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Klastry – wyzwania nowej perspektywy

1. Klastry -> inteligentne specjalizacje
2. Organizacje klastrowe -> współpraca partnerska

Możliwości wsparcia klastrów
PO IR

RPO WP

PO WER

• Umiędzynarodowienie
Krajowych Klastrów
Kluczowych
• Sektorowe programy
B+R

• Wsparcie na rzecz
zarządzania
strategicznego
przedsiębiorstw oraz
budowy przewagi
konkurencyjnej na
rynku
• Rozwój ekonomii
społecznej

• Ekspansja przez innowacje
• Inwestycje profilowane
• Aktywność eksportowa
• Wsparcie IOB
• Zdrowie na rynku pracy
• Adaptacyjność pracowników
• Nowe
mikroprzedsiębiorstwa
• Ekonomia społeczna

Horizon 2020

COSME

• Infrastruktura badawcza
(Excellent Science )
• Industrial Leadership
• Innosup-1-2015 – konkurs dla
klastrów

• Cluster Excellence
Programme
• Cluster Internationalisation
Programme for SMEs
• European Cluster Observatory

PO IR
Oś II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I
 Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
 Poddziałanie 2.3.3 - Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Typy projektów – usługi skierowane do członków Krajowych Klastrów Kluczowych:
• a) wspomagające internacjonalizację oferty klastra (wspierające dostosowanie i
wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych
oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem
produktów zaawansowanych technologicznie);
• b) związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji,
tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi,
współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach
międzynarodowych
Beneficjenci:
• koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
• członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych

PO IR
Oś I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest
grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za
pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.),
przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym
zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną
Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu
przedsiębiorczego odkrywania.
Beneficjenci:
• przedsiębiorstwa
• konsorcja przedsiębiorstw

RPO WP
Działania, w których preferowane są partnerstwa:
→ Poddziałanie 1.1.1. - Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne

→ Działanie 1.2. – Transfer wiedzy do gospodarki
→ Poddziałanie 2.2.1. – Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne
→ Działanie 2.3. – Aktywność eksportowa

→ Poddziałanie 2.4.3. – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

RPO WP
Działania, w których beneficjentem mogą być organizacje przedsiębiorców
rozumiane jako „regionalne, ponadregionalne i branżowe organizacje skupiające
przedsiębiorców, w dowolnej formie organizacyjnej, w tym klastry nieposiadające
osobowości prawnej, reprezentowane przez podmiot będący koordynatorem
klastra i działający na podstawie upoważnienia Rady Klastra lub innego organu
upoważnionego do reprezentacji klastra”:
→ Poddziałanie 5.2.1. - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy –
mechanizm ZIT
→ Poddziałanie 5.2.2. - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
→ Poddziałanie 5.4.1. - Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT
→ Poddziałanie 5.4.2. – Zdrowie na rynku pracy
→ Działanie 5.5. – Kształcenie ustawiczne
→ Działanie 5.6. – Adaptacyjność pracowników
→ Działanie 5.7. – Nowe mikroprzedsiębiorstwa

RPO WP
Działanie 6.3. Ekonomia społeczna
 Poddziałanie 6.3.3. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej
Typy projektów:
Projekty ukierunkowane na zwiększenie skuteczności koordynacji prowadzonej w
regionie interwencji w zakresie wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej,
realizowane poprzez: tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES i
regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym, obejmujące m.in. tworzenie regionalnych sieci podmiotów
ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii
społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci,
klastry)

Beneficjent - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

HORIZON 2020
•

•

•

Filar Excellent Science w części Research Infrastructures (Infrastruktura badawcza)
Celem działań w tym zakresie jest, aby infrastruktura badawcza służyła, jako
miejsce pierwszego zastosowania przełomowych technologii. Cele obejmują także
promowanie projektów B+R realizowanych w partnerstwie z przemysłem,
wykorzystanie infrastruktury badawczej przez przedsiębiorstwa oraz stymulowanie
powstawania innowacyjnych klastrów.
Filar Industrial Leadership
W ramach tego filaru promowane są sieci powiązań między przedsiębiorcami a
jednostkami naukowymi i badawczymi
Innosup-1-2015
Konkurs dla Klastrów działających w rozwijających się technologiach typu ICT,
ekoinnowacje, design, nowe modele biznesowe, efektywne wykorzystanie
zasobów
Budżet: 24, 9 mln euro

COSME
•

Cluster Excellence Programme
Celem konkursu jest wzrost doskonałości zarządzania klastrami działającymi w
krajach Unii Europejskiej, jako źródła bardziej profesjonalnych usług biznesowych
dla europejskich przedsiębiorstw sektora MSP, co w rezultacie ma wzmocnić rozwój
klastrów światowej klasy (World-Class Clusters) w krajach UE.

•

Cluster Internationalisation Programme for SMEs - który będzie wspierał
Europejskie Strategiczne Partnerstwa Klastrów, dalszy rozwój European Cluster
Collaboration Platform oraz organizację misji gospodarczych.

•

European Cluster Observatory - w ramach, którego prowadzone będą badania i
analizy związane z tematyką klastrową oraz wsparcie doradcze dla regionów
modelowych (6 regionów wybranych w ramach Service Innovation Centre,
utworzonego przez KE).

PO WER
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji


Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy
przewagi konkurencyjnej na rynku

Typy projektów:
Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy
potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy -o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii
rozwoju, w tym m. in.:
a) Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia: na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw
na poziomie grup przedsiębiorstw, np. branż, terytoriów, grup kooperujących w ramach
łańcucha dostaw, klastrów lub w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji;

Beneficjenci - partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER

PO WER
 Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
Typy projektów:
Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw,
klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje,
seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w
funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku
komercyjnym
Beneficjenci – m.in.:
• przedsiębiorcy
• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
• uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
• organizacje pozarządowe
• podmioty ekonomii społecznej
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

