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RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

zorganizowane działania 
zainteresowanych podmiotów 
mające na celu przyspieszenie 
rozwoju i konkurencyjności w 

regionie

firmy

ośrodki naukowesamorządy



Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest organizacją 
parasolową dla zarządzanych przez niego klastrów, funkcjonującą w celu 
tworzenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Rada 
Klastra OKIP i eksperci z najwyższej półki wspomagają zarządzanie 
podmiotami budującymi strategie i działania w różnych regionach Polski i 
różnych sektorach gospodarki. Potencjał zrzeszonych w OKIP klastrów jest 
ogromny, a ich koordynator - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych 
Przedsiębiorców wraz z oddziałami rozsypanymi po całej Polsce są 
inicjatorami kolejnych powstających inicjatyw klastrowych. 

OGÓLNOPOLSKI KLASTER 

INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KIM JESTEŚMY?

- organizacja parasolowa klastrów



Ogólnopolski 
Klaster 

Innowacyjnych 
Przedsiębiorstw



 tworzenie siatki połączeń
 branżowe sieci społecznościowe

 projekty partnerskie 

 upowszechnianie wiedzy

 matchmaking

 współpraca B2B
 wymiana doświadczeo

 konferencje, seminaria, etc.

 zwiększanie kompetencji

 wymiana kontaktów

 zasoby ludzkie

BIZNES  TO  NETWORKING

 synergia



Ogólnopolskiego Klastra 

Innowacyjnych Przedsiębiorstw



Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako koordynator Polish Wood Cluster wraz z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw
podjęli decyzję o połączeniu się wielu struktur klastrowych.
Efektem połączenia się tego potencjału jest utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Cluster World. Celem tej fuzji 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 również na realizację międzynarodowych projektów klastrowych polskim podmiotom. Dzięki temu będzie
możliwy łatwiejszy transfer polskiej technologii do krajów UE i odwrotne wdrożenie europejskich technologii, które są interesujące dla naszych
partnerów.
Utworzony Venture Capital pozwoli na komercjalizację wielu przedsięwzięd u styku nauki i biznesu oraz pozwoli na przyciągnięcie inwestorów
zainteresowanych ulokowaniem środków finansowych w polskie przedsięwzięcia. Wspólna decyzja o powołaniu Fundacji Przyszłości wynika z kilku
powodów. Jednym z nich jest możliwośd utworzenia instrumentu do wspierania polskich twórców, naukowców oraz młodych ludzi do twórczego
kreowania polskiej myśli technologicznej.
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Od października prowadzone będą w niej studia podyplomowe "Manager klastra." W projekcie w przyszłości mają
uczestniczyd wszystkie klastry OKIP, a także podmioty zagraniczne, w tym m.in. Akademia Nauk na Węgrzech i
Międzynarodowy Klaster Stosunków Gospodarczych Futura, aby rozszerzad dobre praktyki. W ramach EUAK oprócz
studiów podyplomowych, szkoleo, warsztatów będzie także realizowany projekt wymiany managerów europejskich
klastrów.
Dużą rolę w powstaniu EUAK miały Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., której eksperci ds.
benchmarkingu współpracują z OKIP, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Klaster Południe i inne
klastry zrzeszone w OKIP.

EUROPEJSKA 

AKADEMIA 

KLASTERINGU

W Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw 
została powołana 



Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw patronuje benchmarking klastrów, współpracuje z Europejskim
Sekretariatem Analiz Klastrowych (ESCA) i posiada w swoim zespole osoby należące do europejskiej sieci akredytowanych
ekspertów ds. benchmarkingu klastrów.
Eksperci ci jako jedyni w Polsce mają Certyfikaty Cluster Excellence uprawniające do przeprowadzania benchmarkingu
klastrów, czyli analizy i oceny funkcjonowania klastra na tle danych pochodzących od partnerów biznesowych.

BENCHMARKING KLASTRÓW

Benchmarking jest narzędziem wykorzystywanym w nowoczesnym 
zarządzaniu. Służy usystematyzowanemu porównywania się organizacji z 

liderami branży, w której działa lub z innych branż. Badanie to jest 
porównaniem organizacji we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. 



KLASTRY A INNOWACYJNOŚĆ

Klastry w większości krajów Unii Europejskiej, Japonii, a także w Stanach Zjednoczonych 
napędzają konkurencyjnośd oraz innowacyjnośd tamtejszych gospodarek. 

W Polsce powiązania kooperacyjne zaczęły powstawad i rozwijad się stosunkowo niedawno. 
Istotną rolę w promocji idei kooperacji odgrywają Fundusze Europejskie.

Innowacja ma miejsce gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje 
wprowadzony na rynek czy też proces zostaje zastosowany w produkcji a 
nowy produkt lub proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia 
wprowadzającego je przedsiębiorstwa.



to szereg działao o charakterze: 

naukowym (badawczym) 

technicznym 
finansowym 

organizacyjnym 

handlowym (komercyjnym) 

których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub
istotnie ulepszonych produktów i procesów.

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA



INNOWACYJNOŚĆ W OKIP

Reprezentowanie polskiej myśli innowacyjnej poza granicami kraju

Tworzenie rozpoznawalnej marki Prestiż, zwiększanie konkurencyjności
Komercjalizacja innowacyjnych 

technologii

Rozwój nowych produktów i usług

Identyfikacja trendów i potrzeb 
rynkowych oraz nowe wizje

Tworzenie produktów 
w odpowiedzi na potrzeby rynku

Elastycznośd przy wdrażaniu 
nowych produktów

Pozyskiwanie nowych kompetencji oraz pomysłów

Analizy rynkowe
Wspólne odnajdywanie najlepszych 

rozwiązao
Szybka implementacja pomysłów



Budujemy innowacyjne klastry!

Dziękuję za uwagę

Bogdan Węgrzynek


