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OD REDAKCJI 
 Szanowni Państwo,  

 Oddajemy do Państwa rąk kolejny  numer 

 Kwartalnika naszego Klastra. 

 Przedstawiamy w nim najważniejsze 

 wydarzenia, czyli podsumowanie działań, z 

 czwartego kwartału 2014 roku. 

 Jesteśmy w trakcie przygotowań organizacyjnych do 

bardzo dużego, bezprecedensowego na skalę światową 

wydarzenia dla klastrów na całym świecie - Ist Cluster World 

Congress - Cluster World Congress, który odbędzie się 25-26 

marca 2015 r. w Dąbrowie Górniczej. Cały czas bardzo 

intensywnie pracujemy. Teraz przed nami jeszcze bardziej 

wzmożone działania, bo Kongres zbliża się wielkimi krokami. 

 Jesteśmy na najważniejszych wydarzeniach związanych 

z klastrami na świecie, gdzie pracujemy nad internacjonalizacją 

naszego klastra, poszukując pól do współpracy biznesowej. 

Klaster OKIP był na konferencji European Cluster Conference 

2014 w Brukseli, organizowanej przez Komisję Europejską i 

wydarzeniu matchmarkingowemu dla klastrów . Byliśmy także w 

Meksyku na TCI Global Conference.  

 Nasz Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsię-

biorstw promował markę klastra na całym świecie także na 

imprezie rozrywkowej, której był także współorganizatorem - 

Miss Supranational 2014 i 25-lecie Miss Polski. 

 Byliśmy również partnerem organizacyjnym Kongresu 

POLANDAFRICA 2014. Pracujemy także nad współpracą naszego 

klastra na rynkach krajów afrykańskich.  

 Jesienią rozpoczęły się studia podyplomowe w ramach 

Europejskiej Akademii Klasteringu, na kierunku "Menedżer 

Klastra - Executive MBA" objętym patronatem przez Klaster 

OKIP.  

 Braliśmy udział także w wielu innych wydarzeniach, 

konferencjach i targach, przedstawiając naszą i naszych członków 

ofertę, a także promując OKIP i zbliżający się Cluster World 

Congress, na który serdecznie zapraszamy również Państwa.  

 

Życzę miłej lektury! 

 

Anna Figiel 

Główny Specjalista ds. Public Relations 

Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw 
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W dniach 10-13 listopada 2014 roku 
w w Monterrey w Meksyku odbyła się 
17-ta TCI Global Conference pod 
hasłem przewodnim „Tworzenie 
wspólnej wartości poprzez klastry na 
rzecz zrównoważonej przyszłości”. 

17-ta TCI Global Conference stanowiła 
niepowtarzalną okazję dla praktyków 
klastrów, polityków, przedsiębiorców i 
naukowców na lepsze zrozumienie 
tworzenia wartości poprzez klastry i 
podjęcie wspólnej pracy na rzecz 
praktycznych rozwiązań. Organizatorem 
wydarzenia była TCI Network. 

Konferencja dotyczyła kwestii, w których 
klastry przyczyniają się do tworzenia 
wspólnej wartości w organizacjach i 
regionach. Przyszły rozwój gospodarczy 
i społeczny zależy od zdolności 

organizacji do działania w modelu 
tworzenia wartości dodanej. Rola 
klastrów wspierających te działania 
będzie miała kluczowe znaczenie w 
celu uzyskania dobrych wyników 
długoterminowych. Konferencja TCI 
stanowiła platformę do wymiany 
poglądów na ten temat. Jak 
wnioskowano, długoterminową 
stabilność można osiągnąć szybko i 
zwiększyć pozycję konkurencyjną – 
poprzez klastry innowacyjne. 

Uczestnicy konferencji  mogli wysłuchać 
i uczyć się od praktyków klastrów z 
całego świata, którzy podzielili się 
swoimi doświadczeniami, w jaki sposób 
poprawić sposób myślenia o klastrach i 
zrozumieć ich rolę w rozwoju 
gospodarczym. Poprzez wykłady, sesje 
równoległe, panele dyskusyjne i 

warsztaty konferencja miała na celu 
rozpoczęcie działań na światowym 
poziomie w kierunku wspólnych 
projektów, współpracy i synergii 
potrójnej helisy. 

