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RGKK ~ KICK

KICK – Konsorcjum Innowacyjnych Centrów Klasteringu

1. Eurofundusz (partner koordynujący)

2. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Warszawie (partner krajowy)

3. LM Consulting – Marek Michalak (partner organizacyjny)

4. Partner Regionalny (regionalny partner  organizacyjny)



Doświadczenie KICK - klastering

1. Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych  „Ramy wdrożenia polityki klastrowej” 
- umowa  z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach Programu 
INNOPOMORZE.

2. Projekt  UE budowy sieci klastrów wokół Morza Bałtyckiego BalticSupply
- platforma Klastrów i Model Biznesowy sektora klastrów (eubizz.net)

3. Konsorcjum Partnerskie INES – Krajowa Izba Gospodarcza dla realizacji polityki 
klastrowej- umowa działao wspólnych KIG –INES w zakresie promocji 
klasteringu.

3. Koncepcja Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A. – podmiot celowy    

transferu  technologii.

5.     RSI Województwo Śląskie i Kujawsko-Pomorskie .



Partnerzy KICK 



RGKK – modele wdrażania
Praktyczne scenariusze wdrażania koncepcji RGKK

1. Działanie oddolne lokalnego/regionalnego środowiska klastrowego (bez 
bezpośredniego zaangażowania zarządu województwa - np. Wielkopolskie 
Centrum Klasteringu).

1. Działanie pilotażowe z zaangażowaniem władz lokalnych (środowisko 
klastrowe integrowane z inicjatywy i przy współudziale samorządu 
gminy/miasta – np. Elbląskie Centrum Klasteringu).

2. Działanie  kompleksowe – integracja całego środowiska klastrowego 
regionu, z udziałem władz lokalnych i zarządu województwa (projekt 
pilotażowy: Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych).



RGKK – najważniejsze funkcje

1. Platforma wymiany informacji i generowania projektów
międzyklastrowych w układzie konsorcjalnym.

2. Stałe ciało konsultacyjne dla Zarządu Województwa w zakresie
konstruowania polityki gospodarczej regionu.

3. Ośrodek podnoszenia/nabywania kompetencji klastrowych (szkolenia
dedykowane lokalnym liderom gospodarczym, przedstawicielom
nauki i samorządowcom).

4. Internacjonalizacja działao samych PK/IK oraz ich członków.



RGKK – cele strategiczne
1. Doprowadzenie do powstania w danym województwie Regionalnego

Ekosystemu Klastrowego (REK), czyli zespołu warunków optymalizujących
możliwośd powstawania, funkcjonowania i rozwoju PK/IK.

2. Integracja regionalnego środowiska klastrowego wokół idei współpracy
międzysektorowej i międzyklastrowej, profesjonalizacji działao organizacji
klastrowych i samorządowych.

3. Rozwijanie ścisłej współpracy środowiska klastrowego z samorządami lokalnymi
oraz zarządem regionu na maksymalnie dużej liczbie obszarów gospodarczych.

4. Promowanie i systemowe wdrażanie idei podnoszenia stopnia innowacyjności
podmiotów klastrowych ukierunkowane na inteligentne specjalizacje danego
regionu (koncepcja Brokera Technologii).

5. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pełnego wachlarza narzędzi
finansowania działalności podmiotów gospodarczych.



Źródło: opracowanie własne

Wzmocnienie klastrów w ramach RGKK



RGKK – Regionalny Ekosystem Klastrowy

REK – zespół ściśle ze sobą powiązanych czynników, występujących na danym   

terenie, ułatwiających inicjowanie, powstawanie i funkcjonowanie powiązao  

kooperacyjnych oraz inicjatyw klastrowych.

Główne czynniki:

1. Dostęp do bazy danych o najistotniejszych z punktu widzenia inicjowanych PK/IK 
informacjach, ułatwiających rozwój Powiązao Kooperacyjnych (PK)

2. Dostęp do infrastruktury badawczo-naukowej (np. voucher na opłacenie dostępu 
do infrastruktury i kadry badawczo-naukowej).

3. Możliwośd bezkosztowego podnoszenia/uzupełniania kompetencji niezbędnych 
lokalnym liderom społeczno-gospodarczym. 

4. Bezkosztowy/preferencyjny dostęp do bazy logistycznej PK w początkowym 
etapie ich rozwoju 

5. Rozwój sieci brokerów  technologii i instrumentów finansowania inwestycji 
podmiotów klastrowych  (współpraca z sekt. B+R).



RGKK - korzyści dla klastrów

Koncentracja  rozwoju na wspólnych obszarach kooperacyjnych klastrów i 
dostęp do narzędzi współpracy sieciowej – wzmocnienie technologiczne i 
organizacyjne klastrów.

Umocnienie powiązao kooperacyjnych, produktowych czy 
technologicznych oraz eksportowych podmiotów klastrowych.

Wzmocnienie kooperacji nauki i biznesu – ścieżka komercjalizacji wiedzy 
i transferu technologii dla podmiotów klastrowych

Rozwój instrumentów wsparcia dla nowego okresu programowania 
w zakresie finansowania przedsiębiorczości i podmiotów innowacyjnych
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