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1. Wprowadzenie 
 

Koncepcja wyłaniania Kluczowych Klastrów Krajowych związana jest z wdrażaniem założeń strategii 

Europa 2020 i postulowanej przez Komisję Europejską koncepcji inteligentnych specjalizacji (smart 

specialisation), która zakłada koncentrację wysiłków i zasobów na określonej, niewielkiej liczbie 

priorytetów, czy też specjalizacji gospodarczych. Klastry, jako skupiska podmiotów gospodarczych o 

jednolitej lub/i komplementarnej specjalizacji branżowej odgrywają w tym kontekście bardzo ważną 

rolę. Silne klastry w regionach powinny stanowić podstawę wyłaniania specjalizacji gospodarczych, z 

natury rzeczy opartych o przedsiębiorstwa, sektor B+R, uczelnie, czy instytucje otoczenia biznesu 

funkcjonujące w regionie.  

O klastrach, jako instrumencie wdrażania w Polsce inteligentnych specjalizacji mówi Strategia 

Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG) „Dynamiczna Polska 2020”. Zgodnie z nią „w 

kontekście wymiaru terytorialnego polityki rozwoju istotną rolę odgrywają klastry. Stanowią one 

skuteczny mechanizm koncentrowania zasobów i środków oraz są jednym z najlepiej 

zdiagnozowanych sposobów stymulowania innowacyjności i współpracy horyzontalnej w 

gospodarce.”1 

Odniesienie do klastrów kluczowych znajdujemy również w programie wykonawczym do SIEG, tj. w 

Programie Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP)2, w kontekście współpracy przedsiębiorstw z sektorem 

naukowo-badawczym i tworzenia nowych produktów i usług lepiej dostosowanych do potrzeb 

konsumentów. Osiągnięcie postawionych celów PRP będzie możliwe przede wszystkim poprzez 

koncentrację wydatkowania środków publicznych na klastrach o największym potencjale 

rozwojowym dla gospodarki (kluczowych klastrach krajowych i kluczowych klastrach regionalnych).  

Podobne zapisy zawiera średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2020 roku, która zakłada 

zwiększenie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań poprzez klastry. Oprócz celów 

makroekonomicznych dokument wyznacza także cele w wymiarze mikroekonomicznym definiując je 

w następujący sposób: ,,nowoczesnym instrumentem wzmacniającym specjalizacje regionalne bądź 

lokalne będzie wspieranie rozwoju klastrów (tj. przekształcanie skupisk firm w dynamiczne klastry z 

wysokim poziomem konkurencji i współpracy, interakcji i efektów zewnętrznych)3. 

U podstaw procesu selekcji Kluczowych Klastrów Krajowych leży więc strategia specjalizacji 

gospodarczej i ukierunkowania zasobów krajowych oraz regionalnych na silne, sprawnie 

funkcjonujące i posiadające potencjał rozwojowy podmioty (priorytetyzacja). Szczególną rolę 

przypisuje się w tym procesie podmiotom o znacznym potencjale innowacyjnym, które posiadają 

rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz mogą osiągać doskonałość i konkurencyjność w skali 

globalnej. Klastry, jako sformalizowane czy niesformalizowane skupiska takich podmiotów, choćby ze 

względu na skalę (masę krytyczną, o której stanowi liczba i struktura podmiotów),stają się istotnym 

aktorem realizacji takiej polityki.  
 

                                                           
1
 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, str. 60 

2
 Program Rozwoju Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki 2014, str. 53, 114 

3
 op. cit., str. 164. 
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Tak rozumiana istota polityki klastrowej (a dokładnie polityki opartej na klastrach) ma szczególne 

znaczenie nie tylko z uwagi na konieczność koncentracji i ukierunkowania ograniczonych środków 

finansowych na rozwoju najbardziej obiecujących inicjatyw gospodarczych, ale również z uwagi na 

fakt wyczerpywania się4 dotychczasowych źródeł wzrostu gospodarczego, takich jak: relatywnie 

niskie koszty pracy, dostępność tanich surowców, korzystne położenie geograficzne. Obliguje to do 

poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, które – jak pokazują trendy rozwojowe krajów 

wysoko rozwiniętych – tkwią w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach (GOW). 

Oznacza to intensywny transfer wiedzy i technologii z uczelni oraz sektora B+R (jednostki naukowe) 

do przedsiębiorstw, wykorzystywanie w praktyce gospodarczej wyników prac badawczych i 

rozwojowych, nowych idei i koncepcji oraz łączenie potencjałów różnych instytucji/organizacji, w tym 

przedsiębiorców, zapewniające osiągnięcie efektów synergii w działalności gospodarczej.  

Korzyści z realizacji takiego podejścia są od lat oczywiste i znane. Innowacyjność jest jednym z 

kluczowych czynników przyczyniających się do wzrostu dobrobytu ekonomicznego krajów. 

Przedsiębiorstwa, które implementują innowacje są zdecydowanie bardziej rentowne od tych, które 

nie ponoszą na nie nakładów. Jednocześnie wzrost ich dochodów wpływa na wzrost zamożności 

obywateli, na poprawę jakości ich życia oraz dostępności do nowych produktów i usług. Innowacje 

przyczyniają się również do zmniejszenia bezrobocia, gdyż nowoczesne gospodarki, czerpiąc korzyści 

z ekspansji napędzanej zastosowaniami nowych, innowacyjnych technologii, tworzą miejsca pracy, 

związane z powstawaniem nowych rodzajów usług w sferze produkcji i szeroko rozumianej 

konsumpcji. Wysoko innowacyjna gospodarka oferuje więcej szans rozwojowych dla młodego 

pokolenia, m.in. hamując odpływ talentów i wysoko wykwalifikowanej kadry5. 

Wypracowane przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej rekomendacje wskazują, iż głównym celem 

polityki klastrowej powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki 

w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz 

wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych (klastrów kluczowych). Sformułowane 

kierunki i założenia polityki klastrowej przewidują dwa kierunki oddziaływania na realizację tego celu, 

szerokie i wąskie. W szerokim ujęciu należy mówić o polityce rozwoju bazującej na klastrach (cluster-

based development policy) obejmującej wiele różnych polityk i instrumentów, które w 

skoordynowany sposób wspierają rozwój konkretnych skupisk firm (klastrów)6. 

Przyjęcie zasady koncentracji i koordynacji różnych polityk i instrumentów publicznych (m.in. 

nakładów na infrastrukturę, B+R, czy edukację) wokół wybranych, wiodących klastrów (specjalizacji 

gospodarczych) bazuje na założeniu, że inwestowanie ograniczonych środków publicznych w ramach 

skupisk przedsiębiorstw jest bardziej efektywne i przynosi więcej tzw. efektów zewnętrznych 

(externalities), niż ich horyzontalna dystrybucja7. Efektem będzie zintegrowane i skoordynowane 

wykorzystanie instrumentów różnych polityk – innowacyjnej, naukowo-technologicznej, 

proeksportowej, rozwoju kapitału ludzkiego, etc. 

                                                           
4
 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki, na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, 2006 

5
 Op. cit 

6
 Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki 

klastrowej, M. Dzierżanowski red., PARP, Warszawa 2012r 
7
 Wizja klastrów i polityki klastrowej w Polsce do 2020 wersja II materiał ekspercki do dyskusji na III spotkaniu 

Grupy roboczej ds. polityki klastrowej 
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W wąskim ujęciu polityka klastrowa zakłada zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół 

wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju 

(wsparcie centralne) i poszczególnych regionów (wsparcie regionalne), wpisujących się w 

inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. Wsparcie to powinno być ukierunkowane na 

współfinansowanie projektów rozwojowych, a w szczególności działalności badawczo-rozwojowej, 

inwestycji we wspólną infrastrukturę edukacyjną lub badawczą, rozwój kapitału ludzkiego, 

internacjonalizację, etc., uzgodnionych w ramach krajowych klastrów kluczowych. Projekty te byłyby 

realizowane przez działające w klastrach podmioty, czyli przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, 

instytucje otoczenia biznesu i inne (w tym koordynatorów) lub, co jest bardziej preferowane, 

tworzone przez nie konsorcja. Koncentracja środków powinna również służyć nie tylko wzmacnianiu 

już istniejących klastrów, ale również mobilizacji inicjatyw klastrowych do budowania niezbędnej 

masy krytycznej, która będzie umożliwiała przedsiębiorstwom konkurowanie w skali globalnej. 

Narzędziem niezbędnym do realizacji tak sformułowanych celów polityki klastrowej jest opracowanie 

systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). W tym celu konieczne jest doprecyzowanie 

definicji Krajowego Klastra Kluczowego i uszczegółowienie jego profilu przy uwzględnieniu wszystkich 

stawianych takim klastrom wymagań i oczekiwań. Następnie należy opracować kryteria i wskaźniki 

oraz system organizacji wyboru KKK wraz z odpowiednimi procedurami.  

 

 

  



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

6 

2. Cele etapu I opracowania systemu wyboru Krajowych Klastrów 

Kluczowych 
 

Realizując założenia przyjęte przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP), we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, podjęła inicjatywę zmierzającą 
do przygotowania spójnego i kompletnego systemu wyłaniania Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) 
w Polsce. Elementami przedsięwzięcia są: 

1. ustalenie aktualnego stanu wiedzy na temat istniejących sposobów i systemów oceny  
klastrów, 

2. ustalenie, w oparciu o analizę źródeł wtórnych oraz wiedzę ekspercką, parametrów 
charakteryzujących Krajowy Klaster Kluczowy, 

3. wykorzystanie dorobku wcześniejszych projektów oraz wiedzy eksperckiej do określenia, w jaki 
sposób powinien być zaprojektowany system wyboru KKK w Polsce, 

4. przygotowanie i przeprowadzenie szerokich konsultacji proponowanego systemu,  

5. wypracowanie ostatecznej wersji systemu wyboru KKK w Polsce.  

 

Działania w ramach inicjatywy podzielono na trzy etapy:  

Etap I: obejmuje działania metodologiczne związane z uporządkowaniem i ujednoliceniem definicji 
podstawowych pojęć odnoszących się do klastrów, analizę jakościową źródeł wtórnych krajowych i 
zagranicznych pod kątem kryteriów, wskaźników i procedur wyboru klastrów oraz opracowanie 
profilu KKK.  

Etap II: obejmuje opracowanie szczegółowej koncepcji kryteriów, procedur i organizacji wyboru KKK.  

Etap III: obejmuje konsultacje międzyresortowe i szerokie konsultacje społeczne zaproponowanej 
koncepcji oraz przyjęcie ostatecznego kształtu systemu.  