W konferencji udział wzięło ponad 300 
osób, ekspertów ds. klastrów i delegacji 
z 60 krajów, w tym z Kolumbii, Korei, 
Australii, Chin, Ugandy, Danii, 
Niemczech, Norwegii, Hiszpanii i USA. 
W wydarzeniu wzięła udział także 
delegacja z Polski, z Ogólnopolskiego 
Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. 
Reprezentanci Polski aktywnie 
uczestniczyliw spotkaniach, nawiązywali 
cenne kontakty i promowali nasze 
klastry. 
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5 grudnia 2014 r. w Krynicy-Zdroju 
odbyła się wielka gala finału 
międzynarodowego konkursu Miss 
Supranational 2014, a 7 grudnia 2014 
r. wraz z wyborami Miss Polski 2014, 
konkurs wyborów najpiękniejszej 
Polki obchodził swoje 25-lecie. Miss 
Polski 2014 została Ewa Mielnicka, a 
Miss Supranational 2014 Miss Indii 
Asha Bhat. 

Spektakularne widowiska w krynickiej 
hali sportowo-widowiskowej skupiły 
uwagę milionów widzów przed 
telewizorami w wielu krajach na całym 
świecie. Fenomenalnie zorganizowane 
gale wprawiły w zachwyt. Blisko 100 
najpiękniejszych dziewczyn z całego 
świata i z różnych regionów Polski, 
gwiazdy estrady oraz przepiękna 
sceneria w hali w Krynicy-Zdroju, z 
pewnością w pełni usatysfakcjonowały 
wszystkich widzów. 

Gala finałowa międzynarodowego 
konkursu piękności Miss Supranational 
2014 była transmitowana na żywo przez 
Telewizję Polsat oraz kilkaset telewizji z 
całego świata. Aż 71 najpiękniejszych 
kobiet ze wszystkich kontynentów 
stanęło na widowiskowej scenie w 
Krynicy-Zdroju, gdzie walczyły o tytuł 
najpiękniejszej. Kandydatki zaprezento-
wały się w pięknych i oryginalnych 

strojach narodowych, a także w kostiu-
mach kąpielowych i przepięknych 
sukniach wieczorowych. Wypełniona po 
brzegi hala była pod wrażeniem piękna 
wszystkich Miss. Wspaniałe widowisko 
dopełniały rozdzielające prezentacje 
uczestniczek występy muzyczne m.in. 
zespół LemON, Elaiza oraz Kamaliya. 
Galę poprowadził Maciej Dowbor i Ivan 
Podrez. 

Tytuł Miss Suprarnational 2014 
otrzymała Miss Indii – Ashia Bhat. 
Drugie miejsce zajęła Miss Tajlandii, 
trzecie Miss Gabonu, czwarte Miss 
Stanów Zjednoczonych, a Polka 
Katarzyna Krzeszowska zdobyła 
wspaniałe piąte miejsce. 

Dwa dni później odbyły się wybory 
najpiękniejszej Polki, transmitowane na 
żywo również przez Telewizję Polsat. 
Miss Polski 2014 została Ewa 
Mielnicka,która będzie reprezentować 
nasz kraj na Miss World 2015. I 
Wicemiss Polski została Agnieszka 
Wasilewska, II Wicemiss Kamila 
Wasilewska, III Polski Natalia 
Łukaszewska, IV Wicemiss Weronika 
Marzęda, Miss Polski Widzów Polsatu 
Weronika Marzęda a Miss Polski WP 
Karolina Labuda. Na scenie wirowało 
konfetti, a podczas całej gali 
publiczność wypełniająca całą halę 
przeżywała wspaniałe emocje. 

W trakcie tego wspaniałego widowiska 
25 finalistek Miss Polski 2014 zapre-
zentowało się w stylowych kreacjach 
m.in. Violi Piekut i Łukasza Jemioła oraz 
w obuwiu marki Wojas. Podczas 
konkursu zaśpiewała plejada gwiazd 
polskiej sceny muzycznej: Piotr 
Cugowski z zespołu Bracia, Stanisław 
Karpiel-Bułecka z Future Folk, Tomasz 
Szczepanik z grupy Pectus i Marek 
Kaliszuk. Galę Miss Polski prowadziły 
dwa wyjątkowe duety: Paulina Sykut-
Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz finalistka 
konkursu z 2005 roku Agnieszka 
Popielewicz i prowadzący pierwszej gali 
Miss Polski w 1990 roku Zygmunt 
Chajzer. 

Podczas 25-lecia Miss Polski panowały 
wielkie emocje oraz wspomnienia i 
wzruszenia. Gala obfitowała w zabawne 
przypomnienia scen z dotychczasowych 
finałów Miss Polski, począwszy od 1990 
roku w Sopocie, a kończąc na Miss 
Polski 2013 w Płocku. Na scenie w 
Krynicy niespodziewanie pojawiły się 
Miss Polski ze wszystkich roczników, 
które opowiadały co Miss Polski 
zmieniła w ich życiu. Wszystkie bardzo 
miło wspominały ich przygody z 
wyborami najpiękniejszej. 

Prezes OKIP Bogdan Węgrzynek 
zasiadał w Jury wyborów.  
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W dniach 6-7 listopada 2014 r. w 

centrum Kongresowym Double Tree 

by Hilton w Łodzi odbył się II Polsko-

Afrykański Kongres Współpracy 

POLANDAFRICA 2014. Ogólnopolski 

Klaster Innowacyjnych Przedsię-

biorstw był partnerem organi-

zacyjnym wydarzenia. 

Celem wydarzenia był pozytywny wpływ 

na rozwój relacji biznesowych w 

obszarze naukowym, biznesowym i 

kulturalnym pomiędzy Polską i Afryką 

oraz zwiększenie obecności Polski w 

krajach afrykańskich.  

Kongres pozwolił uczestnikom poznać 

potencjał biznesowy krajów afry-

kańskich, stanowił także kolejny krok do 

zacieśnienia polsko-afrykańskich relacji 

gospodarczych. Wydarzenie skiero-

wane w stronę polskich przedsiębiorców 

pomogło 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. 

Organizatorami Kongresu była Regio-

nalna Izba Gospodarcza-Łódź wraz z 

Instytutem Afrykańskim, Łódzką Agen-

cją Rozwoju Regionalnego i Polską 

Agencją Informacji i Inwestycji Zagra-

nicznych. 

Podczas kongresu omówione zostały 

zagadnienia z obszarów takich jak: 

inżynieria cywilna i budownictwo, 

geologia, górnictwo, energetyka, 

ekologia, przemysł rolno-spożywczy, 

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 podno-

szenia jakości i konkurencyjności 

oferowanych produktów i usług. 

W tegorocznym wydarzeniu wzięli 

udział przedstawiciele rządu RP,  

rządów państw afrykańskich, krajowych 

agencji inwestycyjnych, reprezentanci 

władz samorządowych i organizacji 

gospodarczych, ambasadorowie państw 

afrykańskich, a także przedsiębiorcy 

z Afryki i Polski. Udział wzięli także 

reprezentanci Klastra OKIP, m.in. 

prezes Bogdan Węgrzynek oraz 

Adriana Nurzyńska - wiceprezes 

powstałego pod parasolem OKIP 

Klastra For Africa. 

Kongresowi towarzyszyła m.in. wystawa 

prezentująca możliwości gospodarcze 

oraz ofertę handlową polskich i afry-

kańskich firm oraz Festiwal "Filmowa 

Afryka" i pokaz mody. 
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22 listopada 2014 r. w Wyższej 
Szkole Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej  odbyła się uroczysta 
inauguracja studiów podyplomowych 
na kierunku „Menadżer klastra – 
Executive MBA” w ramach 
Europejskiej Akademii Klasteringu. 

W uroczystej inauguracji studiów 
Menedżer Klastra Executive MBA 
uczestniczyli m.in.: Bogdan Węgrzynek, 
prezes zarządu Ogólnopolskiego 
Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, 
Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława 
Dacko-Pikiewicz, Przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki 
Klastrowej poseł na Sejm RP Bartłomiej 
Bodio, Tomasz Leśniak, Pełnomocnik 
Zarządu OKIP, Prorektor WSB dr 
Marcin Lis. 

Studia „Menadżer klastra – Executive 
MBA” mają na celu profesjonalne 
przygotowanie menedżerów do zarzą-
dzania partnerstwami bizneso-
wymi różnego typu, a przede wszystkim 
klastrami i sieciami współpracy. Studia 
przygotowują menedżerów klastrów do 
stałego i aktywnego udziału w procesie 
innowacyjnym, motywowania oraz 
podejmowania działania, które umo-
żliwiają członkom procesu generowanie 
nowych pomysłów i przekształcanie ich 
w końcowe produkty. Po ukończeniu 
studiów menadżerowie gotowi są do 
rzeczowej analizy i selekcji najlepszych 
pomysłów członków organizacji, które 
zostaną następnie skonfrontowane z 
możliwościami rynku i ocenionego 
wcześniej pola innowacji. 

