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prezentujemy Państwu kolejny numer
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W ostatnich miesiącach uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach m.in. Regaty Klastrów Polskich w Sopocie, Forum Gospodarcze w
Krynicy-Zdroju i Forum Gospodarcze w Białymstoku - oraz
licznych projektach klastrowych. Mocno pracujemy nad
organizacją bardzo dużego, jedynego na skalę światowego
wydarzenia - Cluster World Congress, który organizujemy w
przyszłym roku.
Pracujemy także poza granicami kraju. Byliśmy m.in. w Berlinie,
Brukseli, Belgradzie, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami
agencji rządowych, Komisji Europejskiej oraz światowej sławy
ekspertami w dziedzinie klasteringu.
W Polsce za to gościliśmy delegacje z Węgier oraz Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Mamy w planach rozwój eko-klastrów
budowlano-energetycznych,
a
także
wprowadzenie
innowacyjnych technologii z USA.
Nie zapominamy o wspieraniu naszych koordynatorów klastrów.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na patronowane przez
nas studia podyplomowe "Menadżer Klastra - MBA", które już od
listopada br. rozpoczynają się w ramach stworzonej w OKIP
Europejskiej Akademii Klasteringu.
Na początku grudnia br. współorganizujemy w Krynicy-Zdroju
galę finałową Miss Polski 2014 i Miss Supranational. Serdecznie
zapraszamy do współpracy handlowej, ale i uczestnictwa w tym
wyjątkowym evencie komercyjnym.
W ostatnim czasie działo się bardzo wiele, nie sposób opowiedzied
o wszystkich naszych działaniach. O wybranych mogą Paostwo
jednak przeczytad w tej krótkiej publikacji. Rozwijamy się i
budujemy wielką przyszłośd.
Życzę miłej lektury!

Anna Figiel
Główny Specjalista ds. Public Relations
Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców
Centrum Użyteczności Publicznej – główne biuro
ul. Jana III Sobieskiego 9/230, 14-100 Ostróda
Prezydent Zarządu Głównego - Bogdan Węgrzynek
Wiceprezes ds. Finansowych - Małgorzata Ligas malgorzata.ligas@klasterip.pl, tel. +48 731-121-494
Główny Specjalista ds. PR - Anna Figiel - anna.figiel@klasterip.pl
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Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
edukacją w zakresie klasteringu na studia podyplomowe
"Menedżer klastra – Executive MBA" realizowane w
ramach Europejskiej Akademii Klasteringu. Partnerem
kierunku jest Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych
Przedsiębiorstw. Zajęcia odbywać będą się w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (a także w
Wydziałach Zamiejscowych WSB w Cieszynie i
Krakowie). Rozpoczęcie: listopad 2014 r.
Interdyscyplinarny program studiów przewiduje 160
godzin, w tym m.in. praktyczne zajęcia kształcące
umiejętności wykorzystania klastra do wdrożenia
innowacji na poziomie samorządów, przedsiębiorców,
gry decyzyjne, umożliwiające przećwiczenie nabytych
wiedzy i umiejętności, zajęcia prowadzone metodami
aktywizującymi (zajęcia warsztatowo- treningowe, gry
symulacyjne). Zajęcia prowadzone są w partnerstwie z
instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów
programowych. Wśród wykładowców znajdują się
najlepsi w Polsce eksperci ds. klastrów, współpracujący
z European Fundation for Cluster Excellence.

