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Punkt wyjścia – Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki
klastrowej
Raport zawiera:
kierunkowe założenia polityki
klastrowej do 2020 roku.

Raport nie zawiera:
•

Opisów instrumentów,

•

Żadnych konkretnych rozwiązań
(np. kryteriów, opisów procedur ).

Założenia systemowe wsparcia klastrów
Założenia polityki klastrowej przewidują dwa kierunki oddziaływania:

a) wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez
dofinansowanie (głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów klastrów,
w
tym
prowadzonych
przez
nich
inicjatyw
klastrowych;
w ten sposób zapewnione zostanie funkcjonowanie instytucji pełniących
kluczową rolę dla rozwoju współpracy, interakcji i przepływów wiedzy
w ramach skupisk działalności gospodarczej, a tym samym podnoszenia ich
konkurencyjności i innowacyjności.
b) zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych
klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla
gospodarki kraju (Krajowe Klastry Kluczowe - wsparcie centralne)
i poszczególnych regionów (Regionalne Klastry Kluczowe - wsparcie
regionalne), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe
i regionalne.

KKK wg Raportu Grupy
• klastry o największym
potencjale
konkurencyjnym
i znaczeniu dla
gospodarki regionu
• powiązane
i konkurencyjne
w skali regionu/ kraju
• wpisują się
w regionalne inteligentne
specjalizacje

Kluczowe
Klastry Krajowe

Kluczowe Klastry Regionalne

Klastry lokalne/ regionalne
mobilizacja oddolnego powstawania
i angażowania się aktorów klastrów w procesy
wspólnego, strategicznego planowania rozwoju oraz
definiowania wspólnych przedsięwzięć

• klastry o największym
potencjale
konkurencyjnym
i znaczeniu dla polskiej
gospodarki
• powiązane
i konkurencyjne
w skali międzynarodowej
• posiadające znaczący
potencjał naukowotechnologiczny

Wybór KKK – kluczowe etapy

Etap I
Projektowanie
procesu

• Kryteria oceny
• Nabór i sposób oceny
• Włączanie
interesariuszy

Etap II
• Formalne ogłoszenie
naboru
Uruchomienie • Przeprowadzenie oceny
1. rundy
• Walidacja
konkursu

Wybór KKK, Etap I:projektowanie procesu

OBSZAR
Kryteria oceny

Nabór i sposób oceny

Włączanie interesariuszy

Zadania
• Przedmiot oceny: klaster i koordynator
• Obszary, podobszary – szczegółowe kryteria
• Ocena ilościowa, jakościowa, analiza ekspercka
• Wagi, miary, oceny
• Spójne podejście z rozwiązaniami na poziomie UE

• Formularz wniosku i dokumenty wymagane
• Forma i sposób składania wniosków
• Regulamin pracy Komisji
• Profile kompetencyjne ekspertów
• Tryb naboru ekspertów

Sprawę
koordynuje
MG

• Konsultacje z interesariuszami administracyjnymi
(donorzy)
• Konsultacje z klastrami (stowarzyszeniami klastrów?)
• Działania informacyjno – aktywizujące potencjalne KKK:
komunikaty „co i jak będziemy oceniać”

Profil KKK – kluczowe kryteria:
 Wielkość klastra (liczba podmiotów, w szczególności firm – MMSP, dużych)
 Zatrudnienie w klastrze
 Aktywność uczestników (członków) klastra i współpraca wewnątrz klastra
(wspólne projekty, przedsięwzięcia, wspólna oferta/produkty)
 Koncentracja terytorialna podmiotów klastrowych
 Specjalizacja klastra
 B+R w klastrze
 Innowacyjność klastra

 Zasoby klastra (materialne, ludzkie, finansowe, etc.)
 Obecność klastra i firm klastrowych na rynkach zagranicznych
 Rozpoznawalność krajowa i międzynarodowa klastra
 Rola koordynatora i zarządzanie klastrem