Atutami kierunku jest rozbudowany 
program studiów, poszerzony o gry 
decyzyjne, umożliwiające przećwiczenie 
w praktyce nabytej wiedzy i 
umiejętności, zajęcia prowadzone 
metodami aktywizującymi (zajęcia 
warsztatowo-treningowe, gry symu-
lacyjne), partnerstwo z instytucjami 
kluczowymi dla konkretnych modułów 
programowych oraz interdyscypli-
narność, wyrażająca się w połączeniu 
wiedzy z różnych zakresów w jednym 
programie dydaktycznym. 

Partnerem kierunku „Menadżer klastra – 
Executive MBA” jest współtwórca 
Europejskiej Akademii Klasteringu – 
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych 
Przedsiębiorstw
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30 października 2014 roku w 
Międzynarodowym Centrum Targowo 
– Kongresowym EXPO w Krakowie 
odbyło się II Forum Przedsiębiorców 
Małopolski Dziennika Polskiego 
„Firma 2.0 – jak działać i rozwijać 
biznes w cyfrowej Małopolsce”. 

II Forum Przedsiębiorców Małopolski w 
Krakowie to cenne wydarzenie, które 
pozwoliło na wymianę doświadczeń i 
informacji nt. postępów w cyfryzacji. 

W II Forum Przedsiębiorców Małopolski 
uczestniczyło około 250 przedsię-
biorców. Merytoryczne dyskusje i 
możliwość dzielenia się swoimi 
spostrzeżeniami stanowiła o sukcesie 
wydarzenia. W Forum oprócz przedsta-

wicieli administracji publicznej i 
lokalnej, przedsiębiorców i 
naukowców, uczestniczyli m.in. 
Bogdan Węgrzynek, Prezes 
Ogólnopolskiego Klastra Inno-
wacyjnych Przedsiębiorstw, który 
podkreślał konieczność cyfryzacji 
naszego kraju i istotę technologii 
internetowych w rozwoju 
przedsiębiorstw. Uczestnikiem 
wydarzenia była także 
wiceprezes OKIP Małgorzata 
Ligas, a także szczególny gość – 
dr Krzysztof Pawłowski, prezy-
dent WSB-NLU w Nowy Sączu, 
który także zabrał głos podczas 
Forum. 

 

 

 

 

  

W dniach 28-29 października 2014 roku w 
nowoczesnym Międzynarodowym Centrum 
Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie 
odbyły się VI Targi Obróbki, Magazynowania, 
Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i 
Masowych SyMas. 

Targi Obróbki, Magazynowania, Transportu i 
Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych 
SyMas jak co roku były połączone z cieszącymi 
się coraz większą popularnością Targami 
Utrzymania Ruchu Planowania i Optymalizacji 
Produkcji Maintenance. Imprezy tematycznie ze 
sobą korespondują, dzięki czemu spektrum 
wystawców i odwiedzających było wyjątkowo 
szerokie. 

Lista wystawców na targach SyMas w tym roku 
była imponująca. Pojawiły się firmy nie tylko z 
Polski, ale z całej Europy. Na szczególną 
uwagę zasługiwał także pawilon wystawców z 
Niemiec i Holandii. Targi zgromadzą 
najlepszych europejskich branżowych 
specjalistów z ponad 200 firm. 

Wśród wystawców był Ogólnopolski Klaster 

Innowacyjnych Przedsiębiorstw. 
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 European Cluster Conference 2014 w Brukseli:  
krok w stronę nowej europejskiej strategii na rzecz 

wzrostu znaczenia klastrów 

W dniach 20 i 21 października 2014 r. w 
Brukseli odbyła się Europejska 
Konferencja Klastrów - European 
Cluster Conference, zorganizowana 
przez Generalną Dyrekcję Komisji 
Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i 
Przemysłu. 

Wydarzenie miało na celu pokazanie 
roli klastrów w wspieraniu rozwoju MŚP, 
omówienie zmian w przemyśle i 
regionalnych zmian strukturalnych i 
konkurencyjności w kontekście istnienia 
klastrów oraz ułatwienie współpracy 
między klastrami europejskimi. 

