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20 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP z udziałem
najwyższych władz państwowych odbył się II Kongres Klastrów
Polskich, którego Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych
Przedsiębiorstw był partnerem, a Prezydent OKIP Bogdan
Węgrzynek Głównym Koordynatorem.
W ostatnim czasie dokonała się fuzja OKIP i Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o., czego efektem jest powstanie
Cluster World. Celem połączenia struktur jest stworzenie
krajowego potencjału klastrowego, który będzie gotowy do
reprezentacji klastrów polskich w Europie.
Powołaliśmy do istnienia także Europejską Akademię Klasteringu,
która będzie kształcić managerów klastrów. Jednym z projektów
EUAK jest Polska Akademia Klasteringu, a wstępem do niej były
jedyne w Polsce warsztaty prowadzone m.in. przez Prezesa
European Foundation for Cluster Excellence Pana Reza Zadeh.
W czerwcu odbył się również Kongres Innowacji PIKMED,
zrzeszonego pod parasolem OKIP Polskiego Innowacyjnego
Klastra Medycznego. Integralną częścią wydarzenia było otwarcie
ośrodka referencyjnego PIKMED w Szpitalu Specjalistycznym w
Gorlicach.
W ostatnim czasie działo się bardzo wiele, nie sposób opowiedzied
o wszystkich naszych działaniach, jednak o wybranych z nich mogą
Paostwo przeczytad w tej krótkiej publikacji.
Bez wątpienia OKIP rośnie w siłę, co nas, i mam nadzieję również
Państwa, niezmiernie cieszy.

Życzę miłej lektury!

Anna Figiel
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II KONGRES
KLASTRÓW
POLSKICH
W SEJMIE RP
zakooczony
wielkim sukcesem
20 maja 2014 roku w Sejmie RP odbył się II Kongres Klastrów
Polskich, na którym omówiono rolę klastrów u progu nowej
perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W wydarzeniu
udział wzięły najwyższe władze państwowe, przedstawiciele
nauki, biznesu, samorządów oraz eksperci i koordynatorzy
klastrów z całej Polski.
Organizatorami Kongresu Klastrów Polskich byli Parlamentarny
Zespół ds. Polityki Klastrowej, któremu przewodniczy Poseł na
Sejm RP Bartłomiej Bodio oraz Związek Pracodawców Klastry
Polskie na czele z Prezesem Krzysztofem Krystowskim.
Dyrektorem i głównym koordynatorem całego wydarzenia był
Bogdan
Węgrzynek,
Prezydent
Zarządu
Głównego
Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw,
Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Kongres Klastrów to inicjatywa, która ma istotne znaczenie w
kształtowaniu polityki gospodarczej kraju, poprzez popieranie
wspierania klastrów. Majowe spotkanie ma za zadanie wpływać
na władze centralne, aby te dostrzegły jakie możliwości
tworzenia innowacyjności i wzmacniania konkurencyjności dają
struktury klastrowe.
Druga edycja Kongresu Klastrów Polskich, będącego
największym w kraju wydarzeniem poświęconym klastrom,
osiągnęła wielki sukces.
Swoją obecnością Kongres zaszczyciły najwyższe władze
państwowe: Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz
Piechociński, Minister w Kancelarii Prezydenta prof. Olgierd

Dziekoński, Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Grażyna
Henclewska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.
Jacek Guliński, Wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna
Sobierajska, a także wielu znamienitych gości ze środowisk
klastrowych, organizacji rozwojowych i naukowych.
Międzynarodowy charakter wydarzeniu nadali goście z krajów
takich jak: Serbia, Węgry, Kazachstan, Francja oraz Stany
Zjednoczone Ameryki, które reprezentował Simon Bernard z
Waszyngtonu, Prezes American High Technology Center,
doradca Białego Domu do Spraw Zagranicznych. W Kongresie
cieszącym się ogromnym zainteresowaniem uczestniczyło
około 500 osób z całej Polski.
– "Struktury klastrowe sprzyjają wzrostowi poziomu
innowacyjności i poprawie potencjalnej zdolności transferu
wiedzy. Są także dużym wsparciem dla firm działających w ich
obszarach" – powiedział na otwarciu Wicepremier i Minister
Gospodarki Janusz Piechociński.
Dzięki obecności najwyższych władz państwowym i środowiska
klastrowego z całej Polski, II Kongres Klastrów Polskich stał się
wspaniałym forum wymiany opinii na temat najważniejszych
problemów związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów w
Polsce oraz przedstawienia pomysłów dla ich wsparcia i
rozwoju.
Tegoroczny Kongres honorowym patronatem objęli
Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta
Bieńkowska, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz
Piechociński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.
Lena Kolarska-Bobińska.
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FUZJA OKIP i ARP Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., będąca
koordynatorem Polish Wood Cluster wraz z organizacją
parasolową dla klastrów jaką jest Ogólnopolski Klaster
Innowacyjnych Przedsiębiorstw, podjęli decyzję o połączeniu
swoich struktur. Efektem zespolenia potencjału ARP i OKIP jest
utworzenie Cluster World. Założycielem i Prezydentem Zarządu
Głównego OKIP, a od kilku miesięcy Prezesem Zarządu ARP Sp.
z o.o. jest Bogdan Węgrzynek, co miało kluczowe znaczenie
przy powstaniu Cluster World. Zintegrowanie sił obu organizacji
to bez wątpienia ważne wydarzenie, które odbije się echem w
środowisku klastrowym.
Celem fuzji ARP i OKIP jest stworzenie krajowego potencjału
klastrowego, który będzie gotowy do reprezentacji klastrów
polskich w Europie z takimi czołowymi klastrami jak Clusterland
w Austrii. Struktura ta pozwoli polskim podmiotom również na
realizację międzynarodowych projektów klastrowych. Dzięki

temu będzie możliwy łatwiejszy transfer polskich technologii do
krajów UE i odwrotne, wdrożenie europejskich technologii,
które są interesujące dla naszych partnerów.
Połączony zostanie także przytoczony Venture Capital ARP z
organizacją parasolową OKIP. Utworzony fundusz Venture
Capital pozwoli na komercjalizację wielu przedsięwzięć u styku
nauki i biznesu oraz pozwoli na przyciągnięcie inwestorów
zainteresowanych ulokowaniem środków finansowych w
polskie przedsięwzięcia.
Cluster World dodatkowo będzie wspierany przez założoną
właśnie Fundację Przyszłości. Wspólna decyzja o powołaniu
Fundacji Przyszłości wynika z kilku powodów, Jest to m.in.
możliwość utworzenia instrumentu do wspierania polskich
twórców, naukowców oraz młodych ludzi do twórczego
kreowania polskiej myśli technologicznej.
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FORUM GOSPODARCZE POLSKA-WSCHÓD
w Dąbrowie Górniczej i inauguracja EUAK
5 czerwca 2014 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej odbyło się Forum Gospodarcze Polska-Wschód,
służące przedstawieniu praktycznych aspektów współpracy
biznesowej z krajami wschodnimi. W wydarzeniu udział
wzięło około 300 osób z Polski, Białorusi, Mołdawii,
Kazachstanu, Ukrainy i Rosji. W programie Forum znalazły
się prezentacje ofert inwestycyjnych, ciekawe debaty oraz
inauguracja Europejskiej Akademii Klasteringu.
Wydarzenie miało za zadanie przyczynid się do
naprowadzenia na odpowiedni kierunek i jakośd
współpracę polskich przedsiębiorców i samorządów z
władzami i przedstawicielami biznesu z reprezentowanymi
na Forum krajami ze wschodniego bloku.
Swoją obecnością Forum zaszczycili i głos w panelach
zabrali m.in.: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki
Kazachstanu w RP Yerik Utembayev, Aleksander Jerschow z
Ambasady Federacji Rosyjskiej, Vladimir Vasilkow z Ambasady
Republiki Białorusi, Dyrektor Generalny Polsko-Ukraioskiej Izby
Gospodarczej
Andrzej
Drozd, Przewodnicząca
Zespołu
Parlamentarnego Polska- Kraje Partnerstwa Wschodniego Poseł
na Sejm RP Małgorzata Marcinkiewicz, Bogdan Węgrzynek,
Prezydent OKIP, Tomasz Leśniak, Wiceprezes OKIP, Dyrektor
Generalny Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Kazimierz Zdunowski i wielu innych przedstawicieli biznesu,
polityki, samorządów i instytucji wspierających.
Członkowie korpusu dyplomatycznego i izb gospodarczych
zaprezentowali uczestnikom wydarzenia możliwości i potencjał
inwestycyjny reprezentowanych przez siebie krajów. Podczas
Forum omówione zostały nowoczesne rozwiązania współpracy z
sektorem biznesu.
Ważną częścią Forum była uroczysta inauguracja Europejskiej
Akademii Klasteringu.

W Ogólnopolskim Klastrze
Innowacyjnych Przedsiębiorstw
została powołana

EUROPEJSKA
AKADEMIA
KLASTERINGU
Europejska Akademia Klasteringu powstała we współpracy
OKIP, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Klastra
Południe i innych klastrów zrzeszonych w OKIP, a także
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., której
eksperci ds. benchmarkingu klastrów współpracują z OKIP. Od
października rozpoczną się w niej studia podyplomowe
"Manager klastra". W projekcie w przyszłości mają uczestniczyć
wszystkie klastry OKIP, a także podmioty zagraniczne, w tym
m.in. Akademia Nauk na Węgrzech i Międzynarodowy Klaster

Stosunków Gospodarczych "Futura", aby rozszerzać dobre
praktyki. W ramach EUAK oprócz studiów podyplomowych,
szkoleń, warsztatów będzie także realizowany projekt wymiany
managerów europejskich klastrów.
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PODKARPACKA
AKADEMIA KLASTERINGU
z European Foundation for Cluster Excellence
W dniu 3 i 4 czerwca 2014 roku w Rzeszowie odbyła się
Podkarpacka Akademii Klasteringu, a w jej ramach pierwszego
dnia konferencja "Klastry i konkurencyjność", na której
poruszono wiele istotnych zagadnień dotyczących rozwoju
klastrów w Polsce. Tematem przewodnim było podniesienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, które działają w klastrach
oraz niezwykle istotnej kwestii jaką są kompetencje osób
zarządzających klastrami.
Po zakończeniu konferencji zostały zorganizowane 2-dniowe
warsztaty. Zajęcia prowadzone były przez wybitnych
światowych specjalistów z dziedziny klasteringu tj.: Reza Zadeh,
Prezes European Foundation for Cluster Excellence, Gloria
Ferrer z EFCE oraz prof. Zbigniew Bochniarz z University of
Washington.
Podkarpacka Akademia Klasteringu organizowana była przez
Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wydarzenie
zostało objęte patronatem honorowym Wicepremiera i Ministra
Gospodarki Janusza Piechocińskiego
oraz Parlamentarnego Zespołu ds.
Polityki Klastrowej. Patronat medialny
nad wydarzeniem objął Ogólnopolski
Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

lokalnego rynku, włączyć się w globalny łańcuch dostaw i
skutecznie konkurować ze światowymi
liderami.
Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki
Klastrowej Poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio wyraził poparcie
dla inicjatyw takich jak Podkarpacka Akademia Klasteringu i
wskazał, że doskonalenie kompetencji koordynatorów klastrów
jest kluczowe, aby jak najefektywniej wykorzystać środki
finansowe w ramach nowej perspektywy 2014-2020.
Głównymi beneficjentami warsztatów były osoby działające na
rzecz klastrów, m.in. menadżerowie klastrów oraz osoby
kreujące politykę klastrową, zarówno na szczeblu państwowym
jak i lokalnym. Zajęcia prowadzone były metodą tzw. „case
study” w języku angielskim. Było to pierwsze wydarzenie tego
typu w Polsce.

Wiceprezes OKIP Tomasz Leśniak
podczas
konferencji
mówił,
że
gospodarka oparta na klastrach to taka,
która
najefektywniej
wykorzystuje
zasoby oraz potencjał przedsiębiorstw w
celu podniesienia konkurencyjności
regionu oraz kraju. To właśnie m.in.
dzięki klastrom przedsiębiorstwa mogą
zmienić strategie konkurencyjną z

POLSKA AKADEMIA KLASTERINGU
Warsztaty Podkarpackiej Akademii Klasteringu były wstępem do pełnego programu szkoleniowego pt.: Polska Akademia
Klasteringu. Pełny program szkolenia obejmuje 200 godzin warsztatów w tym m.in. strategię, segmentację rynku, analizę
łańcucha dostaw, zarządzanie zmianą, benchmarking, zarządzanie projektami i zarządzanie organizacją klastrową, a także
tworzenie i ocena polityki klastrowej; oraz część praktyczną tzw. "field project”, która polega wypracowania strategii
konkurencyjnej dla zidentyfikowanego wcześniej klastra. Studia przypadku opracowane zostały na licencji Harvard Business
School, IESE oraz European Foundation for Cluster Excellence. Ukończenie pełnego programu pozwala na zdobycie przez
uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności doprowadzenia do zmiany gospodarczej w danym sektorze i wejścia w nowe
segmenty strategiczne przez przedsiębiorstwa działające w ramach klastra. Jest to przykład oddolnej inicjatywy, dzięki której
przedsiębiorstwa są w stanie wejść na nowe dotąd nie rozpoznane rynki i konkurować z globalnymi liderami w danej branży.
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KONGRES INNOWACJI PIKMED
"Optymalizacja kosztów działalności placówek medycznych – działania praktyczne –
w ramach pakietu propozycji Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego"

