowej mają wieloletnie doświadczenie  
w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich –  
w tym projektów inwestycyjnych i szkoleniowych. 

− Wśród przedstawicieli inicjatyw klastrowych zrodziło się pytanie, jaki 
rodzaj doświadczenia naleŜy wykazać we wnioskach projektowych. 
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Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

 

Priorytet 5 Krakowski Obszar Metropolitalny  

Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni 
badawczej 

Wsparcie  
w ramach 
Programu 

W ramach Działania wsparcie skierowane zostanie na opracowanie koncepcji tworzenia 
małopolskich ośrodków innowacji. Konkurs w tym zakresie pozwoli wybrać 
najkorzystniejszą formułę utworzenia i funkcjonowania ośrodków. Wybrana koncepcja 
posłuŜy do opracowania wniosków umoŜliwiających pozyskiwanie grantów 
inwestycyjnych przez podmioty zrzeszone bądź funkcjonujące w ramach małopolskich 
ośrodków innowacji na unowocześnienie wyposaŜenia laboratoryjnego słuŜącego 
realizacji celów badawczych ośrodków. Przykładowe rodzaje projektów: 
− Przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania małopolskich ośrodków 

innowacji. 

− Wsparcie inwestycji i logistyki tworzenia małopolskich ośrodków innowacji. 
− Infrastruktura badawcza – budowa lub przebudowa, rozbudowa oraz remonty 

laboratoriów oraz unowocześnienie wyposaŜenia laboratoriów badawczych. 
− Inwestycje w infrastrukturę laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw usługi 

specjalistyczne o udokumentowanym popycie rynkowym. 

− Inwestycje w infrastrukturę laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów 
ubiegających się o certyfikację. 

Beneficjenci 

− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
− Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
− Jednostki naukowe. 
− Szkoły wyŜsze. 
− Instytucje otoczenia biznesu. 

Wydatki 
kwalifikowane 

Wydatki związane z przygotowaniem projektu: m.in.: przygotowanie projektu 
dotyczącego uzbrojenia terenów; przygotowanie dokumentacji technicznej; 
przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko; prace 
projektantów, architektów; badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą 
lub budownictwem; koszt przygotowania przetargu; przygotowanie dokumentacji 
przetargowej; 

 
Wydatki związane z realizacją projektu: m.in.: przygotowanie terenu pod budowę; 
zakup niezabudowanych nieruchomości; zakup nieruchomości koniecznej do 
zrealizowania projektu; prace ziemne; prace budowlane, adaptacyjne i remontowe 
(wyłącznie jako koszty inwestycyjne), wykończeniowe, konserwacyjne; prace 
rozbiórkowe; prace instalacyjne związane z wyposaŜeniem budynków i pomieszczeń  
w niezbędne instalacje wod-kan, elektryczne, energetyczne; wyposaŜenie obiektów  
w urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektu - wyłącznie środki 
trwałe; zakup i instalacja sprzętu naukowo-badawczego w laboratoriach;  

 
Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą: m.in.: koszty 
nadzoru nad realizacją inwestycji; koszty informacji i promocji projektu; wydatki 
związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń; koszty 
przeprowadzenia audytu projektu)  

W szczególności, wydatki kwalifikowane to: wydatki poniesione na opracowanie 
koncepcji utworzenia i funkcjonowania małopolskich ośrodków innowacji. 
W zakresie objętym cross- financingiem: 

− koszty materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, 
− koszty wynajmu pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń i konferencji, 

− koszty wynagrodzenia trenerów i prelegentów, 
− koszty delegacji osób korzystających ze szkoleń, 

− koszty dojazdów i zakwaterowania trenerów i prelegentów, 
− koszty projektów pilotaŜowych związanych z rozpoczęciem funkcjonowania ośrodka. 

Forma 
i wysokość 
pomocy 

− Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(%): 85% wydatków kwalifikowanych projektu - za wyjątkiem projektów 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
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Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

 

Priorytet 5 Krakowski Obszar Metropolitalny  

Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni 
badawczej 

− Minimalny wkład własny Beneficjenta (%) (jeśli dotyczy): 15% wydatków 
kwalifikowanych projektu - za wyjątkiem projektów znajdujących się w 
Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych 
pomocą publiczną. 

− Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy): zgodnie z linią 
demarkacyjną, projekty z zakresu infrastruktury B+R: maksymalna wartość 
całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu poniŜej 4 mln PLN. 

− Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy): Nie dotyczy 

− Forma płatności: 
− Refundacja wydatków 

− Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z poźn. zm.) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO). 

 

Cel wg. PWK Działanie 4 Wsparcie klastrów o znacznym potencjale rozwoju w 
strategicznych dla Województwa Małopolskiego branŜach 
(Małopolskie Ośrodki Innowacji - MOI) 

Kluczowe zagadnienia Opis sytuacji 

Trwająca debata na temat 
zdefiniowania modelu 
Małopolskich Ośrodków 
Innowacji  

− Grupa inicjatyw klastrowych związanych z uczelniami wyŜszymi  
i jednostkami badawczo-rozwojowymi skupiająca się wokół rozwoju 
technologii opartych na zasobach regionalnych, jest zainteresowana 
otrzymywaniem informacji na temat Małopolskich Ośrodków Innowacji 
(MOI). 

− Z kolei na bazie dyskusji prowadzonych w tym zakresie w ostatnich 
latach, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wraz  
z Instytutem Metali NieŜelaznych w Gliwicach, Instytutem 
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Instytutem Metalurgii  
i InŜynierii Materiałowej PAN powołali Małopolskie Centrum 
Innowacyjnych Technologii i Materiałów, które otrzymało wsparcie  
w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Priorytet 2. Infrastruktura 
sfery B +R Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury 
badawczej jednostek Naukowych Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki 
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 

Wsparcie  
w ramach 
Programu 

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

− ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr 
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, 
identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, 
zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdraŜania technologii produkcyjnych 
przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych  

− doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie 
ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości  
(z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) 

Beneficjenci 

− Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) 

− przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń  
− osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową  
− osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową  

Wydatki 
kwalifikowane 

 
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

Forma 
i wysokość 
pomocy 

− Udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych stanowiących podstawę 
certyfikacji na poziomie projektu, tj. w publicznych wydatkach kwalifikowalnych 
(%): 85% 

− Minimalny wkład własny beneficjenta (%): Do określenia przez IP 
− Minimalna/maksymalna wartość projektu: minimum 50 tys. zł – jeŜeli IP nie określi 

inaczej 
− Forma płatności: W przypadku projektów konkursowych – zaliczka dla 

beneficjentów. 
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Cel wg. PWK 
Działanie 2 Wspieranie rozwoju kwalifikacji i doradztwo dla 
partnerów inicjatyw klastrowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

Kluczowe zagadnienia Opis sytuacji 

Szkolenie specjalistyczne 
dla pracowników 
podmiotów angaŜowanych 
w inicjatywach klastrowych 

 

− Przedstawiciele inicjatyw klastrowych zgłosili potrzebę bardzo 
specyficznych, kompleksowych szkoleń. Tematyka szkoleń dotyczy 
rozwiązywania konkretnych problemów w firmach, a takŜe doradztwo  
w procesach przemian gospodarczych. 

− Uczestnicy badań ankietowych wskazali na nietypowe formy 
prowadzenia szkoleń i doradztwa w postaci warsztatów typu trouble-
shooting (identyfikowanie i rozwiązania problemów), spotkania 
szkoleniowo-doradcze w zakresie identyfikowania trendów 
gospodarczych, a takŜe w zakresie TQM, KAIZEN, lean manufacturing, 
six sigma, nowe technologie produkcyjne, zarządzanie procesami, 
optymalizacja procesów, usprawnienie produktywności. 

 

 

Ponadto przedstawione zostały działania, których wykorzystania nie obejmuje PWK, a z których 
mogą skorzystać inicjatywy klastrowe. 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki 
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 
Poddziałanie 8.1.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

Wsparcie w ramach Programu- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces 
zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa 

Kluczowe zagadnienia Opis sytuacji 

Zmiana sytuacji prawnej 
i gospodarczej 
skutkująca koniecznością 
przekształcenia 
niektórych 
przedsiębiorstw lub całej 
branŜy 

 

 

− Zmiany gospodarcze i technologiczne u uŜytkowników w ostatnich latach 
spowodowały, iŜ branŜa odlewnictwa i branŜa obróbki metali dla 
określonych segmentów rynkowych zaczynały się zazębiać, oferując 
gotowe produkty. Integracja tych dwóch branŜ w województwie 
małopolskim aktywnie wspierana jest przez Instytutu Odlewnictwa  
i Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Prowadzą one 
specyficzne działania dla przedsiębiorstw w procesach dostosowywania się 
do nowych realiów. 

− Instytut Przemysłu Skórzanego poinformował, iŜ wytwórcy róŜnych 
uŜytkowych produktów ze skóry, którzy chcą stać się członkami inicjatywy 
klastrowej, stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z ochroną 
środowiska, gdyŜ aktualnie poprzez swoją działalność zanieczyszczają 
środowisko- stosowane środki chemiczne przenikają do ziemi, skaŜając 
teren. BranŜa ta liczy obecnie ponad 3.000 firm w Małopolsce, z których 
bez specyficznych działań zaradczych prawdopodobnie większość z nich 
zakończy swoją działalność. 
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki 
Działanie 8.2 Transfer wiedzy 
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

Wsparcie  
w ramach 
Programu 

− staŜe i szkolenia praktyczne dla:  

o pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych  

o pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników 
naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni –  
w przedsiębiorstwach 

− tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu 

Beneficjenci 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

Wydatki 
kwalifikowane 

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Forma 
i wysokość 
pomocy 

− Udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych stanowiących podstawę 
certyfikacji na poziomie projektu, tj. w publicznych wydatkach kwalifikowalnych 
(%): 85% 

− Minimalny wkład własny beneficjenta (%): Do określenia przez IP 
− Minimalna/maksymalna wartość projektu: minimum 50 tys. zł – jeŜeli IP nie 

określi inaczej 
− Forma płatności: W przypadku projektów konkursowych – zaliczka dla 

beneficjentów. 

 

Wsparcie w ramach POKL : tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego 
personelu 

Kluczowe zagadnienia Opis sytuacji 

Potrzeba zatrudnienia 
w MŚP wysoko 
wykwalifikowanego 
personelu 

 

− Większość uczestników inicjatyw klastrowych to MŚP. Z uwagi na 
zmieniającą się sytuację na rynku, a takŜe wysoką poprzeczkę stawianą  
firmom w procesie internacjonalizacji i innowacyjnego rozwoju pod 
kątem produktowym i technologicznym, rośnie zapotrzebowanie na 
specjalistów. 

− Przedstawiciele inicjatyw klastrowych byli w szczególności 
zainteresowani procedurami postępowania, gdyŜ widzą oni moŜliwość 
korzystania z tego rodzaju wsparcia w ich środowiskach klastrowych. 

− W szczególności dotyczyć to moŜe (dla wybranych inicjatyw) moŜliwości 
stwarzania atrakcyjnych miejsc pracy dla osób powracających do kraju 
lub wykwalifikowanych kadr z innych krajów; działanie takie moŜe stać 
się istotnym impulsem rozwojowym dla inicjatyw technologicznych 
o silnych powiązaniach w środowisku międzynarodowym. 
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Załącznik 1 – Kwestionariusz ankiety 
 
 

Identyfikacja potencjału inicjatyw klastrowych w Województwie Małopolskim 

 

Nazwa podmiotu – lider / 
koordynator inicjatywy 
klastrowej 

 

Imię i nazwisko menedŜera / 
animatora / lidera  

 

Adres do korespondencji  

Telefon i faks  

E-mail  

Strona internetowa  

 

Nazwa inicjatywy klastrowej   

Rok powołania inicjatywy 
klastrowej  

 

Stopień sformalizowania 
(proszę opisać) 

Niesformalizowana współpraca / list intencyjny / umowa o współpracy / umowa 
konsorcjum / stowarzyszenie / fundacja / spółka handlowa / inna forma 

BranŜa / sektor / obszar 
gospodarczy, w którym 
zawiązano inicjatywę 
klastrową 

 

Liczba uczestniczących firm 

 

Całkowita Małych (0-49) Średnich (50-249) DuŜych (>250) 

    

 

Inne instytucje zaangaŜowane 
w inicjatywie klastrowej lub 
współpracujące z podmiotami 
gospodarczymi  

 Liczba i nazwy kluczowych instytucji 

Uczelnie wyŜsze  

Jednostki B+R  

Instytucje otoczenia 
biznesu 

 

Samorząd lokalny / 
regionalny 
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Jak ocenia Pani/Pan 
obecną współpracę w 
ramach inicjatywy 

klastrowej?  
(1-słaba, 5-silna) 

Współpraca w 
łańcuchu 
wartości 

Współpraca w 
nowych 

projektach 
biznesowych 

Współpraca w 
nowych 

projektach 
badawczo-

rozwojowych 

Wspólne 
programy 
badawczo-
rozwojowe 

Wspólne 
programy 

szkoleniowe 

     

 

Jakie były do tej pory 
najwaŜniejsze osiągnięcia 

inicjatywy klastrowej? 
 