Konferencja zgromadziła ponad 340 
klastrów z całej Europy, kluczowych 
decydentów z krajowych i regionalnych 
władz oraz praktyków i mówców 
wysokiego szczebla ze środowisk 
akademickich i biznesu. 

Podczas konferencji omówiono 
najnowsze trendy i wyzwania dla 

współczesnej polityki klastrowej i 
pracowano wspólnie przy identyfikacji 
obszarów priorytetowych dla nowej 
europejskiej strategii na rzecz wzrostu 
znaczenia klastrów. Konferencja miała 
na celu zachęcić do aktywnego udziału 
uczestników poprzez dynamiczny sesje 
i sesji Open Space, gdzie uczestnicy 
mieli okazję wypowiedzieć wszystkie 
ważne problemy nie zawarte w 
programie konferencji. 

Jednym z prelegentów był reprezentant 
Polski – Bogdan Węgrzynek, Prezes 
Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych 
Przedsiębiorstw, który mówił o roli 
klastrów w rozwoju gospodarczym oraz 
zaciekawił słuchaczy wypowiedziami na 
temat działań jego organizacji na rzecz 
wzrostu innowacyjności w naszym 
kraju. 

 Dyrekcja Generalna Komisji Euro-
pejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu 
przedstawiła nowy Horyzont 2020 i 

działanie finansowe zatytułowane 
„Klaster – ułatwione projekty dla nowych 
łańcuchów wartości w przemyśle”, które 
będzie rozpoczynało się w 2015 roku. 
Pierwsze połączenie zapewni 24.9M € 
na finansowanie projektów, które 
wymagają udziału klastrów w określaniu 
nowych łańcuchów wartości w 
przemyśle w celu wspierania wzrostu 
gospodarczego w Europie. Główną 
nowością tego działania jest fakt, że 
75% budżetu musi być przeznaczone 
na wsparcie innowacji dla MŚP, np. 
poprzez bony innowacji, obiekty pracy, 
wspólnie doradztwo i szkolenia. Klastry 
będą odgrywać kluczową rolę w 
kierowaniu tych środków w celu 
zwiększenia potencjału innowacyjnego 
MŚP i projektów demonstracyjnych na 
dużą skalę. 

 

W dniu 20 października 2014 roku w 
Brukseli odbyło się spotkanie 
matchmarkingowe dla klastrów z całej 
Europy polegające także na rozmowach 
międzysektorowych. Wydarzenie wspie-
rane przez Generalną Dyrekcję Komisji 
Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i 
Przemysłu w ramach inicjatywy 
promującej międzynarodową współ-
pracę klastrów dla MŚP, zostało 
zorganizowane przez innoTSD, jako 
część konsorcjum SPI. 

Impreza zgromadziła ponad 80 klastrów 
reprezentowanych przez ponad 100 
menedżerów klastrów, pochodzących z 
18 krajów UE oraz z Turcji i Serbii. 
Zorganizowano 170 spotkań (C2C) 

klaster-to-klaster, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem i niosły 
za sobą chęć przyszłej współpracy. 
Wydarzenie z udziałem tak dużej ilości 
klastrów europejskich, oferowało ich 
menedżerom wyjątkową okazję do 
przeanalizowania możliwych wspólnych 
obszarów zainteresowania dla 
współpracy i zidentyfikowania poten-
cjału komplementarności w zakresie 
technologii, usług, łańcucha wartości 
oraz skupieniu się na rynku ich 
członków z sektora MŚP. 

Wydarzenie było również doskonałą 
okazją do eksperymentalnych 
międzysektorowych dialogów mających 
na celu zbadanie potencjału dla synergii 

i współpracy. W rozmowach wzięli 
udział reprezentanci 15 sektorów, wśród 
nich szczególnie: ICT, energia, 
środowisko, zdrowie, biotechnologia, 
farmacja i kosmetologii, żywność 
rolnicza, lotnictwo, sektor samo-
chodowy, transport i logistyka, przemysł 
kreatywny. Prawie połowa spotkań była 
spotkaniami międzysektorowymi. Opinie 
uczestników były bardzo pozytywne. 

W wydarzeniu i spotkaniach match-
markingowych aktywnie uczestniczyli 
reprezentanci Ogólnopolskiego Klastra 
Innowacyjnych Przedsiębiorstw. 
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14 października 2014 r. w Mini-
sterstwie Gospodarki w Warszawie 
odbyły się konsultacje społeczne, 
podczas których omówiono zało-
żenia wyboru Krajowych Klastrów 
Kluczowych (KKK). 

Podczas spotkania pod debatę zostały 
wzięte zagadnienia związane z 
przygotowaniami do wyboru Krajowych 
Klastrów Kluczowych (KKK), projekt 
systemu oraz kryteria wyboru. 
Krajowymi Klastrami Kluczowymi mogą 
zostać klastry wykazujące istotny 
potencjał dla gospodarki i wysokiej 
konkurencyjności międzynarodowej. 
Zostaną one wyłonione w wyniku 
konkursu przeprowadzonego przez 
Ministerstwo Gospodarki i Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  
Konkurs wyłoni najważniejsze polskie 
klastry – z punktu widzenia polskiej 
gospodarki. 

Konkurs na nadanie statutu Krajo-wego 
Klastra Kluczowego, będzie składał się 
z trzech etapów: ocena formalna 
wniosków, I etap oceny merytorycznej, 
w którym klastry będą oceniane według 
sztywnych kryteriów przez 5 ekspertów 
zewnętrznych oraz II etap oceny 
merytorycznej, polegający na rozmowie 
członków komisji i ekspertów 
zewnętrznych z przedsta-wicielami 
klastrów. 

W ocenie merytorycznej istotnymi 
kryteriami wyboru KKK są m.in.: jakość 
zarządzania klastrem, w której oceniana 
będzie struktura zarządzania i kadry 
zarządzające; praca koordynatorów 
klastra; zasoby klastra, gdzie 

sprawdzone zostaną zasady udostęp-
niania wiedzy w ramach klastra i 
finansowe zaangażowanie; rozpo-
znawalność klastra w mediach polskich 
i zagranicznych; potencjał gospodarczy, 
obejmujący także liczbę zatrudnionych 
w podmiotach tworzących klaster oraz 
potencjał eksportowy, na który składać 
będzie się liczba podmiotów w klastrze 
prowadzących eksport i procentowy 
udział eksportu w działalności klastra; 
liczba wspólnych projektów realizo-
wanych w ramach klastra, a także 
strategiczne cele klastra i jego znacze-
nie dla gospodarki kraju i regionu. 

Status KKK będzie przyznawany na 3 
lata, z możliwością kolejnego wniosku i 
przyznania tytułu na kolejne 3 lata.  

W konsultacjach uczestniczyli przedsta-
wiciele  Ogólnopolskiego Klastra Inno-
wacyjnych Przedsiębiorstw. 

 

 

 

28 października 2014 r. w gmachu 
Ministerstwa Gospodarki w 
Warszawie, z udziałem prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, 
prezydenta Izraela Reuwena Riwlina i 
ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego, odbyło się Polsko-
Izraelskie Seminarium dotyczące 
Innowacyjności. 

Tematyka spotkania oscylowała wokół 
dwustronnej współpracy w zakresie 
przemysłowych prac badawczo-
rozwojowych, wysokich technologii, 
innowacyjności i wsparcia dla firm typu 
start-up. Uczestnicy spotkani mieli 
możliwość przeprowadzenia rozmów z 
członkami izraelskiej delegacji, w 
składzie której byli przedstawiciele 
nauki i biznesu o zacieśnieniu 
współpracy i wymianie doświadczeń, 

zwłaszcza w odniesieniu do komer-
cjalizacji wyników badań naukowych. 

Obecny na spotkaniu w Ministerstwie 
Gospodarki był Bogdan Węgrzynek, 
prezes Ogólnopolskiego Klastra 
Innowacyjnych Przedsiębiorstw, który 
uczestniczył w rozmowach nt. 
współpracy polsko-izraelskiej. Bogdan 
Węgrzynek rozmawiał z Prezydentem 
Izraelsko-Polskiej Izby Handlowej 
Henrykiem Lewińskim oraz z Gabrielą 
Zborowską z Ambasady Izraela o 
innowacyjności polskich przedsię-
biorstw, rozwoju działalności badawczo-
rozwojowej i współpracy techno-
logicznej, wskazując także na 
współpracę przedsiębiorstw i instytucji 
naukowych w celu intensyfikacji 
transferu technologii. 

Dyrektor Zarządzający Przemysłowego 
Centrum Izraela ds. B+R MATIMOP 
Michel Hivert zaprosił Bogdana 
Węgrzynka w przyszłym roku do 
Izraela. Polska gospodarka musi działać 
w kierunku budowy nowych zdolności 
konkurowania w coraz trudniejszych 
realiach rynku światowego. Bogdan 
Węgrzynek wyraził przekonanie, że 
zacieśnienie współpracy pomiędzy 
Polską i Izraelem w obszarze szeroko 
pojętej innowacyjności i współpracy 
naukowo-technicznej stanowi szansę na 
realizację tych planów. 

Na zakończenie Seminarium zostało 
podpisane Memorandum o współpracy i 
wymianie informacji, doświadczeń oraz 
wspólnej realizacji projektów i orga-
nizacji wydarzeń wspierających rozwój 
współpracy biznesowej i techno-
logicznej. 
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Projekty OKIP w Ostródzie: 

Rozbudowa szpitala i inwestycje w kogenerację 

10 października 2014 roku, podczas 
konferencji prasowej w Centrum 
Użyteczności Publicznej w Ostródzie, 
Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych 
Przedsiębiorstw i Polski Innowacyjny 
Klaster Medyczny r przedstawili 
założenia „Powiatowego Programu 
Rozwoju Infrastruktury”. Jego głównym 
punktem jest rozbudowa ostródzkiego 
szpitala powiatowego oraz inwestycje w 
odnawialne źródła energii. 

Program rozwoju infrastruktury obiektów 
Powiatu Ostródzkiego podzielony jest 
na trzy zadania inwestycyjne – program 
oszczędności, programy inwestycyjne 
oraz realizację dodatkowych 
przychodów powiatu. Najważniejszym z 
zadań inwestycyjnych jest rozbudowa 
szpitala powiatowego, która 
obejmowała będzie budowę nowego 
bloku operacyjnego, bloku porodowego, 
dwóch nowych oddziałów, rozbudowę 
przychodni, oddziału rehabilitacji oraz 

utworzenie Powiatowego Systemu 
Onkologicznego. W ramach rozbudowy 
szpitala, Starostwo Powiatowe chce 
zainwestować również w budowę 
nowoczesnych źródeł energii, które 
pozwoliłyby szpitalowi stać się niemal 
samowystarczalnym energetycznie. 

Rozbudowa ostródzkiego szpitala ma 
kosztować około 23 mln zł i ma być 
realizowana w oparciu o partnerstwo 
publiczno-prywatne pomiędzy samo-
rządem powiatowym i firmami zrze-
szonymi w klastrach  OKIP. Oprócz 
tego, Starostwo Powiatowe i klastry 
chcą wybudować Zakład Opieki 
Długoterminowej w Miłomłynie (koszt 
ok. 22 mln zł) oraz Powiatowe 
Centrum Onkologiczne (4 mln zł).  

Jak podkreślał starosta Brodiuk, ważną 
częścią programu rozwoju infrastruktury 
mają być inwestycje energetyczne we 
wszystkich budynkach należących do 
samorządu powiatowego – termo-

modernizacja, wymiana sieci 
przesyłowych, wymiana instalacji oraz 
optymalizacja źródeł zasilania. Intencją 
autorów programu jest, by obiekty 
należące do Powiatu, a zwłaszcza 
szpital, były samowystarczalne 
energetycznie, a nawet dzięki wykorzy-
staniu odnawialnych źródeł energii, 
wspólnie z firmami zrzeszonymi w 
klastrach, mogły sprzedawać ją innym 
podmiotom. 

Projekt „Programu Rozwoju Infrastru-
ktury” ma już zapewnione finansowanie 
przez konsorcjum instytucji finan-
sowych, w wysokości do 60 milionów 
złotych. Projekt programu, który ma 
spowodować wzrost wartości majątku 
powiatu, spadek wydatków i wzrost 
dochodów, wymaga jeszcze przygoto-
wania dokumentacji przetargowej 
w systemie partnerstwa publiczno-
prywatnego oraz studium wykonalności. 

 

 

W dniach 19-20 listopada 2014 roku w 

Warszawie odbyła się jubileuszowa XX 

edycja Konferencji Energetycznej 

EuroPOWER, w koncepcji: Społe-

czeństwo – Energetyka – Gospodarka. 

Tematem przewodnim tegorocznego 

EuroPOWER było hasło „Polska 

Polityka Energetyczna 2050″. 