Szczegółowe informacje na:
http://rekrutacja.wsb.edu.pl/kierunki-studiowpodyplomowych/studia-z-zakresuzarzadzania/menedzer-klastra-executivemba/dabrowa-gornicza
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Ogólnopolski
Klaster
Innowacyjnych
Przedsiębiorstw
partnerem
największego na
świecie spotkania
biznesowego
POLANDAFRICA
2014

W dniach 27-28 listopada 2014 r. w centrum
Kongresowym Double Tree by Hilton w Łodzi odbędzie się II
Kongres Gospodarczy POLANDAFRICA 2014. Celem
wydarzenia jest pozytywny wpływ na rozwój relacji
biznesowych w obszarze naukowym, biznesowym i
kulturalnym pomiędzy Polską i Afryką oraz zwiększenie
obecności Polski w krajach afrykańskich.
Kongres pozwoli poznać potencjał biznesowy krajów
afrykańskich, stanowi także kolejny krok do zacieśnienia
polsko-afrykańskich relacji gospodarczych. Wydarzenie

skierowane w stronę polskich przedsiębiorców ma pomóc w
lepszym poznaniu i zrozumieniu Afryki. Gospodarki krajów
afrykańskich wykazują atrakcyjność, duży potencjał i bogatą
ofertę, co daje możliwość rozwoju polskiego biznesu na tym
kontynencie.
Na Kongres zapraszają Regionalna Izba GospodarczaŁódź wraz z Instytutem Afrykańskim, Łódzką Agencją Rozwoju
Regionalnego i Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych. Partnerem wydarzenia jest Ogólnopolski
Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, który prowadzi
aktywne działania na rzecz ekspansji polskiego biznesu w
Afryce.
W tegorocznym kongresie wezmą udział przedstawiciele
rządu RP i rządów państw afrykańskich, przedstawiciele
krajowych agencji inwestycyjnych, reprezentanci władz
samorządowych i organizacji gospodarczych, ambasadorowie
państw afrykańskich, a także przedsiębiorcy z Afryki i Polski.
Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa prezentująca
możliwości gospodarcze oraz ofertę handlową polskich i
afrykańskich firm.
Podczas kongresu zostaną omówione zagadnienia z
obszarów takich jak: inżynieria cywilna i budownictwo,
geologia, górnictwo, energetyka, ekologia, przemysł rolnospożywczy, maszyny specjalnego zastosowania, ochrona
zdrowia, IT, nauka i edukacja oraz sektor MŚP, szczególnie w
kontekście wyzwań stojących przed firmami na drodze do
rozwoju i ekspansji zagranicznej oraz podnoszenia jakości i
konkurencyjności oferowanych produktów i usług.
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7 grudnia 2014 roku po raz 25-ty zostanie przyznana
najpiękniejszej Polce korona Miss Polski. Wielki finał i
uroczysta gala odbędzie się w tym roku w Krynicy-Zdroju - w
hali lodowej MOSiR. Zwyciężczyni reprezentować będzie
Polskę na konkursie Miss World 2015.
O tytuł najpiękniejszej Polki rywalizować będą kandydatki
wyłonione w kwalifikacjach przeprowadzanych na terenie
całego kraju.
Koronę nowo wybranej królowej, podczas najważniejszej tego
typu imprezy w kraju, będzie oglądać kilka tysięcy osób na hali
oraz miliony widzów przed telewizorami i w Internecie.
Spektakularna gala transmitowana będzie na żywo na antenie
telewizji Polsat.
Wybory Miss Polski poprzedzą wybory międzynarodowe- Miss
Supranational, które także odbędą się na krynickim lodowisku w dniu 5 grudnia br. W konkursie ma wziąć udział ponad 80
kandydatek z całego świata. Wydarzenie będzie emitowane
również na antenie telewizji Polsat oraz za pośrednictwem
mediów zagranicznych.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest
współorganizatorem
Miss
Polski
2014
i
Miss
Supranational 2014 w Krynicy-Zdroju.
Serdecznie zapraszamy do współpracy i do udziału w gali!