Wybór KKK , Etap II: uruchomienie 1. rundy Konkursu

OBSZAR
Formalne ogłoszenie
Konkursu

Przeprowadzenie oceny

Walidacja

Zadania
• Opublikowanie informacji o Konkursie
• Spotkania informacyjne z zainteresowanymi klastrami
• Udostępnienie platformy informatycznej do składania
aplikacji

• Obsługa spotkań/ organizacja pracy Komisji
• Ocena ilościowa, jakościowa, analiza ekspercka
+rozmowy z przedstawicielami klastrów
• Zamknięcie cyklu oceny w 2-3 miesiące

• Analiza pod kątem niezbędnych modyfikacji
• Wdrożenie ew. zmian

Pierwsze KKK wyłonione – co dalej
 Wybór kolejnych KKK powinien być rozłożony w czasie na rundy
konkursowe.
 Projekty uzgodnione przez aktorów KKK i wynikające ze strategii rozwoju
klastra będą korzystały z dodatkowych punktów w systemie oceny różnych
programów i działań pomocowych na poziomie krajowym (tzw. system
parasola). Wszystkie projekty z KKK będą przechodzić standardową
procedurę oceny formalnej i merytorycznej, w ramach której będą konkurować
z innymi projektami.
 Na poziomie krajowym przewidziany jest dedykowany instrument dla
koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych na działania związane
z internacjonalizacją tj. rozwijanie współpracy i ekspansji międzynarodowej
klastra.
 W okresie posiadania statusu KKK, realizacja strategii i planu działania danego
klastra będzie przedmiotem działań wspierających - merytoryczne wsparcie
(coaching) KKK w drodze do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów
i zamierzeń.

PARP- Instrumenty wsparcia przedsiębiorców
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój
 Wsparcie wdrożeń wyników B+R,
 Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez
przedsiębiorstwa (klastry + KKK),
 Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu, funduszy seed capital,

 Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,
 Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz
dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów),
 Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje (klastry),

 Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
 Rozwój proinnowacyjnych usług IOB,
 Granty na granty - udział przedsiębiorstw w międzynarodowych programach
innowacyjnych, grant na przygotowanie aplikacji i realizację projektu (klastry +KKK),
 Innowacje dla inteligentnych specjalizacji,
 Laboratorium idei.

PARP- propozycja instrumentu dedykowanego KKK 1/3
Cel: wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających
w ramach KKK na rynkach międzynarodowych
I Grupa działań: umacnianie pozycji konkurencyjnej KKK na nowych
rynkach międzynarodowych w szczególności poprzez:
 dostęp do różnych źródeł informacji nt. prowadzenia działalności na nowym rynku;
 usługi finansowe i prawne w zakresie tej działalności;
 doradztwo w zakresie ochrony prawnej produktów/usług wprowadzanych na nowy
rynek;
 mapowanie technologiczne klastra, tj. zdefiniowanie zasobów technologicznych
klastra;
 optymalizacja procesów biznesowych w celu obniżenia kosztów produkcji;
 włączenie wzornictwa / design do procesów projektowych i produkcji;
 działania marketingowe, w tym m.in., opracowanie materiałów / informacji oraz
profesjonalna prezentacja profilu i oferty klastra na arenie międzynarodowej;
 opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych.

PARP- propozycja instrumentu dedykowanego KKK 2/3
II Grupa działań: internacjonalizacja:
 tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych, pozyskiwanie partnerów
zagranicznych do współpracy w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów/usług;
 intensyfikacja transferu technologii oraz przepływu wiedzy i informacji pomiędzy
ośrodkami przemysłowymi i naukowymi rożnych krajów m.in. poprzez organizację
i udział w międzynarodowych programach szkoleniowych, warsztatach,
konferencjach, misjach branżowych, realizację wspólnych projektów badawczych;
 wymiana specjalistów w międzynarodowych zespołach badawczych;
 dostęp do infrastruktury B+R w różnych krajach i regionach;
 zwiększenie aktywności i zaangażowania klastra w przedsięwzięcia międzynarodowe,
w tym inicjowanie przez klaster tego typu działań, m.in. poprzez organizację/udział
w międzynarodowych seminariach, konferencjach, giełdach technologii lub
warsztatach związanych tematycznie z profilem działalności klastra;