Jakie wzywania stoją przed 
inicjatywą klastrową w 

ciągu najbliŜszych pięciu 
lat? (2010 – 2015) 

 

 

Jak ocenia Pani/Pan 
gotowości podmiotów do 

współpracy w 
poszczególnych obszarach 
w ciągu najbliŜszych 5 lat?  

(1-słaba, 5-silna) 

Współpraca w 
łańcuchu 
wartości 

Współpraca w 
nowych 

projektach 
biznesowych 

Współpraca w 
nowych 

projektach 
badawczo-

rozwojowych 

Wspólne 
programy 
badawczo-
rozwojowe 

Wspólne 
programy 

szkoleniowe 

     

Co moŜe być przeszkodą w 
tej współpracy w ciągu 

najbliŜszych 5 lat? 
 

Jakie są potencjalne 
rozwiązania w stosunku do 

ww. przeszkód? 
 

Jak radziliście sobie 
Państwo z 

dotychczasowymi 
wyzwaniami? 

Jakie są plany w związku z 
wyzwaniami stojącymi 

przed inicjatywą 
klastrową? 
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Jakie jest znaczenie poniŜej podanych celów dla inicjatywy klastrowej? 
(0 = niewaŜne, 1 = znikome, 2 = umiarkowane, 3 = istotne, 4 = strategiczne) 

Ocena 

  

Analiza i sieci współpracy   

Analiza klastra (wąskich gardeł, potencjałów, szans i zagroŜeń, scenariuszy rozwoju)  

Opracowywanie raportów o stanie klastra  

Rozwijanie sieci współpracy między ludźmi  

Rozwijanie sieci współpracy między przedsiębiorstwami   

Zwiększanie świadomości przedsiębiorstw o korzyściach związanych ze współpracą w klastrze  

  

Lobbing  

Lobbowanie na rzecz optymalizacji infrastruktury publicznej  

Lobbowanie na rzecz usprawnienia zapisów prawnych  

Lobbowanie na rzecz otrzymania wsparcia finansowego z programów publicznych  

Wspieranie procesów wokół inwestycji publicznych  

  

Współpraca rynkowa   

Organizowanie usług typu wywiadowni gospodarczej, benchmarking   

Organizowanie usług wsparcia dla przedsiębiorstw  

Organizowanie wspólnych prywatnych projektów inwestycyjnych  

Koordynowanie wspólnych zakupów  

Promowanie eksportu  

Ograniczanie konkurencji wewnątrz klastra  

  

Edukacja i kształcenie   

Organizowanie kształcenia technicznego  
(specjalistyczne programy szkoleniowe) 

 

Organizowanie treningów menedŜerskich  

  

Innowacje i technologie  

Wspieranie procesów rozwoju innowacji i wdroŜenie nowych technologii   

Prowadzenie analiz trendów technologicznych  

Zapewnienie dyfuzji nowych technologii  

Wspieranie optymalizacji procesów produkcyjnych   

Określanie wspólnych standardów  

  

Rozwój klastra  

Tworzenie marki regionu wokół klastra  

Usprawnienie warunków dla inwestorów zagranicznych  

Przyciąganie nowych przedsiębiorstw oraz nowych pracowników do regionu  

Wzmacnianie pozycji klastra na arenie międzynarodowej  

Promowanie powstawania nowych firm  

Organizowanie usług w zakresie inkubowania nowych firm  

Wspieranie procesów rozwoju firm  

Promowanie rozwoju istniejących przedsiębiorstw  

  

Inne (które): 

… 
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Jakie jest obecnie główne źródło finansowania inicjatywy klastrowej? 

Główne źródło finansowania  Zaznacz „X” 

Przedsiębiorstwo / przedsiębiorstwa  

Instytucja publiczna  

Instytucja otoczenia biznesu  

Instytut sektora badawczo-rozwojowego  

Grupa reprezentująca dwa lub więcej z w/w podmiotów  

Fundusze publiczne uzyskane w ramach projektów  

Brak finansowania – poszukuje się funduszy zewnętrznych  

 

Jaka jest największa obawa co do ciągłości inicjatywy klastrowej? 

