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Klastry na Pomorzu (2007 rok)
Wyróżnione skupiska – potencjalne klastry:
•

budowlany

•

rolno-spożywczy (w tym rybny)

•

morski

•

ICT (elektronika, telekomunikacja, informatyka)

•

logistyczny

•

chemiczny

•

drzewno-meblarski

•

turystyczny

•

metalowy

•

maszynowo narzędziowy

•

jubilerski

© Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wyjście od potrzeb. Czego brakowało?
• współpracy pomiędzy różnymi podmiotami klastra

• wspólnego zdefiniowania kierunków rozwoju klastra
i projektów rozwojowych
• skoordynowania działań różnego rodzaju instytucji
tak żeby lepiej odpowiadały potrzebom firm w klastrze
• wyspecjalizowanych usług dla firm klastra
• efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych na potrzeby
firm

Regionalny Program Wspierania Klastrów
dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Cel główny Programu:
Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki
województwa pomorskiego poprzez stymulowanie
rozwoju regionalnych i lokalnych klastrów

Cele szczegółowe Programu:
a) Mobilizacja inicjatyw klastrowych w ramach potencjalnych klastrów
(tworzenie forów współpracy, ustalanie kierunków działań)

b) Intensyfikacja współpracy w ramach klastrów
(zapewnienie sprawnego funkcjonowania powiązań między
podmiotami w klastrach)

c) Poprawa jakości, zakresu i dostępności wyspecjalizowanych usług na
rzecz klastrów (poprzez zapewnienie funkcjonowania koordynatorów
klastrów oraz Punktu kontaktowego dla klastrów)

Klastry kluczowe (definicja)

• Skupiska min. 30 przedsiębiorstw i instytucji otoczenia
(w tym 2 naukowych i edukacyjnych) o zasięgu regionalnym lub
ponadregionalnym, które mogą stać się silnymi motorami rozwoju
regionu w przyszłości
• Powinny cechować się istotnym udziałem w gospodarce
województwa, wysoką dynamiką wzrostu, potencjałem rozwojowym i
konkurencyjnością
• Prowadzą działania na terenie województwa pomorskiego i zrzeszają
podmioty z województwa pomorskiego;
• Przyjmują dowolną formę prawną oraz w ramach których podpisano
list intencyjny w związku z przystąpieniem do konkursu

Pomorskie klastry kluczowe
•
•

•

Dotychczas odbyły się dwa konkursy: (I konkurs 2009 r., II konkurs 2010 r.)
KRYTERIA WYBORU: potencjał gospodarczy i konkurencyjny klastra (40%),
strategia rozwoju klastra (40%), jakość i zasięg partnerstwa (20%)
Komisja Konkursowa: praktycy współpracujący z klastrami (spoza regionu)

Nazwa

Firmy

B+R

inne

Łącznie

136

6

13

155

105

11

26

142

52

5

4

61

INTERIZON
(produkcja oprogramowań, technologie informacyjno –
telekomunikacyjne, zaawansowane usługi IT)

Bałtycki Klaster Eko-energetyczny
(energia z biomasy, wiatrowa, wodna, OZE)

Gdański Klaster Budowlany
(budownictwo przemysłowe i niskiej energii, budownictwo
pasywne )

Preferencje dla klastrów kluczowych 2007-2013
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa
1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP
1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych
1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych
1.6. Promocja gospodarcza regionu
2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-badawcza
5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych
5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Wnioski
1. Silna mobilizacja środowisk biznesowych i promocja tematyki klastrowej
(od haseł: klajstry?, pszczoły? do współpracy z dojrzałymi partnerami)

2. Bliższa współpraca z uczelniami oraz sprawniejsza współpraca z administracją
regionalną = większy wpływ na regionalne procesy (!)
3. „Marchewka” w postaci dofinansowania działań klastrów kluczowych
zwrócona z nadwyżką (preferencje dla klastrów kluczowych)
4. Przetestowanie w regionie mechanizmu zachęt (od strony operacyjnej)
5. Powołanie Punktu Kontaktowego ds. klastrów oraz Pomorskiej Grupy
Kompetencji Klastrowych (Liderów Innowacji)
6. Przetarcie ścieżki dla procesu wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (!)
7. Rosnące zaufanie pomiędzy partnerami regionalnymi !!!

Rozwój pomorskich klastrów po 2014 roku

Nowa polityka wsparcia rozwoju klastrów
• Zmiana filozofii wsparcia w nowej perspektywie finansowania
2014-2020: preferencje horyzontalne dla finansowania projektów
partnerskich (gdzie szczególną formą jest współpraca klastrowa)
• Polityka wsparcia rozwoju klastrów będzie ściśle powiązana z
Pomorskimi Inteligentnymi Specjalizacjami (klastry aktywnie
włączone w proces zawiązywania partnerstw na rzecz IS)
• Brak możliwości finansowania na tzw. powstanie klastra
(tzn. biuro, koordynatora, strategię – jako osobnego działania!)
• Istnieje możliwość wsparcia eksperckiego przy tworzeniu się klastra:
działania punktu kontaktowego, Pomorskiej Grupy Kompetencji
Klastrowych oraz projektu

• Generalnie działania zmierzające do usamodzielnienia inicjatyw
klastrowych (!) – podejście przedmiotowe nie podmiotowe (!!!)

Specyfika podejścia pomorskiego do IS
•

Zasada inteligentnej specjalizacji uwzględniona w Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020 jako kluczowa w budowie
konkurencyjnego regionu

•

Ukierunkowanie tematyczne i preferencje dla IS
w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju
gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności”
(w tym: przejęcie roli Regionalnej Strategii Innowacji)

•

Przeniesienie preferencji dla IS do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014-2020

•

Proces oddolny angażujący partnerów i interesariuszy regionalnych,
z nastawieniem na potrzeby przedsiębiorców! (procedura konkursowa)

•

Podpisanie Porozumień na rzecz IS Pomorza z partnerstwami
reprezentującymi specjalizacje wybrane w konkursie (korzystanie z preferencji
w RPO WP oraz wsparcie w konkursach krajowych i międzynarodowych)

Pomorskie klastry

Dziękuję za uwagę
www.pomorskie.klastry.pl
www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu

