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Idea spotkania 

W ostatnich kilku latach w województwie wielkopolskim powstało i rozwinęło działalność 

kilkadziesiąt inicjatywy klastrowych. Proces ten był w istotny sposób stymulowany przez 

dostępne wsparcie publiczne. Obecnie, po kilku latach funkcjonowania mamy do czynienia 

z jednej strony ze sporym bagażem doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia i administracją, które 

owocują nowymi pomysłami oraz kompetencjami do ich realizacji.  

Z drugiej strony, wraz z wejściem w nową perspektywę budżetową UE, zmianie uległ zarówno 

zakres, jak i forma wsparcia publicznego dostępnego na szeroko rozumiany rozwój 

gospodarczy i innowacyjny. Zmiany te przede wszystkim ograniczają bezpośrednie wsparcie 

na tzw. „funkcjonowanie inicjatywy klastrowej” i przesuwają je na działania wzmacniające 

potencjał konkurencyjny i innowacyjny przedsiębiorstw. Ponadto wsparcie publiczne 

w zdecydowanie większym stopniu ukierunkowane będzie na działalność badawczo-

rozwojową i innowacyjną, co również może wymagać dostosowania strategii rozwojowej 

inicjatyw klastrowych.  

Niewątpliwym wyzwaniem, wynikającym z dużej liczby inicjatyw klastrowych jest kwestia ich 

konsolidacji, w szczególności po to, aby mogły one mieć większy wpływ na 

współkształtowanie otoczenia np. w zakresie kształcenia, kierunków prac badawczych czy 

promocji zagranicznej. 

O tych zmianach uwarunkowań, obecnych i przyszłych pomysłach na rozwój inicjatyw 

klastrowych chcielibyśmy porozmawiać w gronie liderów inicjatyw klastrowych na spotkaniu 

dyskusyjnym. Celem spotkania jest określenie kierunków rozwojowych wielkopolskich klastrów 

oraz zdefiniowanie obszarów oczekiwanego wsparcia publicznego. Spotkanie będzie też 

okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy liderami inicjatyw klastrowych. Wnioski z dyskusji 

posłużą do wdrożenia spójnego systemu wsparcia i rozwoju inicjatyw klastrowych w woj. 

wielkopolskim. 

Spotkanie jest organizowane w ramach prac zleconych przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego, których celem jest wypracowanie koncepcji wsparcia 
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rozwoju klastrów w regionie. Spotkanie organizowane jest również we współpracy 

z Wielkopolskim Centrum Klasteringu. 

 

Program: 

13.00   Przywitanie i słowo wprowadzające 

Stanisław Szultka – Dyrektor Zarządzający Obszaru Badawczego 

Przedsiębiorstwa i Innowacje, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

Michał Ptaszyński – Kierownik Oddziału Innowacji i Przedsiębiorczości, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Anna Połczyńska – Prezes Wielkopolskiego Centrum Klasteringu 

 

I runda dyskusji – Doświadczenia i sukcesy inicjatyw klastrowych w 

Wielkopolsce 

II runda dyskusji – Obecne i przyszłe kierunki rozwoju inicjatywy klastrowych 

III runda dyskusji – Wyzwania dla rozwoju inicjatyw klastrowych i oczekiwania 

wobec wsparcia publicznego 

 

15.30   Podsumowanie i zakończenie spotkania 

 

 

 

 

 

 

 