Obawy Zaznacz „X” 

Brak funduszy publicznych na realizację projektów zgłoszonych przez uczestników inicjatywy  

Brak finansowania bieŜącej działalności  

Brak determinacji głównych graczy w realizacji wspólnego kierunku rozwoju oraz celów  

Brak gotowości głównych graczy do finansowania przedsięwzięć i do aktywnej realizacji 
działań 

 

Brak zainteresowania wśród potencjalnych nowych uczestników inicjatywy klastrowej,  
a co za tym idzie brak moŜliwości kreowania odpowiedniej masy krytycznej 

 

Problemy przy znalezieniu i przekonaniu partnera instytucjonalnego do ambitnych projektów  

Inne (które): 

… 

 

 

Co oznacza dla inicjatywy klastrowej „osiągnąć sukces w okresie najbliŜszych 5 lat”? 

Sukces Zaznacz „X” 

Poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw  

Wzrost zatrudnienia  

Nowe przedsiębiorstwa ulokowane w obszarze klastra  

Skuteczne wykorzystanie potencjału firm i rozwój rynku  

Powstanie nowych firm (spin-off)  

Lepsza współpraca między sektorem gospodarczym i badawczo-rozwojowym (szkolenia, 
staŜe, projekty badawcze) 

 

Powstanie nowych technologii dzięki współpracy w klastrze  

Klaster jest marką  

Silna pozycja klastra na arenie międzynarodowej  

Porozumienie i współpraca – wzrost świadomości i zaufania między uczestnikami inicjatywy 
klastrowej 

 

 

Ile podmiotów inicjatywa klastrowa potencjalne moŜe liczyć w 2015 roku? 

Liczba uczestniczących 
firm 

 

Całkowita Małych (0-49) Średnich (50-249) DuŜych (>250) 

    

 

Inne instytucje 
zaangaŜowane w 
inicjatywie klastrowej lub 
współpracujące z 
podmiotami 
gospodarczymi  

 Liczba i nazwy kluczowych instytucji 

Uczelnie wyŜsze  

Jednostki B+R  

Instytucje otoczenia 
biznesu 

 

Samorząd lokalny / 
regionalny 
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Jakie jest znaczenie poniŜej podanych działań i narzędzi dla inicjatywy klastrowej w najbliŜszych  

5 latach? (0 = niewaŜne; 1 = znikome; 2 = umiarkowane; 3 = istotne; 4 = strategiczne) 

 

W jaki sposób inicjatywa klastrowa lub podmioty w ramach niej działające planują sfinansować te 

działania lub narzędzia? (SW = zgromadzone środki własne inicjatywy klastrowej; SC = składki członkowskie; 

PUK = przychody z usług komercyjnych; EFS = środki w ramach projektu sfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego; EFRR = środki w ramach projektu sfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; ISP = inne środki publiczne; SWU = środki własne uczestników 

inicjatywy klastrowej; I = inne źródła finansowania) 

 

 

Cele 
strategiczne 

Działania i narzędzia 
Ocena Źródła 

finansowania  

Zapewnienie 
dobrego 

przepływu 
informacji  

− Strona internetowa   

− Newsletter   

− E-mail związany z bieŜącymi zagadnieniami   

− Infolinia   

− Punkt informacyjny   

− Baza danych ekspertów i specjalistów   

− Baza danych kluczowych zespołów badawczych   

− Baza danych podmiotów klastra   

− Roczne broszury z informacją o dostawcach i organizacjach 
specjalistycznych 

  

− Cykliczne spotkania informacyjne (co miesiąc, co kwartał)   

− Imprezy „dzielenia się wizytówkami” jako nieformalne sposoby 
zapoznawania się 

  

− Spotkania brokerskie z moŜliwością odbycia rozmów bilateralnych   

− Spotkania okrągłego stołu wokół kluczowych kwestii (jako faza 
przygotowawcza do lobbingu) 

  

− Konferencje typu Open Space w celu generowania nowych 
tematów i pomysłów 

  

− Cykliczny monitoring stanu gospodarki: klaster, pozycja 
przedsiębiorstw na rynku 

  

− Benchmarking z innymi klastrami   

− Działania promocyjne na rzecz zwiększenia świadomości firm o 
korzyściach wynikających z klastra 

  

Skuteczne 
neutralizowanie 
wąskich gardeł 

− Identyfikowanie wąskich gardeł w łańcuchu wartości i w otoczeniu   

− Uruchomienie grup tematycznych i roboczych   

− Seminaria i warsztaty na rzecz przygotowania scenariuszy 
postępowania, projektów lub określenia konkretnych działań 

  

− Wsparcie przy utworzeniu i prowadzeniu sieci współpracy z 
podwykonawcami, dostawcami, dystrybutorami 

  

− Uzgodnienie wspólnych standardów technicznych   

Wzmocnienie 
pozycji 

przetargowej 

− Dokonywanie wspólnych zakupów maszyn, surowców, badań, 
ekspertyz, usług doradczych, itp. 