5|Strona

6|Strona

7|Strona

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki i Energetyki Niemiec w Berlinie 18 września
2014 r. odbyło się wąskie spotkanie Bogdana W ęgrzynka – wiceprezesa Związku
Pracodawców Klastry Polskie, prezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych
Przedsiębiorstw i prezesa Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – z przedstawicielami
agencji rządowych. Reprezentant Polski m.in. zaprosił uczestników spotkania na Iwszy Światowy Kongres Klastrów.
Podczas spotkania z przedstawicielami agencji rządowych, Bogdan W ęgrzynek mówił
także o znaczeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej oraz Związku
Pracodawców Klastry Polskie we wsparciu rozwoju klastrów w Polsce. Wskazywał, jak
aktywnie Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej wspiera działalność klastrów i
podejmuje działania na rzecz poprawy działalności klastrów, a współpracując z
organami władzy ustawodawczej podejmuje w polskim Parlamencie prace dotyczące
problematyki
funkcjonowania
klastrów.
Bogdan
W ęgrzynek
zobrazował
przedstawicielom agencji rządowych rolę i skuteczność prac Związku Pracodawców
Klastry Polskie, który uczestniczy merytorycznie w projektowaniu nowoczesnych
struktur gospodarczych w Polsce, poprzez wpływ na ustawodawstwo, programy i
projekty dynamicznego rozwoju. Dzięki formule Związku Pracodawców, „Klastry
Polskie” są silnym partnerem prawnym dla rządu RP oraz reprezentantem wobec
międzynarodowych organizacji poszukujących kontaktu dla współpracy.
Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach, koordynatora Polish
Wood Cluster, wskazał także, że jego klaster jest w naszym kraju tzw. klastrem
kluczowym. Oznacza to, że należy do klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki
kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Przestawił uczestnikom spotkania
jakie innowacyjne na skalę europejską projekty są obecnie realizowane przez
zarządzane przez niego klastry i spotkał się z uznaniem naszych zachodnich
sąsiadów. Mówiono o inteligentnych specjalizacjach w kontekście rozwoju klastrów.
Bogdan W ęgrzynek mówił również, że mamy rozwiązania na klastry. Jest to dobry
prognostyk na przyszłość tych struktur w naszym kraju.

8|Strona

9|Strona

W dniach 1-4 września 2014 roku w Krynicy-Zdroju odbyło się
XXIV Forum Ekonomiczne, najważniejsze wydarzenie
gospodarczo-ekonomiczne w rejonie Europy ŚrodkowoWschodniej, spotkanie najwyższego szczebla polityków,
przedsiębiorców, ekonomistów i ekspertów.
W panelu dotyczącym przedsiębiorczości swoją prezentację
miała Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach
wraz
z
Ogólnopolskim
Klastrem
Innowacyjnych
Przedsiębiorstw, podmioty, które po połączeniu struktur
klastrowych tworzą Cluster World.
W Forum uczestniczyło ponad 3 tys. gości - liderów życia
politycznego, gospodarczego, społecznego oraz 500
dziennikarzy z blisko 60 krajów Europy, Azji USA, Bliskiego
Wschodu i Ameryki Południowej.
W trakcie Forum Ekonomicznego odbyło się 5 sesji plenarnych
i ponad 150 paneli dyskusyjnych, prezentacji i wykładów
realizowanych w kilkunastu ścieżkach tematycznych.
Podstawą Forum Ekonomicznego jest otwartość na różne
sposoby myślenia o państwie i gospodarce, a goście