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w Ośrodku SzkoleniowoWypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbył
się Kongres Innowacji PIKMED pod hasłem: "Optymalizacja
kosztów działalności placówek medycznych – działania
praktyczne – w ramach pakietu propozycji Polskiego
Innowacyjnego Klastra Medycznego". Konferencję patronatem
honorowym objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo
Zdrowia, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej i
Sejmowa Komisja Zdrowia.
Wydarzenie zorganizował Polski Innowacyjny Klaster Medyczny
PIKMED - zrzeszony w ramach organizacji parasolowej
Ogólnopolski
Klaster
Innowacyjnych
Przedsiębiorstw
OKIP, Towarzystwo Inżynierii Medycznej Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Szpital
Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz
Starosta Gorlicki mgr Mirosław Wędrychowicz. Ogólnopolski
Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw był partnerem
wydarzenia.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia, Sejmu, przedstawiciele samorządów, zarządów
stowarzyszeń medycznych reprezentujących ogółem kilkaset
szpitali polskich, przedstawiciele indywidualnych szpitali z
regionu i spoza regionu, uczelni współpracujących w ramach
PIKMED oraz Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP, wysoko
wyspecjalizowane firmy.
Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi
projektami medycznymi realizowanymi i promowanymi przez
PIKMED dla szpitali i samorządów oraz z działaniami
Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP w programach
mających na celu optymalizację, stworzenie nowej jakości w
zakresie wykorzystania i uzasadnienia stosowania konkretnych
technologii w zakresie aparatury medycznej i infrastruktury
technicznej placówek służby zdrowia. Odpowiednio
wyselekcjonowane firmy, na potwierdzenie uzasadnienia
promowanych działań, przeprowadzili krótkie analizy

techniczno-ekonomiczne mające na celu udowodnienie
uczestnikom zalet promowanych rozwiązań i zaszczepienie
konieczności podążania torem nowych trendów, przy
wykorzystaniu dostępnych na najbliższe lata możliwości
finansujących.
W Kongresie udział wziął zarząd i członkowie Ogólnopolskiego
Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, a także delegacja z
Węgier i Serbii z Międzynarodowego Klastra Stosunków
Gospodarczych "Futura".
Konferencja była połączona z inauguracją działalności Ośrodka
Referencyjnego Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego
w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w
Gorlicach oraz oficjalnym rozpoczęciem działalności
Towarzystwa Inżynierii Medycznej Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Mechaników Polskich. Ośrodek Referencyjny Klastra
PIKMED staje się ośrodkiem wdrażania i testowania
najnowocześniejszych trendów i technologii medycznych,
telemedycznych, programów badawczych i wdrożeń mających
na celu podnoszenie jakości usług i optymalizowanie kosztów
utrzymania placówek medycznych.
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KONGRES PROFESJONALISTÓW
PUBLIC RELATIONS w Rzeszowie
W dniach 24-25 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie odbył się
Kongres Profesjonalistów Public Relations, jeden z
największych kongresów PR w Polsce. Czternasta edycja
wydarzenia poświęcona była komunikacji wewnętrznej w
obliczu perspektyw rozwoju i nowych wyzwań branży.
W konferencji wzięli udział najlepsi eksperci i specjaliści Public
Relations z całej Polski, który omówili różnorodne zagadnienia z
zakresu PR i zaprezentowali trendy w rozwoju wewnętrznego
PR. W Rzeszowie spotkało się 200 praktyków biznesu i
naukowców z obszaru PR, aby komentować otaczającą
rzeczywistość i czerpać inspirację z nowych, ale przede
wszystkim skutecznych praktyk.
W panelu dyskusyjnym zasiadł Prezydent OKIP Bogdan
Węgrzynek, który mówł o PR w klastrach oraz podzielił się
swoimi doświadczeniami i udzielił wskazówek jak prowadzić PR
wewnętrzny i zewnętrzny, aby mnożyć potencjał i przekształcić
go w realne efekty.