  

− Wspólny udział w przetargach publicznych lub w przetargach i 
konkursach organizowanych przez koncerny międzynarodowe 
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Cele 
strategiczne 

Działania i narzędzia 
Ocena Źródła 

finansowania 

Wzmocnienie 
pozycji rynkowej 

klastra 
(marketing i 

budowa marki) 

− Dokonywanie analizy konkurencyjnej klastra na tle trendów 
międzynarodowych  

  

− Strona internetowa w językach obcych, skierowana do 
potencjalnych odbiorców na nowych rynkach 

  

− Usługi wsparcia w zakresie internacjonalizacji   

− Grupowy udział podmiotów w targach krajowych i zagranicznych   

− Wspólny marketing pod wspólną markę (logo, wizualizacja)   

− Określenie wspólnych standardów jakości i promowanie ich w 
wybranych segmentach 

  

− Programy szkoleniowe i doradcze na temat eksportu   

− Utworzenie wspólnych sieci sprzedaŜy   

− Korzystanie z sieci dystrybucji uczestników klastra    

− Konferencje prasowe: informacje o klastrze, jego siłach i 
osiągnięciach 

  

Rozwój zasobów 
ludzkich 

− Specjalistyczne programy szkoleniowe dla pracowników 
(szkolenia techniczne na terenie przedsiębiorstw, w uczelniach 
wyŜszych, w wyspecjalizowanych ośrodkach) 

  

− Specjalistyczne programy szkoleniowe i doradcze na temat 
nowych zagadnień (TQM, KAIZEN, lean manufacturing, six sigma, 
nowe technologie produkcyjne, zarządzanie procesami, 
optymalizacja procesów, usprawnienie produktywności) 

  

− Wymiana personelu, wykłady gościnne, praktyczne warsztaty w 
szkołach średnich i uczelniach wyŜszych 

  

− StaŜe dla uczniów szkół technicznych i studentów uczelni 
wyŜszych w przedsiębiorstwach 

  

− Programy szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji kultury 
innowacyjnej w organizacjach 

  

− Foresight edukacyjny z zaangaŜowaniem szkół średnich w celu 
zapoznania się z nowymi podejściami do wybranych zagadnień 

  

− Cykliczne spotkania w przedsiębiorstwach – przedstawienie 
tematów odpowiednich dla doświadczeń danej firmy  

  

− Oferty pracy na stronie internetowej   

− Kampanie medialne promujące pracę w klastrze   

− Promocja w celu zachęcania zdolnych ludzi spoza regionu do 
pracy w firmach działających w klastrze 

  

Poprawa 
efektywności 
korzystania z 

zasobów 
naturalnych 

− Promowanie nowych rozwiązań, które pozwolą oszczędzać zasoby 
naturalne 

  

− Promowanie nowych rozwiązań na rzecz zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania na środowisko  

  

− Dokonywanie wspólnych inwestycji na rzecz ochrony środowiska   

Zapewnienie 
lepszego dostępu 

do zasobów 
finansowych 

− Identyfikowanie kluczowych dla klastra inwestycji, określenie 
moŜliwości dokonania wspólnych inwestycji 

  

− Utworzenie funduszu rozwoju dla finansowania wspólnych 
inwestycji 

  

− Utworzenie joint-venture wokół nowych inicjatyw biznesowych 
  

− Porozumienie z instytucjami finansowymi o preferencyjnych 
warunkach udzielania kredytów inwestycyjnych 

  

− Działania informacyjne skierowane do instytucji publicznych 
wdraŜających programy wsparcia - zwiększenie świadomości 
związanej z koniecznością uwzględnienia klastra wśród 
priorytetowych obszarów wsparcia 

  

− Opracowanie i wdroŜenie nowych modeli współpracy wokół 
wspólnych inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego 
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Cele 
strategiczne 

Działania i narzędzia 
Ocena Źródła 

finansowania 

Poprawa 
efektywności 
korzystania z 
infrastruktury 
technicznej i 
logistycznej 

− Analizy poziomu wykorzystania parku maszynowego, 
infrastruktury technicznej i logistycznej 

  

− Baza danych oraz platforma wymiany informacji o wolnych 
mocach produkcyjnych i logistycznych 

  

− Połączenie zaplecza infrastrukturalnego róŜnych podmiotów na 
rzecz realizowania nowych projektów biznesowych 

  

− Lokalizowanie rozproszonych działalności produkcyjnych w 
jednym miejscu (park przemysłowy, park technologiczny) 

  

Nowe inicjatywy 
proinnowacyjne 

− Opracowanie map drogowych dla nowych technologii (innowacje 
technologiczne) 

  

− Cykliczne warsztaty typu foresight, warsztaty kreatywności 
(generowanie nowych pomysłów, innowacje produktowe i 
innowacje rynkowe) 

  

− Cykliczne warsztaty typu trouble-shooting (rozwiązywanie 
wspólnych problemów, opracowywanie nowych procedur 
postępowania, innowacje procesowe) 

  

− Audyty technologiczne i innowacyjne, identyfikowanie partnerów 
zewnętrznych 

  

− Identyfikowanie moŜliwości usprawnienia dostępu do wiedzy- 
rozpoznawanie, przyswajanie, przetwarzanie (zarządzanie 
wiedzą na poziomie indywidualnym i grupowym) 

  

− Zarządzanie portfelem projektów strategicznych   

− Inicjowanie wspólnych programów badawczych   

− Inicjowanie i wdroŜenie nowych projektów badawczych   

− Inicjowanie i wdroŜenie nowych projektów biznesowych   

Budowanie 
fundamentów 
ekonomicznych 

− Skuteczne oddziaływanie na otoczenie poprzez lobbing na rzecz 
strategicznych dla klastra publicznych inwestycji 
infrastrukturalnych 

  

− Utworzenie nowych centrów badawczych   

− Inwestycje w nowoczesne laboratoria (sprzęt strategiczny dla 
rozwoju produktów i innowacyjnych rozwiązań) 

  

− Utworzenie obserwatorium trendów technologicznych   

− Utworzenie jednostki na rzecz transferu technologii   

− Programy szkoleniowe dla młodych naukowców w nowych 
kierunkach badawczych 

  

− Optymalizacja procesów komercjalizacji technologii w 
instytucjach sektora badawczo-rozwojowego 

  

− Utworzenie centrów obsługi biznesu w uczelniach wyŜszych   

− Utworzenie instytucji finansowych (fundusze zaląŜkowe) oraz 
infrastruktury (inkubatory i parki technologiczne) dla rozwoju 
nowych przedsiębiorstw innowacyjnych 

  

− Uruchomienie przez instytucje publiczne działań marketingowych 
w celu zachęcania innych firm do inwestowania w regionie  

  

− Zapewnienie korzystnych warunków dla inwestorów 
zagranicznych 

  

− Grupy tematyczne do spraw legislacyjnych, przygotowujące 
propozycje zapisów prawnych i opiniujące projekty ustaw 
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Załącznik 2 – Skupiska uczestniczące w warsztatach  
i badaniach ankietowych 
 

Lp. 
Obszar  

zainteresowań 

Nazwa podmiotu – 
lider / koordynator 

skupiska 

Rok 
powołania 
inicjatywy 
klastowej 

Kontakt 

1. BranŜa meblarska 
Cech Rzemiosł 
RóŜnych Meble 
Kalwaria 

planowana  
w 2009 

ul. Mickiewicza 2  

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 
tel.: 033/ 876 62 14 

www.meble.kalwaria.pl 

2. 
Przemysły kultury 
Przemysły czasu 
wolnego 

Fundacja Klaster 
Przemysłów Kultury  
i Czasu Wolnego 
INRET 

2009 
ul. B. Prusa 28/3 
30- 117 Kraków 
www.inret.pl 

3. 
BranŜa 
ekologiczna 

Fundacja Wspierania 
Inicjatyw 
Ekologicznych 

planowana  
w 2009 

ul. Sławkowska 12 III p.  
31-014 Kraków 
tel.: 012/ 422 22 64 

www.zig.eco.pl 

4. 
BranŜa metalowo- 
odlewnicza 

 

Instytut Odlewnictwa  

planowana  
w 2009/ 
2010 

ul. Zakopiańska 73 
30-418 Kraków 
tel.: 012/ 261 83 10 

fax: 012/ 266 08 70 

www.iod.krakow.pl 

Instytut 
Zaawansowanych 
Technologii 
Wytwarzania 

ul. Wrocławska 37a  
30-011 Kraków 
tel.: 012/ 631 71 01 
fax: 012/ 633 94 90 

www.ios.krakow.pl 

5. 