 

Niniejszy raport prezentuje wyniki prac Etapu I.  
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3. Uporządkowanie i ujednolicenie pojęć odnoszących się do klastrów 
 

W literaturze przedmiotu oraz w aktach prawnych występują rożne definicje pojęć odnoszących się 
do funkcjonowania klastrów. Na potrzeby budowanego systemu wyłaniania KKK konieczne było 
uporządkowanie i ujednolicenie definicji następujących pojęć:  

1. klaster, 

2. inicjatywa klastrowa, 

3. klaster lokalny/regionalny, 

4. klaster ponadregionalny, 

5. krajowy klaster kluczowy, 

6. regionalny klaster kluczowy, 

7. koordynator klastra (organizacja zarządzająca klastrem), 

8. konsorcjum członków klastra. 

W związku z powyższym dokonano przeglądu wielu funkcjonujących w literaturze definicji klastrów, 
inicjatyw klastrowych, klastrów kluczowych oraz pojęć pokrewnych. Punktem wyjścia do analizy była 
nowa polityka klastrowa, nakreślona przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej (2011-2012). W 
wąskim ujęciu polityka klastrowa obejmuje wspieranie tzw. inicjatyw klastrowych i koordynatorów 
klastrów, których funkcjonowanie przyczynia się do rozwoju danego skupiska firm. Działanie 
inicjatyw klastrowych i koordynatorów tych inicjatyw powinno przyczyniać się do bardziej 
skoordynowanego wykorzystania dostępnych polityk i instrumentów publicznych – jest to jednak 
efekt pośredni, a nie bezpośrednie założenie tak sformułowanej polityki klastrowej8. 

W trakcie prac nad definicjami przyjęto następujące założenia:  

1. Odwołanie się do źródeł – literatury naukowej i opracowań badawczych, na bazie których 
opracowano ostateczne definicje. Literatura źródłowa obejmuje w istocie „pierwotne” wersje 
definicji klastra jako zjawiska, które zostało zidentyfikowane i opisane na bazie źródeł naukowych 
[M.Porter, A. Marschall, i inni]. Odwołanie się tylko do najnowszych publikacji nie pozwoliłoby na 
uwypuklenie istoty zjawiska, dlatego punktem wyjścia były wcześniejsze źródła, które zostały 
uzupełnione o treści najnowsze.  

2. Ostateczne definicje powinny obejmować sformułowania na tyle ogólne, aby mieściły się w nich 
klastry o zróżnicowanej specyfice, reprezentujące różne typy i modele rozwoju czy różne sektory 
gospodarki. W Polsce, ze względu na krótki okres istnienia większości klastrów, ma to szczególne 
znaczenie. Wiele z nich odbiega od klasycznych definicji i modeli klastrów, a jednak ich efekty są 
dość dobre, jak na etap (czasokres) ich funkcjonowania. 

3. Definicje powinny być uszczegółowione i doprecyzowane w tych punktach, które są istotne z 
punktu widzenia oczekiwań związanych z wyborem klastrów kluczowych, w szczególności więc: 
potencjału, efektów oddziaływania, celów, powiązania ze specjalizacjami regionów, etc. 
Doprecyzowanie definicji dotyczy przymiotnika „kluczowy”. W przypadku pozostałych klastrów 
jest to wyznacznik kierunku doskonalenia się i rozwoju.  

                                                           
8
 Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku….op. cit.  
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4. Uwzględnienie dotychczasowego dorobku – mając na względzie powyższe, tam gdzie było to 
możliwe, wykorzystano dorobek Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, także w zakresie 
wypracowanych definicji. 

Koordynator klastra9 (ew. organizacja zarządzająca klastrem, organizacja klastrowa) to osoba 
prawna, która organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań, przepływów wiedzy i współpracy  
w klastrze, a także świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz firm i innych podmiotów działających 
w danym skupisku. Koordynator reprezentuje klaster w relacjach zewnętrznych, zajmuje się bieżącą 
administracją klastra i realizuje inne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klastra. 
W początkowych fazach rozwoju współpracy wspomniane funkcje pełni często nie instytucja, ale 
konkretna osoba określana, jako animator klastra10. Na późniejszym etapie, na poziomie 
operacyjnym także należy mówić o osobie, która jest określana mianem koordynatora lub 
menedżera klastra. 
 
Funkcje operacyjne koordynatora mogą być rozdzielone pomiędzy innych członków klastra, jednak 
odpowiedzialny za ich realizację jest koordynator. Warto podkreślić, iż koordynatorem klastra 
ostatecznie nie musi być osoba, która była pomysłodawcą i inicjatorem jego powstania.  
Koordynator klastra pełni w klastrze funkcje zarządcze dotyczące:  

1. planowania, uzgadniania misji, wizji i strategicznych celów działalności,  

2. organizowania (animowania),  

3. motywowania,  

4. monitorowania i kontroli.  

 

Inicjatywa klastrowa to forma organizacyjna, gromadząca kluczowych graczy klastra na rzecz jego 
rozwoju, w tym także pewna formuła partnerstwa, która służy uzgadnianiu a następnie wdrażaniu 
działań istotnych dla rozwoju danego skupiska firm i instytucji z otoczenia11.  
 
 

Podobnie jak to zostało rozwiązane w rekomendacjach Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, 
przyjmuje się w uproszczeniu, że inicjatywa klastrowa jest sformalizowaną częścią klastra 
(sformalizowanym klastrem), przy czym wsparcie publiczne – z uwagi na tzw. efekty zewnętrzne – 
niesie korzyści także dla pozostałych podmiotów klastra (rozumianego, jako skupisko gospodarcze) 
niewchodzących w skład inicjatywy, które z czasem mogą do niej przystąpić. Dlatego w dalszej części 
opracowania, w tym w proponowanym systemie wyłaniania klastrów kluczowych, będzie używane 
pojęcie klastra a nie inicjatywy klastrowej. Należy pamiętać, że również potocznie najczęściej 
używane jest słowo klaster, także na określenie inicjatywy klastrowej i koordynatora12. 

 

                                                           
9
    Za: Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku.. op.cit 

10
  Jest to osoba wywodząca się ze sfery biznesu, administracji lub instytucji otoczenia, która ma pewną wizję 

rozwijania współpracy i budowania przyszłości danego skupiska firm i innych podmiotów. Często dla 
rozwoju inicjatywy klastrowej potrzebne jest zetknięcie się kilku liderów. W późniejszej bardziej 
sformalizowanej fazie rozwoju liderzy ci tworzą najczęściej radę klastra. 

11
 Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku…op. cit.  

12
 Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku…op. cit.  
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Klaster –geograficzne skupisko niezależnych podmiotów, reprezentujących określoną specjalizację 
gospodarczą13, współpracujących i konkurujących ze sobą w ramach łańcucha wartości.  
Współpraca w ramach klastra ma charakter sformalizowany, jest realizowana w wymiarze zarówno 
wertykalnym, jak i horyzontalnym i jest ukierunkowana na osiągnięcie założonych wspólnych celów. 
Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów 
uczestniczących w klastrze, takich jak przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki naukowe, instytucje 
otoczenia biznesu oraz pozostałe organizacje wspierające. 
 
 

Powiązanie firm i instytucji należy rozumieć, jako pewną specjalizację gospodarczą, czy też profil 
działalności związany z określonym wyrobem końcowym lub usługą – dlatego też w raporcie 
zamiennie używa się sformułowań: klaster i skupisko. Klaster może obejmować firmy z różnych 
sektorów, działające w ramach pewnego łańcucha wartości. Może być także definiowany 
funkcjonalnie. 

Klastry rozumiane są, jako skupiska firm (powiązanych pewnym profilem działalności gospodarczej), 
instytucji otoczenia biznesu i sektora B+R, które rozwijają się w oparciu o przepływy wiedzy, 
innowacje oraz jak najlepsze dopasowanie i wykorzystanie zasobów dostępnych w danej lokalizacji. 
Dzieje się tak dzięki intensywnym interakcjom oraz współpracy, dialogowi i koordynacji, które 
występują obok naturalnej konkurencji pomiędzy podmiotami w klastrze. Konkurencja optymalizuje 
wykorzystanie zasobów wewnętrznych przedsiębiorstw (i innych podmiotów) oraz stymuluje 
innowacyjność. Współpraca pozwala natomiast na optymalizację wykorzystywania zasobów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz umożliwia rozwój innowacji dzięki nowym sposobom łączenia 
różnych zasobów i wiedzy oraz sprzężeniom zwrotnym14. 

W klastrze bardzo ważna jest również współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia 
należącymi do sektora B+R (uczelniami, instytutami badawczymi) oraz infrastruktury wsparcia 
biznesu (parkami naukowo-technologicznymi czy inkubatorami technologicznymi), a także z 
administracją publiczną. 

 

Warto podkreślić iż klaster powinny determinować następujące cechy:  

− Geograficzna bliskość podmiotów15. Geograficzne skupisko można rozpatrywać w dwóch 
aspektach:  

 Bliskość aglomeracyjna. Podmioty zlokalizowane bliżej siebie z reguły lepiej 
współpracują, mają do siebie więcej zaufania [patrz badania dystryktów przemysłowych 
A. Marshall’a, koncepcja biegunów wzrostu F.Perrouux’a], a częstsze kontakty 
korzystniej wpływają na współpracę tych podmiotów. 

 Powiązanie z terytorium. Efektywniejsze są te klastry, które wykorzystują przewagi 
endogeniczne regionów, w których działają.  

− Współpraca podmiotów gospodarczych danej branży/sektora16, (ale również pokrewnych 
branż, lub na styku kilku branż) w łańcuchu wartości17 – na każdym, lub przynajmniej na 3 z 4 
etapów tego łańcucha:  

                                                           
13

 Branża, sektor, gałąź gospodarki, traktowane są tu jako synonimy.  
14

 Wizja klastrów i polityki klastrowej w Polsce do 2020 wersja II …op. cit. 
15

 M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990, patrz też A. Marshall, teoria przestrzennej 
koncentracji działalności gospodarczej. 
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1. dostawy surowców,   

2. badania i rozwój,  

3. produkcja,  

4. dystrybucja i promocja.  

Klaster nie jest pojedynczym łańcuchem wartości zorganizowanym wokół jednego dużego 
podmiotu, ale siecią (powiązania wertykalne i horyzontalne18), którą tworzą podmioty 
działające w danej branży, na rzecz danej branży, wokół danej branży, oferujące produkty 
komplementarne19 i substytucyjne względem siebie.  

− Struktura klastra. W klastrze ważna jest współpraca firm z instytucjami otoczenia biznesu 
(IOB), uczelniami wyższymi, sektorem B+R, instytucjami finansującymi, oraz administracją 
publiczną (rozszerzenie tzw. modelu Triple Helix, obejmującego przedstawicieli biznesu, 
nauki i oraz władz publicznych)20. Jednak największą grupę członków klastra powinny 
stanowić firmy. W tym kontekście można mówić o „optymalnej” strukturze klastra, w której 
ok. 70% członków powinni stanowić producenci – firmy działające na zasadach 
komercyjnych21. 

− Tworzenie wartości, jako efekt współpracy. Wartość może mieć (a nawet ma) odmienny 
charakter dla poszczególnych typów podmiotów w klastrze oraz zależy od rodzaju klastra22. 
Niezależnie od tego, jaki charakter ma wartość dodana, każdy rodzaj podmiotów działających 
w klastrze jest beneficjentem korzyści wynikających z działalności w klastrze23.  

− Podmioty w klastrze mogą być ze sobą powiązane formalnie (m.in. umową/porozumieniem) 
lub nieformalnie (tzn. w sposób nie udokumentowany formą umowy).  

− Podmioty w klastrze są niezależne od siebie w sensie kapitałowym i osobowym.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
16

 M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990. 
17

 Cluster-Based Strategies for Growing State Economies 
18

 Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów 
19

 Metodyka benchmarkingu klastrów w Polsce, w: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub–
Iwan (red), PARP, Warszawa 2012  

20
 M. Porter, The Competitive Advantage of Nations , 1990 

21
 Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012, J. Hołub–Iwan (red), PARP, Warszawa 2012   

22 Wartością mogą być innowacje (np.: klastry oparte na wiedzy skupiające firmy, dla których szczególną 

wartością jest łatwy kontakt z instytutami badawczymi i uczelniami oraz natychmiastowy dostęp do wyników 
badań), rozszerzenie skali działania (np.: klastry koncentrujące się na korzyściach skali - mają one na celu 
prowadzenie badań w dziedzinie złożonych systemów, opartych na dużej skali produkcji, a uczestniczące w nich 
firmy regularnie wprowadzają nowe technologie), podnoszenie jakości w łańcuchu dostaw (np.: klastry 
uzależnione od dostawcy - charakterystyczne dla sektorów rolniczego, leśnego i tradycyjnego przemysłu 
przetwórczego), wąska specjalizacja (np.: klastry wyspecjalizowanych dostawców – głównie dostarczających 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe). Wartością może być wymiana informacji o sytuacji na rynku, o 
potrzebach klientów i nowych rynkach zbytu, dostęp do wysoko kwalifikowanych pracowników, obniżenie 
kosztów działalności, zwłaszcza w zakresie wdrażania nowych technologii oraz marketingu i promocji. Szerzej 
patrz: OECD, ang. The Organisation for Economic Co-operation and Development, Portal Innowacji 
www.pi.gov.pl , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  
23

 A. Grycuk; Klastry jako instrument polityki regionalnej. „INFOS" 13(83)/2010. 
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B020E3FA76E549A7C125775800244FF4/$file/infos_83.pdf 

http://www.pi.gov.pl/


 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

11 

Klaster lokalny/regionalny – to klaster (skupisko podmiotów) działający na terenie jednego 
województwa, którego efekty oddziaływania koncentrują się w regionie, ale też, w zależności od 
specyfiki klastra (m.in. specyfiki branżowej, jak m.in. ICT), mogą obejmować kilka ościennych 
regionów. 
 

Przymiotnik lokalny/regionalny rozpaprywany jest łącznie w dwóch kontekstach:  

− Zakres geograficzny lokalizacji podmiotów klastra oraz wykorzystanie endogenicznych 
przewag regionu,  

− Zakres oddziaływania klastra.  

Efekt działania jest tu rozumiany szeroko, jako wartość dla różnych interesariuszy (Triple Helix– 

przedstawicieli biznesu, nauki oraz władz publicznych) klastra. Jeśli klaster generuje wartość dodaną 

głównie lokalnym i regionalnym podmiotom gospodarczym, jednostkom naukowym, IOB, oraz 

ogólnie regionowi, w którym działa, mówimy wówczas o klastrze lokalnym/regionalnym. 

Klaster ponadregionalny – to klaster (skupisko podmiotów) działający na terenie dwóch lub więcej 
sąsiadujących województw, którego efekty oddziaływania obejmują kilka regionów. 

 

Ponadregionalność klastra rozpatrywana jest w kontekście:  

− Zakresu geograficznego – lokalizacji podmiotów klastra,  

− Zakresu oddziaływania efektów działalności klastra, które muszą w znaczący sposób 
przekraczać skalę jednego regionu, 

− Efektów synergii wynikających z łączenia specyficznych potencjałów endogenicznych kilku 
regionów – powinno się uznawać to za szczególną cechę klastrów ponadregionalnych. 

 

Krajowy Klaster Kluczowy – to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej 
konkurencyjności międzynarodowej; krajowe klastry kluczowe są identyfikowane na poziomie 
krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i 
innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału 
koordynatora24. 

 

Strategiczne znaczenie dla gospodarki kraju mają klastry:  

− wyróżniające się (na tle innych klastrów w Polsce) istotnym potencjałem tj. zrzeszające 
sprawnie działające, konkurencyjne na rynku podmioty gospodarcze, wysokiej jakości 
jednostki naukowe oraz efektywnie działające instytucje otoczenia biznesu; 

− wyróżniające się efektami działania tj. generujące wartość dodaną zarówno dla interesariuszy 
klastra, jak i dla gospodarki kraju. Kluczowy klaster przyczynia się do rozwoju gospodarczego 
kraju poprzez podnoszenie jakości produktów, poziomu innowacyjności, jakości kształcenia, 
jakości życia, etc.; 

                                                           

24
Za: Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku.. op.cit 
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− rozpoznawalne i zdolne do konkurowania na arenie międzynarodowej25; 

− powiązane z kierunkami rozwoju kraju, w szczególności z inteligentnymi specjalizacjami. 

Szczególnymi cechami kluczowego klastra krajowego w odniesieniu do zasięgu powinny być:  

− Efekty oddziaływania klastra w wymiarze przynajmniej krajowym. W tym kontekście klaster 
krajowy to klaster przyczyniający się do rozwoju gospodarczego kraju.  

− Efekty wykorzystania potencjału endogenicznego kraju. 

 

Z kolei kategoria regionalnych klastrów kluczowych to klastry wybierane na poziomie regionów w 
procedurach określonych decyzjami samorządów regionalnych. Podobnie jak w przypadku KKK, 
w procedurze ich wyboru lub definiowania pod uwagę mogą być brane następujące kryteria: masa 
krytyczna, potencjał rozwojowy i innowacyjny, dotychczasowa i planowana współpraca oraz 
doświadczenie i potencjał koordynatora, etc.  

 

Regionalny klaster kluczowy – to klaster o zasięgu regionalnym i strategicznym znaczeniu dla 
gospodarki danego regionu. Regionalne klastry kluczowe są wybierane na poziomie regionalnym  
z uwzględnieniem m.in. masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej 
i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora. Procedury wyboru oraz 
kryteria powinny uwzględniać specyfikę regionu.  

Regionalny klaster kluczowy powinien wykazywać przynajmniej następujące cechy: 

 Efekty oddziaływania działalności klastra mają zasięg przynajmniej regionalny, 

 Działalność klastra generuje synergię w obrębie regionu, 

 Posiada wysoki potencjał gospodarczy w skali regionu – zrzesza znaczącą grupę podmiotów 
gospodarczych z branż zlokalizowanych w regionie, jednostek naukowych oraz IOB, 

 Wyróżnia się efektami działania przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionu  
i rozwoju koopetycji wśród przedsiębiorstw danej branży, 

 Obszar tematyczny działania klastra jest powiązany z kierunkami rozwoju regionu,  
w szczególności z inteligentnymi specjalizacjami. 

Konsorcjum członków klastra – to konsorcjum złożone, w zależności od wymogów danego 
instrumentu/programu, z należących do klastra przedsiębiorstw, jednostek edukacyjnych  
i naukowych, instytucji otoczenia biznesu i innych (w tym koordynatora), które wnioskuje  
o współfinansowanie projektu, wynikającego z uzgodnionej i przyjętej strategii rozwojowej klastra 
(co powinien potwierdzić każdorazowo koordynator klastra). Celem tej formy organizacyjnej jest 
wzmocnienie potencjału członków klastra.  
  

                                                           
25

 Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów 
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4. Analiza desk research dostępnych materiałów pod kątem wyłonienia 
potencjalnych kryteriów wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych 

 

Analiza dostępnych źródeł wtórnych pozwoliła na ocenę na ile w literaturze przedmiotu,  
w dostępnych raportach z badań i analiz wykazywane są:  

− obszary, podobszary, 

− kryteria, 

− wskaźniki  

które mogą być wykorzystane do wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce. Wykaz źródeł 
zawiera tabela nr 1.  

 

Tabela 1. Wykaz źródeł wtórnych wykorzystanych w analizie. 

Lp. Źródło 

1.  „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania” 

2.  Regionalny program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego 2009-2015. Konkurs na klastry 
kluczowe woj. pomorskiego, Gdańsk 2009 
http://klastry.pomorskie.eu/content.php/?id=13 

3.  „Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki 

klastrowej” 

4.  Europejska Sieć Doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów 
(http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket=zAupHN8qaJA=&tabid=147) 

5.  European Cluster Excellence Initiative, Gold and Bronze Label in cluster management – ocena I 
nadawanie certyfikatów jakości zarządzanie przez European Secretariat for Cluster Analysis 
European Cluster Excellence BASELINE - Minimum Requirements for Cluster Organisations, Document for 
Publication - Nov 17, 2011 
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters 

6.  Kluczowe wskaźniki rezultatów działania klastra (Key Performance Indicators) stosowane przez 
Clusterland Upper Austria (na podstawie materiałów ze szkolenia „Multisource financing for Clusters in 
the New Programming Period”, European Academy for Taxes, Economics and Law 2014) 

7.  Handbook for Cluster Optimisation, CNCB – Cluster and Network Cooperation for Business Success in 
Central Europe (http://abclusters.org/wp-content/uploads/2013/12/Handbook-for-Cluster-
Optimization.pdf) 

8.  PROMOTING CLUSTER EXCELLENCE Measuring and Benchmarking the Quality of Cluster Organisations 
and Performance of Clusters benchmarking w ramach inicjatywy Kompetenznetze Deutschland 
(http://www.ictcluster.bg/_Code/UserFiles/Files/7.%20proceedings-report.pdf) 

9.  World Class Clusters ‐ An Attempt to Formulate the Main Criteria of World Class Clusters 
(http://www.tci-
network.org/media/asset_publics/resources/000/003/538/original/World_Class_Cluster_paper.pdf) 

10.  Cluster Initiative Greenbook 2.0, 2013 

11.  Cluster Initiative Greenbook 2003 

12.  Clusters in Germany, An Empirical Based Insight View on Emergence, Financing, Management and 
Competitiveness of the Most Innovative Clusters in Germany 
(http://www.clusterplattform.at/fileadmin/user_upload/clusterbibliothek/625_Clusters_in_Germany_un
ter_P5.pdf) 

13.  Cluster management excellence in Germany. German clusters in comparison with European peers 
(http://www.cluster-analysis.org/downloads/CountryReportGermany2012.pdf) 

http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket=zAupHN8qaJA=&tabid=147
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters
http://abclusters.org/wp-content/uploads/2013/12/Handbook-for-Cluster-Optimization.pdf
http://abclusters.org/wp-content/uploads/2013/12/Handbook-for-Cluster-Optimization.pdf
http://www.ictcluster.bg/_Code/UserFiles/Files/7.%20proceedings-report.pdf
http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/003/538/original/World_Class_Cluster_paper.pdf
http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/003/538/original/World_Class_Cluster_paper.pdf
http://www.clusterplattform.at/fileadmin/user_upload/clusterbibliothek/625_Clusters_in_Germany_unter_P5.pdf
http://www.clusterplattform.at/fileadmin/user_upload/clusterbibliothek/625_Clusters_in_Germany_unter_P5.pdf
http://www.cluster-analysis.org/downloads/CountryReportGermany2012.pdf
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14.  Quality Enhanced Cluster Management, A New Indicator Based Peer Review Approach for the Mutual 
Development of Cluster Organisational Excellence (http://www.vdivde-it.de/publications/best-
practice/quality-enhanced-cluster-management.-a-new-indicator-based-peer-review-approach-for-the-
mutual-development-of-cluster-organisational-excellence) 

15.  System akredytacji klastrów na Węgrzech, materiały konferencyjne, (http://www.tci-
network.org/media/asset_publics/resources/000/004/316/original/TheHungarianCase.pdf?1326372578, 
http://www.clusterpolisee.eu/pptsopron/cluster_financing_sopron_2013.01.22_02.pdf, 
www.polusprogram.eu) 

16.  Regional Biotechnology, Establishing a methodology and performance indicators for assessing bioclusters 
and bioregions relevant to the Knowledge-based Bio-economy in Europe 
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/regional-biotech-report.pdf) 

17.  
 

MAKING CLUSTERS WORK - UNIDO Methodology 
http://www.msmefoundation.org/folder/publication/58.pdf 

18.  
 

CLUSTERS FOR COMPETITIVENESS. A Practical Guide & Policy Implications for Developing Cluster 
Initiatives (World Bank 
2009)http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/cluster_initiative_pub_web_ver.p
df 

19.  
 

Clusters, Innovation and Entrepreneurship (OECD 2009) 
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/8409061e.pdf 

20.  The Cluster Benchmarking Project (Nordic Innovation Centre 2006) 
http://nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2007/The%20cluster%20benchmarking%20pr
oject%20-%20Benchmarking%20clusters%20in%20the%20knowledge%20based%20economy.pdf 

21.  Cluster -based Strategies for Growing State Economies (National Governors Association, US Council on 
Competitiveness) 
http://www.compete.org/images/uploads/File/PDF%20Files/NGA_Govs_Guide_Clusters_2007.pdf 

22.  Indywidualizm klastrów (Clusters are individuals. NEW FINDINGS FROM THE EUROPEAN CLUSTER 
MANAGEMENT AND CLUSTER PROGRAM BENCHMARKING) 

Źródło: opracowanie własne 

 

W ramach analizy Desk Research dokonano przeglądu dokumentów dotyczących problematyki 
ewaluacji i wyboru najlepiej funkcjonujących klastrów. Analizowane dokumenty opisują zarówno 
doświadczenia polskie, jak i międzynarodowe w tym zakresie. Poddane analizie źródła mają różny 
charakter – od systemowych rozwiązań umożliwiających selekcję klastrów kluczowych, po 
dokumenty analizujące najlepsze praktyki z obszaru klasteringu w wybranym sektorze gospodarki. 
Różnorodność źródeł wpływa na znaczną rozpiętość stosowanych w ocenie klastrów kryteriów, stąd 
też wyniki analizy mogą stanowić jedynie kontekst w procesie budowy systemu wyboru KKK w Polsce. 
Szczegółowe wyniki analizy przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 1 do niniejszego raportu. 
 
1. Pokrywające się (najczęściej występujące) w analizowanych źródłach obszary, podobszary, 

kryteria i wskaźniki oceny.  
 
Większość badanych dokumentów wskazuje na zbliżony zakres analiz i kryteriów oceny jakości 
działania klastrów. Najczęściej branych pod uwagę jest od 3 do 7 obszarów funkcjonowania klastra 
wymienionych poniżej: 

 
1. Masa krytyczna klastra i łańcuch wartości w klastrze (zakres obszaru i nazwy 

wykorzystywane w ramach różnych systemów mogą się znacząco różnić między sobą 
„struktura klastra”, „masa krytyczna”, „organizacja i struktura”, „aktorzy klastra” etc.) – 
obszar ten obejmuje analizę wielkości klastra (liczbę podmiotów), struktury i 
różnorodności aktorów klastra oraz występowania łańcucha wartości. Kryteriami 
najczęściej wykorzystywanymi w ramach tego obszaru są: 1) wielkość klastra mierzona 

http://www.vdivde-it.de/publications/best-practice/quality-enhanced-cluster-management.-a-new-indicator-based-peer-review-approach-for-the-mutual-development-of-cluster-organisational-excellence
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http://www.vdivde-it.de/publications/best-practice/quality-enhanced-cluster-management.-a-new-indicator-based-peer-review-approach-for-the-mutual-development-of-cluster-organisational-excellence
http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/004/316/original/TheHungarianCase.pdf?1326372578
http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/004/316/original/TheHungarianCase.pdf?1326372578
http://www.clusterpolisee.eu/pptsopron/cluster_financing_sopron_2013.01.22_02.pdf
http://www.polusprogram.eu/
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http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/cluster_initiative_pub_web_ver.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/cluster_initiative_pub_web_ver.pdf
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/8409061e.pdf
http://nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2007/The%20cluster%20benchmarking%20project%20-%20Benchmarking%20clusters%20in%20the%20knowledge%20based%20economy.pdf
http://nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2007/The%20cluster%20benchmarking%20project%20-%20Benchmarking%20clusters%20in%20the%20knowledge%20based%20economy.pdf
http://www.compete.org/images/uploads/File/PDF%20Files/NGA_Govs_Guide_Clusters_2007.pdf
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liczbą podmiotów lub liczbą zaangażowanych przedsiębiorstw, 2) struktura podmiotów w 
klastrze mierzona np. poprzez występowanie określonych typów podmiotów w klastrze 
lub procentowym udziałem typów podmiotów, 3) występowanie łańcucha wartości i 
specjalizacji branżowej w ramach klastra oraz kryteria związane z lokalizacją i 
koncentracją geograficzną (4). 

2. Zarządzanie klastrem – obszar również bardzo często występujący w dokumentach 
poddanych analizie, obejmujący kompetencje i osiągnięcia koordynatora klastra. Kryteria 
oceny w tym zakresie odnoszą się do stopnia formalizacji, jakości zarządzania klastrem i 
obejmują: 1) obecność koordynatora w klastrze 2) doświadczenie w zarządzaniu – okres 
funkcjonowania klastra, certyfikaty w zakresie zarządzania itp., 3) usługi zapewniane  
członkom klastra przez koordynatora 4) realizację procesów w klastrze.  

3. Zasoby klastra – ocena zasobów ludzkich, infrastrukturalnych i finansowych klastra. W 
ramach tego obszaru występują kryteria związane z: 1) dostępnością zasobów ludzkich i 
ich jakością 2) infrastrukturą klastra (np. powierzchniami biurowymi, sprzętem, 
laboratoriami), 3) wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. W niektórych 
systemach (np. ESCA, Handbook for Cluster Optimisation) szczególnie ważnym 
elementem oceny, wydzielonym jako osobny obszar analizy jest pozycja finansowa 
klastra. Aspekt finansowy oceniany jest zazwyczaj na podstawie kryteriów związanych ze 
4) stabilnością finansowania (np. okres na jaki klaster ma zapewnione środki finansowe) 
oraz 5) udziałem środków prywatnych w finansowaniu klastra i jego projektów. 

4. Strategia klastra – analiza strategii rozwoju klastra jest jednym z tych elementów, który 
występuje praktycznie we wszystkich badanych systemach wyboru klastrów. Ocena 
strategii jest zazwyczaj dokonywana przez ekspertów, przy wykorzystaniu wytycznych w 
zakresie oceny wiarygodności i możliwości realizacji przedstawianego przez klaster 
dokumentu. W przypadku zastosowania kryteriów oceny strategii, brane są pod uwagę: 
1) cele rynkowe, 2) plany badań i rozwoju innowacyjności, 3) plany internacjonalizacji, ale 
również 4) sam proces tworzenia strategii i zaangażowanie różnych aktorów klastra, czy 
5) wiarygodność planu wdrożenia strategii. 

5. Wyniki klastra, rezultaty kooperacji – kryteria oceny związane są z osiągniętymi efektami 
w ramach kooperacji i dotychczasową historią działania porozumienia klastrowego. W 
ramach tego obszaru badane są: 1) rzeczywiste zaangażowanie członków klastra (np. 
mierzone liczbą spotkań, liczbą wspólnych projektów, procentowym udziałem członków 
w projektach wspólnych), 2) rozpoznawalność klastra i działalność promocyjna, a także 
poziom internacjonalizacji klastra (3). 

6. Potencjał gospodarczy klastra i znaczenie dla kraju/regionu – obszar wskazujący na 
konkurencyjność przedsiębiorstw działających w klastrze, wielkość zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach skupionych w klastrze, związek z regionalnymi i krajowymi 
specjalizacjami oraz potencjał i wyniki działań eksportowych. Kryteria w tym obszarze 
odnoszą się do: 1) wielkości przedsiębiorstw (zatrudnienie i obroty), 2) potencjału 
eksportowego (przychody z eksportu), 3) specjalizacji regionalnej (pomiar wskaźników 
koncentracji, wpisywanie się w zapisy strategii regionu i kraju, odniesienie do 
inteligentnych specjalizacji). 

7. Innowacyjność i działalność B+R – obszar ten jest bardzo często wydzielany z potencjału 
gospodarczego i ze względu na swoją specyfikę, oraz znaczenie dla działalności klastrów, 
analizowany osobno. Kryteriami są zazwyczaj: 1) potencjał innowacyjny (liczba i jakość 
jednostek naukowych w klastrze, udział przedsiębiorstw prowadzących prace B+R, 
wydatki na B+R) oraz 2) efekty działalności badawczo-rozwojowej (transfery technologii, 
prawa własności intelektualnej). Jednym z ważnych aspektów innowacyjności, często 
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pojawiającym się w literaturze, jest obecność przedsiębiorstw typu start-up oraz spin-
off/spin-out w klastrze. 

8. Procesy w klastrze – obszar nieco rzadziej występujący samodzielnie, często łączony z 
obszarem „Zarządzanie klastrem”. W ramach kryteriów oceny pojawia się: 1) aktywność 
rynkowa, 2) komunikacja i wymiana wiedzy w klastrze, czy 3) marketing i PR. 

9. Otoczenie, warunki ramowe i polityka klastrowa – ocena umiejscowienia klastrów w 
otoczeniu oraz jakości polityki i narzędzi wsparcia klastrów. Obszar ten pojawia się 
jedynie w dokumentach opisujących zjawisko klasteringu, nie występuje natomiast w 
systemach oceny klastrów. Obszar nie znajdujący zastosowania w procesie wyboru KKK. 

 
2. Liczba obszarów i wskaźników, gwarantująca prostotę i przejrzystość oceny. 

W celu zapewnienia przejrzystości i prostoty procesu oceny i wyłaniania KKK w Polsce, rekomenduje 
się ograniczenie liczby obszarów oceny do 3: osiągnięcia i doświadczenie klastra, strategia rozwoju 
oraz potencjał klastra do realizacji strategii rozwoju. Do tych obszarów powinny zostać 
przyporządkowane kryteria i wskaźniki/mierniki odnoszące się do następujących podobszarów: 
 

1. Masa krytyczna i łańcuch wartości. 
2. Zarządzanie klastrem (w tym zasoby klastra i finansowanie działalności). 
3. Wyniki klastra, rezultaty kooperacji. 
4. Potencjał gospodarczy i znaczenie klastra. 
5. Innowacyjność i działalność B+R. 
6. Strategia klastra. 

 
Analiza masy krytycznej i ew. łańcucha wartość mogłaby być dokonywana na wstępnym (formalnym) 
etapie oceny i warunkowałaby dopuszczenie klastra do dalszych etapów oceny. Kryteria oceny tego 
obszaru mogą być w prosty sposób sformułowane tak, aby ich ocena miała charakter zero–
jedynkowy. Pozostałe zagadnienia powinny stanowić przedmiot oceny merytorycznej, a ich 
weryfikacja powinna zostać oparta na odpowiednio dobranej punktacji.  
Do każdego obszaru oceny powinny zostać opracowane wskaźniki. Liczba wskaźników z jednej strony 
nie powinna być zbyt duża, aby nie zacierać obrazu klastra, a z drugiej strony nie powinna być zbyt 
mała aby móc uchwycić najważniejsze kwestie związane z jego oceną.  
 
3. Źródła danych do weryfikacji spełnienia kryteriów, które gwarantują obiektywizm oceny.  
 
Ważnym aspektem wyboru KKK będzie zapewnienie odpowiedniej jakości danych i informacji 
umożliwiających ich prawidłową ocenę. Metodyki oceny klastrów oparte są na:  
 
1. Analizie źródeł wtórnych, stanowiącej tylko pierwszy etap procesu oceny, 
2. Badaniach pierwotnych, analizujących dane na tzw. „powierzchni zjawisk masowych”, czyli 

zbierających ogólnie dostępne dane o klastrach, dane metryczkowe, itp.  
3. Badaniach pierwotnych pogłębionych, opartych na wnikliwej analizie danych pochodzących ze 

wstępnie wybranych już klastrów. Obejmują one różne techniki badawcze, jak kwestionariusze 
ankiet, wywiady bezpośrednie, wywiady pogłębione.  

4. Analizach eksperckich.  
 
Generalnie można stwierdzić, iż ze względu na specyfikę klastra stanowiącego skupisko różnego typu 
podmiotów gospodarczych i społecznych, nie zawsze i niekoniecznie obejmujące firmy/organizacje z 
tej samej branży, nie istnieją gotowe rozwiązania, które pozwolą na zbieranie i analizę danych 
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niezbędnych do wyłonienia KKK, a następnie do monitorowania ich rozwoju. Odpowiednią metodykę 
należy zaprojektować.  
 
Należy pamiętać, że w Polsce brak jest niezależnych źródeł kompleksowych informacji o klastrach, w 
szczególności zapewniających stały monitoring kluczowych mierników sukcesu działań klastrów. 
Oznacza to, że w procesie selekcji KKK najważniejszym źródłem informacji będą koordynatorzy 
klastrów. Z tego względu należy zadbać w procesie o konieczność uwiarygodnienia przedstawianych 
informacji (konieczność przedłożenia stosownych dokumentów, podanie wiarygodnych źródeł 
danych i informacji). Takimi dokumentami czy źródłami mogą być zarówno ekspertyzy, opinie, 
certyfikaty uzyskane przez klastry, powszechnie uznane raporty rynkowe, dane GUS, jak również 
dokumenty klastrowe – umowy klastra, deklaracje członkowskie, ankiety członków klastra, etc. 
Równocześnie publiczne rejestry oraz bazy danych GUS, czy EUROSTAT będą służył do weryfikacji 
zewnętrznej informacji przedstawionych przez koordynatorów klastrów. 
 
4. Kryteria, dla których ocena sposobu spełnienia jest oparta na ocenie eksperckiej. 
 
Należy dążyć do opracowania takiej metodyki oceny i wyboru KKK, aby opierała się ona głównie na 
kryteriach obiektywnych (w oparciu o źródła pierwotne lub wtórne). Jednakże takie podejście nie 
będzie możliwe do zastosowania we wszystkich obszarach analizy. Ocena ekspercka będzie 
wymagana w szczególności w odniesieniu do takich kwestii jak:  

1. Strategia rozwoju klastra, potencjał gospodarczy oraz znaczenie dla otoczenia, 
2. Innowacje i działalność B+R, 
3. Zbieżność profilu klastra z inteligentnymi specjalizacjami krajowymi i regionalnymi. 

 
5. Potencjalne trudności w ocenie spełnienia niektórych kryteriów/mierzeniu niektórych  

wskaźników. 
 
Największe trudności będą dotyczyły zebrania i uwiarygodnienia danych pochodzących z podmiotów 
zaangażowanych w klaster. W większości klastrów w Polsce nie ma systemów monitorowania 
efektów działania klastra, czy gromadzenia statystyk a nieformalne powiązanie podmiotów i to 
często będących dla siebie konkurencyjnymi powoduje, iż chronią one swoje dane. Stąd też, w tym 
obszarze należy spodziewać się największych trudności w zakresie wskaźników bazujących na danych 
o wysokiej wrażliwości np.: 

1. przychody ze sprzedaży, 
2. udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem, 
3. wielkość zatrudnienia, 
4. prowadzone prace badawcze i wydatki na B+R, 
5. klienci. 

 
Uzyskanie ww. danych będzie kluczowe z punktu widzenia prowadzonej oceny. Pokazują one obraz 
faktycznej działalności i potencjał klastra, bez którego nie można dokonać prawidłowej oceny.  
 
6. Potencjalne trudności w dopasowaniu obiektywnych wskaźników do niektórych kryteriów. 
 
Projektowany system wyboru KKK musi z jednej strony spełnić warunek przejrzystości i prostoty, co 
oznacza ograniczenie liczby kryteriów i wskaźników do niezbędnego minimum. Z drugiej strony, 
powinien w sposób naturalny maksymalizować obiektywizm ocen, co z kolei oznacza, iż w przypadku 
niektórych kryteriów pojawią się trudności z doborem w pełni obiektywnych wskaźników ich 
spełnienia. Kryteria jakościowe, które w dużej mierze będą decydować o przyznaniu statusu KKK z 
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definicji są narażone na subiektywność ocen. Jednym ze sposobów przeciwdziałania negatywnym 
skutkom są szerokie konsultacje kryteriów i wskaźników ze środowiskiem klastrowym i uzyskanie ich 
powszechnej akceptacji oraz zapewnienie wysokiej klasy ekspertów oceniających aplikacje.  
 
7. Brak adekwatności niektórych kryteriów do warunków polskich. 

Brak adekwatności dotyczy nie tylko różnic pomiędzy klastrami w Polsce i za granicą. Występowanie 
istotnych różnic dotyczy każdego kraju - wynika to z uwarunkowań społeczno–gospodarczych, czy 
przyjętej polityki klastrowej. Można wskazać pewien pakiet różnic pomiędzy klastrami z Europy 
Zachodniej oraz z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (tzw. nowe kraje UE, w tym Polska). Są to 
m.in. długość działania klastrów, wielkość i znaczenie klastrów dla gospodarki, poziom kapitału 
społecznego, etc.  

Wydaje się, że kwestią oczywistą jest decyzja, że wybór obszarów i kryteriów oraz wskaźników do 
poszczególnych kryteriów powinien być oparty na wnikliwej analizie sytuacji klastrów w Polsce. Stąd 
w niniejszym raporcie dużo uwagi poświęcono analizie danych z badania benchmarkingu klastrów w 
Polsce – edycja 2012,która była podstawą do opisania klastra tzw. „typowego” a następnie do 
opracowania profilu KKK. Profil KKK został wyznaczony na podstawie rzeczywistych danych i wyników 
osiąganych przez klastry w Polsce oraz w oparciu o analizę źródeł zagranicznych wymienionych w 
załączniku 1.  

Dopiero połączenie wiedzy na temat doświadczeń innych krajów w wyborze klastrów kluczowych 
z rzeczywistymi danymi osiąganymi przez klastry w Polsce pozwoli na określenie kryteriów 
i wskaźników, które zapewnią adekwatność zaprojektowanego systemu do warunków polskich.  

 
8. Trudności ze znalezieniem źródeł weryfikacji niektórych wskaźników spełnienia kryteriów. 

Ocena wartości wskaźników spełnienia kryteriów będzie dokonywana na podstawie danych 
pochodzących ze źródeł pierwotnych - bezpośrednio od wnioskodawców, jak i ze źródeł wtórnych, 
takich jak różne rejestry i publiczne bazy danych.  

O ile dane pochodzące ze źródeł publicznych nie będą nastręczały problemów w ich interpretacji, to 
w przypadku danych pochodzących od zainteresowanych wnioskodawców taki problem może 
występować. W związku z tym, że koordynator klastra jako podmiot uprawiony do opracowania 
wniosku będzie zbierał dane od różnych podmiotów należących do klastra mogą wystąpić sytuacje, 
które wpłyną na jakość zbieranych danych. W tym przypadku proponuje się, o ile jest to możliwe, 
weryfikację ww. danych poprzez odpowiednie rejestry publiczne i bazy danych np. KRS on-line, czy 
bank danych regionalnych GUS. Pozostałe dane będą zaś weryfikowane w oparciu o doświadczenie i 
wiedzę branżową ekspertów dokonujących oceny poszczególnych aplikacji.  

 
9. Potencjalne problemy, wyzwania i pułapki, które mogą pojawić się w procesie oceny klastrów 

Proces oceny klastrów będzie zadaniem wymagającym. Podstawowe problemy i ryzyka na etapie 
oceny mogą dotyczyć: 

 obiektywizmu oceny – problemy związane z weryfikacją niektórych informacji uzyskanych z 
klastrów, 

 gromadzenia danych przez klastry – proces wyłaniania KKK będzie wyzwaniem nie tylko dla 
instytucji odpowiedzialnych za organizację procesu, ale także dla klastrów, które będą chciały 
potwierdzić swój status w środowisku. Dla klastrów, które doskonalą swoje procesy 
wewnętrzne, konkurs na KKK będzie okazją do przyśpieszenia działań doskonalących 
zarządzanie, w tym zarządzanie wiedzą o potencjale klastra, ponieważ ocena będzie wymagać 
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przedstawienia danych i analiz dotyczących członków klastra na tle otoczenia w którym 
działają,  

 kompetencji członków komisji oceniającej – dobór ekspertów o odpowiednim profilu oraz 
wiedzy i doświadczeniu będzie miał kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości 
oceny, 

 długości procesu – m.in. liczba i jakość aplikacji pozyskanych w ramach jednej rundy, 
wieloetapowość procesu oceny, w tym włączenie do procesu spotkań z przedstawicielami 
aplikujących klastrów oraz sprawność organizacyjna zaplecza Komisji oceniającej będą 
determinować czas trwania oceny, 

 koncentracji branżowej klastra – ze względu na różnorodność klastrów przyjęte kryteria oceny 
mogą wpływać np. na faworyzowanie niektórych branż i spowodować skrzywienie branżowe 
w grupie KKK. Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że część branż posiada znacznie lepiej 
rozwinięte klastry niż inne branże, czy sektory. 
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5.  Profil Krajowego Klastra Kluczowego 

5.1. Metodologia opracowania profilu KKK 

 

Określenie profilu Krajowego Klastra Kluczowego (pkt 5.2) poprzedzone było analizą statystyczną 
dostępnych danych na temat funkcjonowania klastrów w Polsce. Najnowsze dostępne dane 
pochodzą z opracowania: „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012”26. Analiza wyników badań 
przeprowadzonych zgodnie z metodyką benchmarkingu klastrów, pozwala na dokonanie 
charakterystyki „typowego klastra w Polsce”. W związku z tym przeanalizowano szereg zmiennych 
charakteryzujących klastry w Polsce, m.in.:  

− rok utworzenia klastrów,  

− liczbę i strukturę podmiotów uczestniczących w klastrach,  

− strukturę przedsiębiorstw w klastrze według wielkości zatrudnienia,  

− strukturę zatrudnienia w podmiotach uczestniczących w klastrach,  

− liczbę projektów zrealizowanych przez klaster w ciągu 2 lat, 

− posiadanie przez klaster strategii rozwoju,  

− aktywność rynkową klastrów, a w zasadzie podmiotów w klastrach,  

− kreowanie wiedzy i innowacji w klastrach,  

− zasoby ludzkie i „know how” klastra, 

− dynamikę innowacyjności w klastrach – zmiany jakie zachodzą w tym zakresie na przestrzeni 

lat 2010–2012, 

− internacjonalizację klastrów27.  

 

Wybór zmiennych do analizy profilu „typowego klastra w Polsce” podyktowany był:  

1. koniecznością ujęcia najważniejszych aspektów definiujących KKK,  
2. wynikami analizy źródeł wtórnych, w tym polityk klastrowych, w których wskazywano na kryteria 

jakimi powinien charakteryzować się „dobrze” funkcjonujący klaster, a więc taki, który może być 
uznany za kluczowy.  

Klaster „typowy” stanowi punkt wyjścia do określenia wartości parametrów dla KKK. Przyjęto, że KKK 
powinien być scharakteryzowany w szczególności przez następujące cechy:  

1. wielkość i struktura klastra (liczba podmiotów, w szczególności firm - MMSP, dużych),  

2. zatrudnienie w klastrze,  

3. aktywność uczestników (członków) klastra i współpraca wewnątrz klastra,  

4. koncentracja terytorialna podmiotów klastrowych,  

5. specjalizacja klastra,  

6. B+ R w klastrze,  

7. innowacyjność klastra,  

8. zasoby klastra (materialne, ludzkie, finansowe, etc.),  

9. obecność klastra i firm klastrowych na rynkach zagranicznych,  

                                                           
26

 Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub – Iwan (red), PARP, Warszawa 2012  
27

 Powyższe zmienne były oceniane zgodnie z Metodyką benchmarkingu klastrów w Polsce – edycja 2012. 
Szerzej w: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub – Iwan (red), PARP, Warszawa 2012.  
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10. rozpoznawalność krajowa i międzynarodowa klastra,  

11. rola koordynatora i zarządzanie klastrem.  

Nie wszystkie z tych parametrów były oceniane w ramach benchmarkingu klastrów. Do analizy 
„typowego” klastra w Polsce wybrano zmienne, które w największym stopniu korelowały z w/w 
parametrami, które powinny charakteryzować KKK. 

Dla wybranych zmiennych policzono następujące statystyki:  

− funkcję minimum, 
− funkcję maximum, 
− medianę, 
− dominantę, 
− średnią arytmetyczną, 
− odchylenie standardowe. 

 

Wybór statystyk nie był przypadkowy, a każda z nich posiada określoną wartość poznawczą dla 
analizy „typowego klastra w Polsce”. W szczególności: 

− funkcja minimum zwraca najmniejszą liczbę w zbiorze wartości. W odniesieniu do analizy 
zmiennych w benchmarkingu klastrów pokazuje wartość najniższą, jaką osiągnął w przypadku 
danej zmiennej któryś z badanych klastrów.  

− funkcja maximum zwraca największą liczbę w zbiorze wartości. W odniesieniu do analizy 
zmiennych w benchmarkingu klastrów pokazuje wartość najwyższą, jaką osiągnął w 
przypadku danej zmiennej któryś z badanych klastrów.  

− mediana (zwana też wartością środkową, wartością przeciętną lub drugim kwartylem). 
W statystyce pokazuje wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej, której 
znajduje się jednakowa liczba obserwacji28. W odniesieniu do analizy zmiennych w 
benchmarkingu klastrów pokazuje, wartość poniżej i powyżej której znajduje się po 50% 
obserwacji. W tym sensie pokazuje do jakiej wartości cechy dochodzi połowa badanych 
klastrów. 

− dominanta oznacza wartość występującą najczęściej, o największym prawdopodobieństwie 
wystąpienia, lub wartość najczęściej występującą w próbie. Zwana jest również wartością 
modalną29. W odniesieniu do analizy zmiennych w benchmarkingu klastrów pokazuje 
wartość, która wystąpiła najczęściej w badanym zbiorze klastrów. Można zatem potocznie 
powiedzieć, że dominanta pokazuje najbardziej typową dla klastra wartość danej zmiennej. 

− średnia arytmetyczna, czyli jedna z najbardziej „intuicyjnych” miar oceny populacji, 
stosowana często w codziennym życiu. Niestety średnia arytmetyczna, choć intuicyjna, często 
jest błędnie stosowana lub interpretowana. Innymi słowy średnia arytmetyczna jest podatna 
na tzw. obserwacje odstające – tj. skrajnie wysokie lub skrajnie niskie. W przypadku gdy takie 
wartości występują, wartość poznawcza średniej arytmetycznej jest niewielka. Stąd też 
często warto jako średnią traktować wartość środkową czyli medianę. Można też liczyć tzw. 
średnią ucinaną, czyli średnią po odrzuceniu wartości skrajnych. Badane w trakcie 
benchmarkingu klastry w Polsce charakteryzują się dużą zmiennością. Wartość średniej 
arytmetycznej została policzona, jednak należy mieć świadomość, że wartość poznawcza 

                                                           
28

 W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski: Rachunek prawdopodobieństwa i 
statystyka matematyczna w zadaniach, część 2. Statystyka matematyczna. Warszawa: PWN, 2006  

29
 Op. Cit. 
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wyniku może być myląca. Stąd też analizując wyniki nie należy sugerować się tylko średnią 
arytmetyczną, lecz brać pod uwagę przede wszystkim kilka statystyk, tj.: medianę, dominantę 
i odchylenie standardowe.  

− odchylenie standardowe od średniej jest miarą tego, jak szeroko wartości zmiennych są 
rozproszone od wartości średniej arytmetycznej. Średnią arytmetyczną niemal zawsze 
powinniśmy analizować razem z odchyleniem standardowym. W przypadku klastrów w 
Polsce, które charakteryzują się dużym zróżnicowaniem wartości zmiennych, analiza 
odchylenia standardowego od średniej ma istotne znaczenie. Niewielka wartość odchylenia 
standardowego w stosunku do średniej arytmetycznej świadczy to o tym, iż badana grupa 
klastrów jest dość homogeniczna i wartość średniej ma istotną wartość poznawczą. Często 
jednak zdarza się, iż wartość odchylenia standardowego przewyższa wartość średniej 
arytmetycznej - w takich przypadkach średnia nie powinna być w ogóle analizowana. 

Klaster „typowy” to klaster charakteryzujący się wartościami parametrów osiąganymi przez połowę 

podmiotów badanych w ramach benchmarkingu w 2012 roku30, co odpowiada wartości II kwartyla 

(mediany) w Tabeli 2. Można przyjąć, że ten typ jest reprezentowany przez połowę klastrów w 

polskich warunkach gospodarczych. 