OKIP I MIASTO RZESZÓW DLA UCZNIÓW
Wycieczka uczniów z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych
w Nowym Sączu do Rzeszowa
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw i miasto
Rzeszów zorganizowały w dniach 22-23 maja 2014 roku
wycieczkę do Rzeszowa dla uczniów klasy informatycznej II J z
Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.
Uczniowie gościli na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie
profesorzy uczelni pokazali adeptom nowoczesne klastry
informatyczne, ich praktyczne zastosowanie i możliwości jakie
mają stosowane nowoczesne technologie. Uczniowie
uczestniczyli także w specjalnie dla nich zorganizowanych
wykładach z zakresu informatyki.
W drodze powrotnej do Nowego Sącza uczniowie odwiedzili
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego
Łukasiewicza w Chorkówce. Muzeum mieści się na terenie
czynnej do dzisiaj, a pierwszej na świecie kopalni, w której
wydobywa się ropę naftową.
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu to

jedna z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju. W
najpopularniejszym
Rankingu
Perspektyw
Technikum
Zawodowe nr 7, którego uczniowie byli w Rzeszowie, w
Rankingu Technikum 2014 zajęło 1 miejsce. Od lat szkoła
plasuje się w ścisłej czołówce rankingu i kształci młodzież na
najlepiej wykwalifikowanych specjalistów.
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw bardzo
angażuje się m.in. w podnoszenie jakości kształcenia młodzieży,
aby ta w przyszłości przyczyniła się do rozwoju innowacyjności
polskiej gospodarki.
Majowa wycieczka uczniów z Nowego Sącza do Rzeszowa była
efektem podpisania w tym roku przez Klaster OKIP i miasto
Rzeszów porozumienia o współpracy.
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KALENDARIUM
Spotkanie Polsko-Amerykańskiej Izby
Gospodarczej (PACC) w Chicago
17 czerwca 2014 r., Chicago, USA
Podczas sesji Polsko-Amerykaoskiej Izby Gospodarczej (PACC)
zostaną omówione dokonania gospodarcze Polski i regulacje
kształtujące politykę oraz ich wpływ na wzrost i rozwój biznesu w
naszym kraju.
Spotkanie będzie obejmowad panel biznesowych i rządowych
ekspertów polskich i amerykaoskich. Na wydarzenie zaproszony
został Prezydent OKIP Bogdan Węgrzynek w związku ze
współpracą jaka jest zawiązana pomiędzy PACC i OKIP.

II Regaty Klastrów Polskich
22-24 sierpnia 2014 r., Sopot
Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Woj.
Pomorskiego, Sopockim Klubem Żeglarskim i Fundacją Sport na
Zdrowie jesteśmy przekonani ze tegoroczna edycja będzie
okazją do jeszcze szerszego poznania sie, wymiany doświadczeń
i nawiązywania partnerstw w nieco mniej formalnej atmosferze.
Regaty rozpoczną się Konferencją w pierwszym dniu. Dwa
kolejne dni to Regaty, podczas których w skład załóg będą
wchodzili członkowie klastrów z całej Polski.
Podobnie jak w zeszłym roku, Ogólnopolski Klaster
Innowacyjnych przedsiębiorstw jest bardzo zaangażowany w
przedsięwzięcie.

BSR Stars Cluster-to-Cluster Conference and
Matchmaking
18-19 września 2014 r., Berlin, Niemcy
BSR Stars Cluster-To-Cluster Conference to największe
i najbardziej prestiżowe wydarzenie tego typu w Europie – w
zeszłorocznej edycji uczestniczyło 170 przedstawicieli 70 klastrów
z 15 krajów.
Tegoroczny temat przewodni konferencji – „Ku nowym
horyzontom” – nawiązuje do możliwości wsparcia, jakie
przewidziano dla takich inicjatyw w ramach Programu Horyzont
2020, podczas dwóch dni spotkao nie zabraknie również
ciekawych prelekcji, okazji do spotkao bilateralnych i mniej
oficjalnych rozmów.
W wydarzeniu weźmie udział Klaster OKIP, reprezentowany m.in.
przez Prezydenta Zarządu Bogdana Węgrzynka.
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Jak do nas dołączyć?
Sprawdź na klasterip.pl
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