Konferencja EuroPOWER należy do 

najważniejszych wydarzeń gospo-

darczych w Polsce. Przeprowadzone 

dyskusje dotyczyły najistotniejszych 

zmian zachodzących na rynku ener-

getycznym, analizy najnowszych 

trendów oraz poszukiwania modeli 

biznesowych, które pozwolą najefe-

ktywniej realizować przyjęte strategie, 

przystosować się do nowych regulacji 

prawnych i odpowiedni sposób zarea-

gować na dynamicznie zmieniającą się 

sytuację rynkową. 

W wydarzeniu uczestniczyły repre-

zentatywne grona kluczowych 

przedstawicieli branży energetycznej, 

nauki i administracji publicznej (m.in. 

wicepremier, minister gospodarki 

Janusz Piechociński) co umożliwiło 

kompleksowe spojrzenie na energetykę 

i zaprezentowanie jej w szerokim 

kontekście społecznym i gospo-

darczym. W konferencji udział wziął 

także Ogólnopolski Klaster Inno-

wacyjnych Przedsiębiorstw 
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 Światowy Kongres Klastrów - Cluster World 

Congress to bezprecedensowe na skalę 

światową wydarzenie klastrów polskich i 

zagranicznych, w szczególności w odniesieniu 

do możliwości łączenia ich potencjału, w celu 

ułatwienia rozwoju gospodarki lokalnej, 

krajowej i globalnej. Jest to pierwszy raz kiedy 

na świecie odbywać będzie się tak duże i 

tematycznie nastawione na klastry spotkanie.  

Celem Kongresu jest stworzenie 
międzynarodowej płaszczyzny komunikacyjnej, 
umożliwiającej dialog między biznesem a 
nauką przy wsparciu samorządów, a także 
dostarczenie uczestnikom wiedzy technicznej i 
praktycznej na temat klastrów oraz 
promowanie ich idei. 

Światowy Kongres Klastrów jest wydarzeniem 

branżowym dla międzynarodowego środowiska 

klastrowego. Wydarzenie skierowane jest do 

klastrów, menedżerów, przedstawicieli biznesu, 

administracji lokalnej i centralnej oraz 

środowiska naukowego.  

W Kongresie udział wezmą najwybitniejsi 

eksperci w dziedzinie klasteringu  z całego  

świata oraz przedstawiciele władz 

państwowych                  

   

 

  Serdecznie zapraszamy do udziału! 
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KALENDARIUM 

 
9 lutego 2015, Warszawa,  

hotel Sheraton 

Forum "Zmieniamy Polski Przemysł" 

2015  

Forum Zmieniamy Polski Przemysł oraz Gala przyznania 

tytułów "Tego, który zmienia polski przemysł", 

organizowane przez redakcję Miesięcznika 

Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl wraz 

z wydawcą, Grupą PTWP. OKIP jak co roku weźmie w nim 

udział. 

 

2-3 marca 2015, Toruń 

Welconomy in Torun  

(XXII Forum Gospodarcze)  

Tematem przewodnim tegorocznego Forum w Toruniu 

będzie ,,Integracja i Współpraca -Innowacyjność". Jest to 

jeden z trzech największych kongresów gospodarczych w 

Polsce. W panelach Forum uczestniczyć będzie podobnie 

jak rok temu Klaster OKIP. 

 

 

6-8 marca 2015, Zabrze,  

hala MOSiR 

Międzynarodowe Targi Markoz 

Targi objęte Patronatem Honorowym i medialnym przez 

Klaster OKIP. Targi obejmują: 

 XIV Międzynarodowe Targi Myśliwskie i Wędkarskie 

Połowy i Łowy 2015 

 XI Festiwal Karpiowy 2015 

 IV Szkoła Wędkarstwa Muchowego i Spinningu Vision 

2015 

 I Międzynarodowy Zlot Miłośników Spinningu 2015 

 XIV Targi sportów ekstremalnych, wodnych, 

motorowych, lotniczych, górskich i motorowych Skok 

Adrenaliny 2015 /sporty wodne 

 

25-26 marca 2015, Dąbrowa Górnicza, 

Pałac Kultury Zagłębia 

Ist Cluster World Congress -  

I-szy Światowy Kongres Klastrów 

Światowy Kongres Klastrów, współorganizowany przez 

Klaster OKIP, to bezprecedensowe na skalę światową 

wydarzenie klastrów polskich i zagranicznych. W 

Kongresie udział wezmą  najwybitniejsi eksperci w 

dziedzinie klasteringu z całego świata i przedstawiciele 

władz państwowych.  

 

 

Zapraszamy! 
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Zapraszamy do współpracy! 

 