 

 

 

                                                           
30

 Populacja badanych klastrów w ramach benchmarkingu w 2012 roku wynosiła 35 klastrów.  
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Tabela 2. Analiza statystyczna klastrów w Polsce 

Obszar Podkryterium Minimum Maximum Mediana Dominanta 
Średnia 

arytmetyczna 
Odchylenie 

standardowe 

Rok utworzenia 
Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub 
sformalizowania klastra)  

2003 2011 2008 2007 - - 

Liczba podmiotów 
uczestniczących w 
klastrze  

Przedsiębiorstwa  8 102 26 13 32,49 21,97 

Instytucje wsparcia (IOB) 0 12 2 1 3,29 2,89 

Sektor B+R  0 12 3 2 3,83 3,18 

Inne podmioty  0 32 1 0 4,23 7,14 

Struktura 
zatrudnienia [%] 

Przedsiębiorstwa  2 100 80 95 68,21 34,35 

Instytucje wsparcia (IOB) 0 20 2,74 1 4,94 4,80 

Sektor B+R  0 98 9 5 23,10 28,48 

Inne podmioty  0 42 1 0 3,84 7,39 

Struktura 
przedsiębiorstw w 
klastrze według 
wielkości 
zatrudnienia  

Do 9 zatrudnionych  0 93 50 70 44,91 25,49 

Od 10 do 49 zatrudnionych  0 53 25 25 25,55 13,53 

Od 50 do 249 zatrudnionych  0 73 15 0 21,09 18,82 

Powyżej 250 zatrudnionych  0 46 5 0 8,46 10,42 

Liczba projektów  
Liczba realizowanych projektów finansowanych z 
zewnętrznych źródeł, w ciągu ostatnich 5 lat,  

0 13 3 1 4,15 3,51 

Strategia klastra  
Czy klaster posiada strategię rozwoju?  89% badanych klastrów posiada strategię rozwoju 

Jeśli tak, to jaka jest forma strategii?  69% badanych klastrów posiada sformalizowaną (spisaną) strategię rozwoju 

Aktywność rynkowa 
 
 

Wspólne zaopatrzenie - wspólne zamówienia  0 8 1 0 2,06 2,35 

Wspólne kanały dystrybucji  0 8 4 2 3,66 2,54 

Wspólna oferta przygotowana przez klaster dla 
odbiorców z zewnątrz  

0 10 5 0 5,00 3,36 

Wspólny system identyfikacji wizualnej klastra 
(m.in. wspólne logo, kolorystyka, papier firmowy)  

0 10 6 10 6,37 3,14 

Poziom nieformalnej wymiany wiedzy i informacji 
między członkami klastra  

3 10 8 10 7,43 2,19 

Kreowanie wiedzy i 
innowacji  

Wspólne prace nad innowacyjnymi produktami i 
usługami 

0 10 7 10 5,89 3,37 
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Obszar Podkryterium Minimum Maximum Mediana Dominanta 
Średnia 

arytmetyczna 
Odchylenie 

standardowe 

Wspólnie prace nad innowacjami 
organizacyjnymi i marketingowymi  

0 10 5 10 4,94 3,24 

Zasoby ludzkie i 
„know how” klastra 

Łączne zatrudnienie w podmiotach 
funkcjonujących w rdzeniu klastra  

10 30000 1290 200 3 309,61 5 467,26 

Liczba osób prowadzących klaster - obsługa 
administracyjna klastra (w ekwiwalencie pełnego 
wymiaru czasu pracy)  

0,33 11 2 2 2,67 1,91 

Liczba podmiotów uczestniczących w klastrze 
(przedsiębiorstwa, sektor B+R, instytucje 
wsparcia)  

11 117 37 73 43,43 27,30 

Liczba zatrudnionych w działalności B+R w 
rdzeniu klastra (razem z uczelniami wyższymi)  

0 15000 764,5 0 2 438,70 3 532,27 

Budżet klastra w przeliczeniu na członków 
antycypujących w jego finansowaniu [PLN] 

0 3200000 7333 0 229 404,86 585 847,05 

Liczba start-ups i/lub spin-offs w klastrze  0 11 0 0 1,34 2,58 

Liczba wspólnie realizowanych projektów w 
klastrze współfinansowanych ze środków UE w 
okresie ostatnich 2 lat  

0 30 3 4 4,69 6,34 

Poprawa 
innowacyjności 
klastra 

Liczba innowacji objętych ochroną prawną 
wprowadzonych w klastrze w ostatnich 2 latach  

0 500 0 0 24,26 83,50 

Udział wydatków na B+R w wydatkach na 
działalność innowacyjną w rdzeniu klastra (w 
ciągu ostatnich 2 lat) [%] 

0 100 15 20 24 25 

Liczba wspólnych projektów badawczych, w 
których klaster uczestniczył w ostatnich 2 latach  

0 50 2 0 3,69 8,31 

Internacjonalizacja 
klastra 

Liczba rynków zagranicznych (krajów), na których 
obecne są przedsiębiorstwa z klastra  

0 80 10 10 19,45 21,15 

Udział eksportu w strukturze sprzedaży 
produktów w rdzeniu klastra [%] 

0 4 0,3 0,4 0,40 0,68 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub–Iwan (red), PARP, Warszawa 2012
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Ważne: 

W Tabeli 2 dla następujących podkryteriów: wspólne zaopatrzenie, wspólne kanały dystrybucji, 

wspólna oferta, wspólny system identyfikacji wizualnej, poziom nieformalnej wymiany wiedzy, 

wspólne prace nad innowacyjnymi produktami i technologiami, wspólne prace nad innowacjami 

organizacyjnymi i marketingowymi, wartości są podane w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak 

występowania danego zjawiska, zgodnie z metodyką benchmarkingu. 

 

5.2. Profil Kluczowego Klastra Krajowego 

Profil Krajowego Klastra Kluczowego powinien być wypadkową:  

− oczekiwań stawianych KKK, opisywanych w źródłach wtórnych, wskazywanych na przykładzie 

innych krajów, w szczególności europejskich,  

− realnych wyników osiąganych przez klastry funkcjonujące w Polsce.  

Oba te czynniki powinny stanowić swoisty azymut do wyznaczenia profilu KKK. Jak już wspomniano 

do wyznaczenia tego profilu wykorzystano wyniki benchmarkingu klastrów w Polsce - edycja 2012 

(patrz 5.1) oraz dane ze źródeł wtórnych przedstawionych w Załączniku 1.  

Punktem wyjścia do określenia profilu KKK są wartości trzeciego kwartyla w Tabeli 2, tj. wartości 

osiągane przez 25% badanych klastrów. Dla każdej ze zmiennych obliczono liczbę klastrów, które 

znalazły się powyżej trzeciego kwartyla.  

Szczególnym problemem w warunkach Polski jest bardzo nierównomierny rozwój klastrów. Istnieją 
klastry o wysokich parametrach, można powiedzieć na poziomie europejskim, oraz klastry o słabych 
wynikach. Klastry dobre znacząco zawyżają wskaźniki oceny, co widoczne jest przy liczeniu kwartyli, 
w szczególności przy analizie różnic pomiędzy III a IV kwartylem w badaniu benchmarkingowym. 
 

Wielkość i struktura klastra 

Wielkość klastra i poziom jego dojrzałości stanowią ważne kryteria oceny. Wielkość klastra oznacza 

liczbę podmiotów, które biorą udział w klastrze. Według różnych źródeł masa krytyczna klastra 

zaczyna się od ok. 50 podmiotów, przy czym klastry o naprawdę dużym oddziaływaniu należące w 

badaniach europejskich do tak zwanego „excellence portfolio”, skupiają od 110 do 280 członków31. 

Zależy to oczywiście od kraju i branży, w której działa klaster. W przypadku danych zebranych w 

ramach badania Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, liczba członków klastra w 

analizowanej grupie 35 klastrów była bardzo zróżnicowana i wahała się od 11 do 11732. Powyżej 

wartości trzeciego kwartyla (50,5) znalazło się 8 klastrów. 

                                                           
31

  Hantsch S., Kergel H., Lammer-Gamp T., Meier zuKöcker G., Nerger M., Cluster Management Excellence in 
Germany, German clusters in comparison with European peers, European Secretariat for Cluster Analysis 
(ESCA), Berlin 2013 r., str. 10 

32
  Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012 r., op. cit., str. 26  
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Dojrzałość klastra określa poziom struktury organizacyjnej i czas jego działania. Zgodnie z raportem 

ESCA na temat efektywności działania klastrów – klastry działające powyżej 3 lat i mające więcej niż 

50 członków wykazują znacznie lepsze efekty działalności niż pozostałe33. Warto zwrócić uwagę, że w 

krajach europejskich, w których działają najbardziej efektywne klastry, średni wiek klastra 

kluczowego był w momencie wyboru znacznie wyższy: Niemcy – 12 lat, Francja – 7, Norwegia – 734. 

Dla Polski przyjęto, że za dojrzałe można uznać kastry funkcjonujące na rynku powyżej 3 lat. W 

przypadku polskich klastrów benchmarking wskazał, że średni wiek klastrów to 4 lata35 

W składzie klastrów wyróżnia się następujące grupy członków: przedsiębiorcy, organizacje badawcze, 

instytucje otoczenia biznesu oraz inne podmioty wspierające. Badania prowadzone w ramach 

projektu NGPExcellence wskazują, że liczba przedsiębiorstw działających w ramach klastrów w 

badanych krajach wahała się od niewiele ponad 20 na Islandii do ponad 350 w Finlandii 36. Z 

benchmarkingu krajowych klastrów wynika, że liczba przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach 

wahała się od 8 do 102, przy czym w ramach badanej grupy 35 klastrów, aż 23 miały liczbę firm niższą 

niż przeciętna37. Zgodnie z benchmarkingiem przedsiębiorstwa stanowiły 74% wszystkich członków 

klastra, z czego 45% stanowiły mikro, a 26% małe przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwa 

stanowiły 21%, a duże przedsiębiorstwa 8% wszystkich przedsiębiorstw w klastrze. Powyżej trzeciego 

kwartyla w benchmarkingu 2012 znalazło się 9 klastrów. 

Dla porównania, w międzynarodowym benchmarkingu, w ramach projektu NGPExcellence, szwedzkie 

klastry miały najniższy udział przemysłu (56%, MSP 45%), natomiast klastry fińskie, gdzie przeważają 

MSP - najwyższy (93%, MSP 88%). Udział przemysłu w klastrach islandzkich wynosił zaledwie 38%38. 

W strukturze podmiotów klastra znajdują się również instytucje otoczenia biznesu. Zgodnie z 

benchmarkingiem krajowym, IOB stanowiły 7% ogółu członków klastra, zaś liczba IOB w klastrach 

wahała się w przedziale 0-12. Powyżej trzeciego kwartyla (5) znalazło się 10 klastrów. W badaniu 

międzynarodowym dla „excellence port folio” udział IOB stanowił ok. 6%. 