BranŜa 
obuwniczo-
skórzana 
/przemysł lekki 

Instytut Przemysłu 
Skórzanego w Łodzi 

Oddział w Krakowie 

planowana  
w 2009/ 
2010 

ul. Zakopiańska 9 
30-418 Kraków 
tel.: 012/ 266 35 11,266 65 22, 
266 91 54 
e- mail:  
www.ips.krakow.pl 

6. 
BranŜa IT – 
produkcja gier 
video 

Klaster Europejskie 
Centrum Gier 

2008 

Krakowski Park Technologiczny 
Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 41 L  
31-864 Kraków 
tel.: 0 12/ 640 19 55 
www.sse.krakow.pl/pl/park-
technologiczny/sieci-
wspolpracy/europejskie-
centrum-gier.html 

7. 

BranŜe: 
wzornictwo 
przemysłowe, 
grafika uŜytkowa, 
produkcja, 
kultura, 
wystawiennictwo 

Klaster Krakowska 
Strefa Dizajnu 

2009 

Krakowski Park Technologiczny 
Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 41 L  
31-864 Kraków 
www.sse.krakow.pl/pl/park-
technologiczny/sieci-
wspolpracy/krakowska-strefa-
dizajnu.html 
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Lp. 
Obszar  

zainteresowań 

Nazwa podmiotu – 
lider / koordynator 

skupiska 

Rok 
powołania 
inicjatywy 
klastowej 

Kontakt 

8. 
Medycyna, 
technologie 
medyczne 

Klaster Medycyna 
Polska Południowy-
Wschód 

2007 

ul. Wałowa 5 

33-100 Tarnów 
tel.: 014/ 627 18 40 
www.klaster-medycynapolska.pl 

9. 
Life sciences, 
biotechno-logia 

Klaster LifeScience 
Kraków 

2006 

Jagiellońskie Centrum Innowacji 
Sp. z o.o. 
ul. Bobrzyńskiego 14 
30-348 Kraków 
tel.: 012/ 297 46 05 
www.lifescience.pl 

10. BranŜa IT 
Małopolski Klaster 
Technologii 
Informacyjnych 

2006 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Al. Mickiewicza 30 
30 – 059 Kraków 
tel.: 012/ 617 24 49 
fax.: 012/ 617 31 57 
www.klaster.krakow.pl 

11. 
Czysta energia – 
energetyka 
odnawialna 

Małopolsko-
Podkarpacki Klaster 
Czystej Energii 

2006 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Wydział Górnictwa  
i GeoinŜynierii 
Al. A. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 
tel.: 012/ 617 27 49 
fax.: 012/ 633 46 48 
www.klaster.agh.edu.pl 

12. Nauka 

Międzyregionalny 
Klaster 
Innowacyjnych 
Technologii 
„MINATECH” 

2008 

Politechnika Krakowska 
Instytut M-6 

Al. Jana Pawła II 37 
31-864 Kraków 
tel.: 0 12/ 648 01 30 wewn. 32- 
46, fax: 012/ 374 32 46 

13. BranŜa winiarska 
Polski Instytut  
Winorośli i Wina 

2006 
Rynek Kleparski 13/5 
31-150 Kraków 
www.instytutwina.pl 

14 BranŜa winiarska 

Rolniczy Zakład 
Doświadczalny 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
„Łazy” 

planowana 
w 

2009/2010 

Łazy 21 
32-765 Rzezawa 
tel. 014/ 612 78 12 
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Lp. Skupisko 
Nazwa podmiotu – 
lider / koordynator 

skupiska 

Rok 
powołania 
inicjatywy 
klastowej 

Kontakt 

15 
Przemysł 
kreatywny 

Stowarzyszenie 
Klaster Multimediów  
i Systemów 
Informacyjnych 

2006 

ul. Zielona 27 

33-300 Nowy Sącz 
tel.: 018/ 44 99 460 
www.multiklaster.pl 

16 BranŜa winiarska 
Stowarzyszenie 
„Małopolskie Forum 
Winne” 

planowana 
w 2009 

ul. Nowohucka 41/43A 

30-728 Kraków 
www.instytutwina.pl 

17 
Przetwórstwo 
tworzyw 
sztucznych 

Tarnowski Klaster 
Przemysłowy S.A. 

1999 

ul. Słowackiego 33-37 
33-100 Tarnów 
tel. 014/ 627 75 93 
www.tkp.com.pl 

 

 