tegorocznego wydarzenia po raz kolejny mogli uczestniczyć w
debatach najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu.
Misją Forum Ekonomicznego od początku jego istnienia było
tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju współpracy
politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami
sąsiadującymi.
Dyskusje podczas trzech dni wydarzenia skupiały się na
wypracowaniu modeli współpracy pomiędzy Wspólnotą a
państwami Europy-Środkowej. Wśród debat dominowały
tematy ekonomiczne, polityczne i społeczne. Nie zabrakło
dyskusji poświęconych innowacjom, mediom czy ochronie
zdrowia. W ażną grupę stanowiły debaty poświęcone
energetyce oraz sytuacji na Ukrainie.
Polityka i bezpieczeństwo energetyczne, innowacyjne
technologie, perspektywy energetyki jądrowej, czy odnawialne
źródła energii były tematem kilkudziesięciu paneli
dyskusyjnych i wystąpień.
Podczas kilku paneli zaznaczano, że polskie firmy stały się
motorem polskiej gospodarki i nie są już tylko liderami wielu
branż, ale również wizytówką sukcesu Polski za granicą.
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W dniach 22-24 sierpnia 2014 r. w Sopocie miały miejsce II Regaty Klastrów
Polskich. W ydarzenie okazało się znakomitą promocją klastrów. Ta duża,
ogólnopolska impreza przeprowadzona w znakomitej atmosferze zintegrowała
przedstawicieli polskich inicjatyw klastrowych działających w różnych sektorach i
branżach. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw był Partnerem i
uczestnikiem Regat.
Regaty były rozgrywane są w cyklu 2-dniowym, 23 i 24 sierpnia na łódkach klasy
Delphia 28 (5-os.). Swoje umiejętności na akwenie Zatoki Gdańskiej w okolicach
Molo Orłowo, Molo Sopot, Molo Brzeźno miało okazję zaprezentować około 100
przedstawicieli klastrów z całego kraju. Wśród uczestników Regat byli
koordynatorzy i członkowie polskich klastrów, w tym Zarząd Związku
Pracodawców Klastry Polskie Regaty i liczne klastry, a wśród nich jak zwykle
niezawodna
reprezentacja
Ogólnopolskiego
Klastra
Innowacyjnych
Przedsiębiorstw.
22 sierpnia 2014 r. w ramach Regat odbyło się Forum Dialogu Klastrów z
udziałem przedstawicieli inicjatyw klastrowych z całej Polski. Główną ideą
wydarzenia było stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, współdzielenia
pomysłów i dobrych praktyk dla realizacji projektów partnerskich. Było to ważne
wydarzenie z uwagi na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata
2014-2020, a także ukierunkowanie działań na uruchamianie i wykorzystywanie
potencjałów branż istotnych dla regionów oraz wyłaniających się inteligentnych
specjalizacji.
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W dniach 22-25 września 2014 roku w Krakowie odbyła się
wizyta delegacji węgierskiej, poświęcona nawiązaniu
współpracy i poznawaniu dobrych praktyk stosowanych w
polskich klastrach energetycznych i budowlanych tworzonych
„pod parasolem” OKIP.
Wizyta służyła zaprezentowaniu gościom z W ęgier kultury
nowoczesnego klasteringu w formacie neverendingbussinesu na miarę Klastra OKIP. Celem wizyty było
poznanie doświadczeń polskiego klastra „poszanowania”
energii. Członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami
klastrów OKIP i kierownictwami polskich samorządów, które
na swoim terenie z sukcesem wdrażają energooszczędne
inwestycje rekonstrukcji budynków publicznych i innych
obiektów
budowlanych.
Poznali
także
organizacje
pracodawców (m.in. Związek Pracodawców Klastry Polskie) i
pracowników, które mogły podzielić się doświadczeniem w
zakresie aktualnej problematyki obrony interesów i praw
polskich pracowników. W czasie wizyty odbył się warsztat–
prezentacja klastrów, wykład nt. węgierskiego programu
edukacyjnego Cywilna Akademia Energetyki Budynków. Po
niej w programie znajdowało się zwiedzanie Parku
Technologicznego w Żorach. Wizyta obejmowała liczne
dwustronne spotkania przedstawicieli klastrów z uczestnikami
delegacji oraz przedstawicielami samorządów. W ieczorem
odbyła się wspólna pożegnalna kolacja polsko-węgierska.
Głównym koordynatorem spotkania była Anna SkarżyńskaZientak, Pełnomocnik Zarządu OKIP, powołująca Klaster
Zrównoważonego Budownictwa ECOinnoBUD; Wiceprezes
Stowarzyszenia Energetyki Budynków w Budapeszcie. W
spotkaniu uczestniczył m.in. Bogdna W ęgrzynek – Prezydent
Zarządu Głównego OKIP i Prezes Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach oraz Wiceprezes
OKIP Małgorzata Ligas.
Delegacja węgierska składała się z przedstawicieli organizacji
członkowskich Centrum Dialogu Sektora Przemysłu
Budowlanego. Jest to węgierska organizacja administracji
rządowej zrzeszająca państwowe i cywilne organizacje
podlegające kompetencji Narodowego Urzędu Pracy.
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W dniach 18-19 września 2014 roku w Belgradzie odbyło się V
Międzynarodowe Forum Energii - "Biomasa jako największe
źródło energii odnawialnej w Europie i Serbii", organizowane
przez Środkowoeuropejskie Forum Rozwoju CEDEF.
Do udziału w Kongresie rząd serbski zaprosił Prezesa OKIP
Bogdana W ęgrzynka. Jest to kontynuacja współpracy na mocy
podpisanego w zeszłym roku szerokiego porozumienia
dotyczącego udziału w inwestycjach naszych podmiotów.
Forum podkreślało znaczenie biomasy jako źródła energii
odnawialnej i pokazało zalety korzystania z tego źródła energii.
W Forum w Belgradzie uczestniczyło ponad 400 gości przedstawicieli ministerstw, agencji rządowych, miast i gmin,
inwestorów,
deweloperów,
przedstawicieli
instytucji
finansowych, ambasad, izb handlowych, realizatorów
projektów przemysłowych, menedżerów przemysłu miast i