 uczestnictwo w międzynarodowych projektach, przygotowywanie i składanie
wspólnych wniosków do programów międzynarodowych, w tym programów
badawczych.

PARP- propozycja instrumentu dedykowanego KKK 3/3
III Grupa działań: zakup lub modernizacja zaplecza klastra:

INWESTYCJE!!

Zasoby rozumiane jako rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niematerialne
i prawne niezbędne do wytworzenia nowego innowacyjnego produktu (lub usługi)
w celu skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne.
Dofinansowanie zasobów niezbędnych do wyprodukowania / wytworzenia nowego
innowacyjnego produktu lub usługi, które zostaną wprowadzone na co najmniej
jeden nowy zagraniczny rynek. Zasadność i opłacalność wprowadzenia takiej usługi
lub produktu musi wynikać z przeprowadzonych wcześniej badań i analiz.
======
Maksymalna całkowita wartość projektu: 16 mln zł, dofinansowanie do 8 mln zł
Intensywność wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowanych
Beneficjenci: koordynatorzy KKK
Alokacji na działanie: 240 mln PLN (szacowana)
=====
!!Uproszczona ścieżka aplikacji!!

Klaster - wnioskodawca, czyli kto?
 koordynatorzy klastrów działający na rzecz rozwoju klastra i jego członków –
budują i zarządzają wspólnymi zasobami klastra; reprezentują interesy
wszystkich członków klastra i realizują projekty na rzecz klastra
(koordynatorem może być wyłącznie osoba prawna). Celem tej formy
organizacyjnej jest wzmocnienia potencjału całego klastra.
 konsorcja członków klastra, czyli: przedsiębiorstwa, jednostki edukacyjne
i naukowe, instytucje otoczenia biznesu i inne (w tym koordynatorzy), które
mogą wnioskować o współfinansowanie wiązki projektów rozwojowych,
wynikających z uzgodnionej i przyjętej strategii rozwojowej klastra (co
powinien potwierdzić każdorazowo koordynator klastra). Celem ww. formy
organizacyjnej jest wzmocnienie potencjału członków klastra.
 spółki celowe – powołane przez członków klastra do realizacji zadań
inwestycyjnych i projektów B+R, w wyniku których powstają nowe aktywa.
Celem tej formy organizacyjnej jest wzmocnienia potencjału całego klastra.

Kluczowe mechanizmy koordynacji wsparcia klastrów
 Definicja klastra i pojęć związanych z klastrem - proponuje się przyjęcie
wspólnej dla wszystkich programów/ interwencji definicji.
 Kluczowe Klastry Krajowe i ich systemowe wsparcie.
 Standardy dobrego zarządzania klastrem - opracowanie i wdrożenie
standardów podnoszących kompetencje koordynatorów klastrów w zakresie
zarządzania.
 System monitoringu - objęcie całej populacji klastrów działających w Polsce
systemem monitoringu pozwoli na systematyczne gromadzenie i przetwarzanie
informacji dotyczących stanu i kondycji klastrów w kraju.

 Koordynacja polityki klastrowej w ramach Zespołu Międzyresortowego.
 Linia demarkacyjna i kontrakty terytorialne zapewniająca spójność
rozwoju klastrów w Polsce.
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Dziękuję za uwagę

prezentacja przygotowana m.in. przy wykorzystaniu raportu „Kierunki i założenia polityki
klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki
klastrowej”, red. M. Dzierżanowski, PARP, Warszawa 2012r.