energii oraz dziennikarzy. Specjalna część forum - spotkania
B2B umożliwiły uczestnikom nawiązanie bezpośrednich
kontaktów z zainteresowanymi stronami. W wydarzeniu
uczestniczyło wielu przedstawicieli klastrów z Europy. Jego
uczestnikami byli także przedstawiciele Organizatorów Cluster
World Congress, którzy promowali Kongres organizowany w
Polsce.

W dniach 18-19 września 2014 r. w Białymstoku odbył się
Wschodni Kongres Gospodarczy, organizowany przez Grupę
PTW P, w którym wystąpili wysokiej rangi politycy na czele z
Prezydentem Bronisławem Komorowskim, przedstawiciele
świata biznesu, nauki oraz eksperci z wielu dziedzin z Polski i
zagranicy.
W pierwszej edycji wydarzenia udział wzięła imponująca ilość
1300 gości. Przez dwa dni trwały panele, debaty, dyskusje
poświęcone Polsce Wschodniej. Kongres zgodnie ze swoim
celem przedstawił potencjał ekonomiczny województw Polski
Wschodniej, a także wschodnie regiony w relacjach między
Wschodem i Zachodem Europy.
W Kongresie uczestniczył Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych
Przedsiębiorstw, reprezentowany przez przedstawicieli rady i
ekspertów.
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W dniu 22 lipca 2014 roku w siedzibie Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach został
podpisany list intencyjny dotyczący technologii PEGS
(Plasma Enchance Gasification System). Celem
podpisanego dokumentu jest gotowość do współpracy
w dziedzinie wspólnych inwestycji i rozpoczęcia
przygotowań do realizacji projektu wprowadzenia
technologii PEGS na polskim rynku.
Stronami są American High Technology Center z
siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach.
Partnerami współpracy na mocy podpisanego listu są
także
Cluster
World,
Ogólnopolski
Klaster
Innowacyjnych
Przedsiębiorstw
(OKIP),
Międzynarodowy Klaster Stosunków Gospodarczych
Futura oraz Polish W ood Cluster.

Bogdan W ęgrzynek, Prezes
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i Prezydent Zarządu
Głównego OKIP prowadził w Żorach rozmowy z
Bernardem L. Simonem, właścicielem większości
udziałów American High Technology Center (AHTC),
doradcą do spraw zagranicznych w Białym Domu, na
temat planów realizacji projektu.
W kolejnym trybie negocjacji będą określone
szczegółowe warunki umów. Strony zobowiązały się na
obecnym etapie do zachowania poufności informacji
dotyczących inwestycji.
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Zapraszamy do współpracy!
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