Poza przedsiębiorstwami i IOB w strukturze klastra bardzo ważną rolę odgrywają także instytucje 

badawcze/ jednostki naukowe. Zgodnie z krajowym benchmarkingiem instytucje badawcze stanowiły 

9% ogółu członków klastra, natomiast liczba instytucji badawczych w klastrze wahała się przedziale 0-

12. Powyżej trzeciego kwartyla (4,5) znalazło się 9 klastrów. Dla porównania, w międzynarodowym 

badaniu klastrów w ramach projektu NGPExcellence, udział instytucji badawczo- rozwojowych i 

uniwersytetów w klastrach różnił się znacznie w zależności od kraju. Islandia i Niemcy wykazują 

najwyższy odsetek (instytucje badawczo-rozwojowe i uniwersytety stanowią odpowiednio 24 i 13% 
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wszystkich członków klastra), za nimi plasuje się Dania (10%), Szwecja (10%), Norwegia (10%) i 

Finlandia (3%)39. 

Zestawienie danych z benchmarkingu 2012 w odniesieniu do wielkości klastra w podziale na 
kategorie członków przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 3).  
 

Tabela 3. Szacowanie parametrów wielkości klastra na podstawie dostępnych danych.  

A B C D E F G 

Kryterium Podkryterium I kwartyl II kwartyl 
(mediana) 

III kwartyl IV kwartyl Liczba 
klastrów 

powyżej III 
kwartyla 

Liczba podmiotów 
uczestniczących w 

klastrze 

Przedsiębiorstwa  16,5 26 37 102 9 

Instytucje wsparcia  1 2 5 12 10 

Sektor B+R  2 3 4,5 12 9 

Inne podmioty  0 1 4 32 10 

RAZEM 19,5 32 50,5 158 8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub – Iwan 
(red), PARP, Warszawa 2012 
 

Na podstawie analizy wyników dostępnych badań benchmarkingowych oraz biorąc pod uwagę 

europejskie dane, jak również upływ czasu można przyjąć, że KKK powinny skupiać co najmniej 51 

podmiotów, a udział przedsiębiorstw w strukturze klastra powinien przekraczać 70%. Ponadto w 

skład klastra powinny wchodzić nie mniej niż 3 jednostki naukowe, najlepiej o wysokim poziomie 

naukowym potwierdzonym oceną parametryczną MNiSW na poziomie A lub A+. W klastrze powinna 

znajdować się także co najmniej 1 IOB. Jednocześnie mając na uwadze klastry o dużej liczbie 

członków, proponuje się, aby udział procentowy zarówno jednostek naukowych, jak i IOB kształtował 

się na poziomie 3% dla każdej z tych kategorii, co stanowi obniżenie w stosunku do trzeciego kwartyla 

w tabeli powyżej. 

Zgodnie z benchmarkingiem: ,,klastry biorące udział w badaniu skupiają przede wszystkim mikro i 

małe przedsiębiorstwa”40 Równocześnie należy zwrócić uwagę, że instrumenty wspierające rozwój 

klastrów np. w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

oraz 1.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 narzucały wymóg 

zapewnienia przez koordynatora klastra minimum 50% MSP w składzie klastra, co również w 

istotnym stopniu mogło wpłynąć na obecną strukturę klastrów w Polsce. Zgodnie z opinią autorów 

benchmarkingu: ,,przewaga przedsiębiorstw tej wielkości (MSP przyp. autora) może utrudniać 

skuteczne konkurowanie na rynku co potwierdzają również formułowane podczas badania 

rekomendacje wskazujące na potrzebę przyciągania do klastra także większych przedsiębiorstw o 

silnej pozycji na rynku i większych możliwości konkurowania na nim”41.  
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Zgodnie z niemieckim benchmarkingiem klastrów, w kluczowych klastrach w Niemczech, Francji i 

Norwegii dużą rolę odgrywają przedsiębiorstwa duże (non SME), które stanowią od 15% do 19% 

członków klastra, a w tzw. „excellence portofolio” ich udział wynosi 13%42. 

Pokazuje to, że wielkość przedsiębiorstw działających w klastrze ma wpływ na jego innowacyjność, a 

innowacyjności jest jednym z głównych czynników konkurencyjności we współczesnej gospodarce. 

Najbardziej innowacyjne zaś są przedsiębiorstwa średnie i duże.  

Jednym z głównych celów polityki klastrowej jest aktywizacja i pomoc w rozwoju działalności MMŚP. 

Jednak często sygnalizuje się, iż aktywizacja MMŚP zależy od tego, czy w klastrze funkcjonują również 

większe podmioty gospodarcze, od których mogą one czerpać wiedzę i z którymi mogą 

współpracować. Efektywniejsze w działaniu będą zatem te klastry, w strukturze których będą 

znajdowały się także średnie lub duże firmy, tzw. „silniki”, inaczej zwane „okrętami flagowymi”. 

Ponieważ takie przedsiębiorstwa mają zazwyczaj znacznie większy potencjał innowacyjny i 

eksportowy, w strukturze KKK powinny się znaleźć co najmniej 3 przedsiębiorstwa średnie lub duże.  

 

Zatrudnienie w klastrze 

Zatrudnienie w klastrze zależy od liczby i wielkości firm będących jego członkami. Z kolei udział w 

klastrach przedsiębiorstw różnej wielkości zależy od przyjętego modelu funkcjonowania klastra.  

Zatrudnienie w klastrach, w których dominują MMŚP będzie mniejsze niż w tych, w których mikro i 

małe firmy rozwijają się przy firmach średnich i dużych.  

Wartości powyżej trzeciego kwartyla osiągnęło 7 klastrów. 

Tabela 4. Szacowanie parametrów zatrudnienia w klastrze na podstawie dostępnych danych.  

A B C D E F  G 

Kryterium Podkryterium I kwartyl II kwartyl 
(mediana) 

III kwartyl IV kwartyl  Liczba klastrów 
powyżej III 
kwartyla 

Zasoby 
ludzkie 
klastra  

Łączne 
zatrudnienie 

w 
podmiotach 

funkcjonujący
ch w rdzeniu 

klastra  

240,5 1290 4182,5 30000 

 

7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub – Iwan 
(red), PARP, Warszawa 2012 
 

Na wątek zatrudnienia przy wyborze KKK należy popatrzeć nie tylko z punktu widzenia kreowania 

nowych miejsc pracy, ale również przez pryzmat jakości kapitału społecznego i dostępności kadr. 

Dostępność kadr ze względu na efekty demograficzne będzie kluczowym czynnikiem rozwoju 
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podmiotów gospodarczych w klastrach. Zatrudnienie jest ważnym kryterium, jednak nie powinno być 

kryterium dominującym przy wyborze KKK. Sugeruje się wyłączenie z analizy zatrudnienia instytucji 

naukowych, których wyniki mogą w znacznym stopniu zmieniać/ zniekształcać obraz tego wskaźnika 

w klastrze. 

 

Aktywność uczestników (członków) klastra i współpraca wewnątrz klastra 

Przy założeniu, że istotą łączenia się przedsiębiorstw w klastry jest współpraca i kooperacja, liczba 

zrealizowanych przez klastry projektów powinna być jednym z kluczowych czynników branych pod 

uwagę przy wyborze KKK.  

Zgodnie z benchmarkingiem klastrów w Polsce – edycja 2012 i załącznikiem statystycznym, liczba 

projektów realizowanych z zewnętrznych źródeł finansowania w okresie ostatnich 5 lat wahała się od 

0-13, przy wartości mediany 3. W przypadku wspólnych projektów B+R klastry uczestniczyły w 129 

projektach, które były realizowane przez 24 klastry, co stanowi 68% badanej populacji. 

Wartości powyżej trzeciego kwartyla osiągnęło 9 klastrów. 

Tabela 5. Szacowanie parametrów: aktywność uczestników (członków) klastra i współpraca 
wewnątrz klastra na podstawie dostępnych danych.  

A B C D E F G 

Kryterium Podkryterium I kwartyl 
II kwartyl 
(mediana) 

III kwartyl IV kwartyl 

Liczba 
klastrów 
powyżej 

III 
kwartyla 

Liczba 
projektów 

Liczba realizowanych 
projektów finansowanych z 

zewnętrznych źródeł w ciągu 
ostatnich 5 lat 

1 3 6 13 9 

Zasoby 
klastra  

Udział środków własnych 
pochodzących z 

samofinansowania (np. składki 
członkowskie) w całkowitym 

budżecie klastra [%]
43

 

0,0632 0,18 0,5 1 9 

Poprawa 
pozycji 

konkurencyj-
nej 

Liczba start-up’s i/lub spin-off’s 
w klastrze  

0 0 1 11 10 

Liczba wspólnie realizowanych 
projektów w klastrze 

współfinansowanych ze 
środków UE w okresie 

ostatnich 2 lat 

1 3 5 30 9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub–Iwan 
(red), PARP, Warszawa 2012 
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W ostatnich latach o sile rozwojowej klastrów stanowiły przede wszystkim fundusze pochodzące ze 

środków publicznych. Jak widać po liczbie projektów, członkowie klastra, w tym podmioty 

gospodarcze, w bardzo niewielkim stopniu zasilały budżet klastra środkami prywatnymi. W kolejnym 

okresie programowania 2014-2020 sytuacja ta powinna się zmieniać w kierunku zwiększania 

aktywności podmiotów gospodarczych w finansowaniu klastra, w którym działają i z którego czerpią 

korzyści. Jednak jeśli chodzi o udział środków prywatnych w finansowaniu klastra, należy stwierdzić, 

że źródła wtórne nie wskazują jednoznacznie na to, jaki powinien to być procent. Istnieją istotne 

różnice w tym kryterium w różnych krajach UE. W przypadku klastrów w Niemczech udział środków 

prywatnych sięga 60%, natomiast we Francji 40%, a w Norwegii 30%.44 Z pewnością kryterium udziału 

podmiotów prywatnych w finansowaniu klastra powinno stanowić warunek wyboru KKK. Udział w 

finansowaniu świadczy m.in. o zaangażowaniu członków w działalność i rozwój klastra.  

Wybrane kryteria aktywności klastrów odnoszą się do funkcjonowania łańcucha wartości w klastrze. 

Niskie wartości wskaźników na poziomie trzeciego kwartyla pokazują, iż łańcuchy wartości są słabą 

stroną klastrów w Polsce. Udział w klastrze powinien obligować podmioty do aktywności w klastrze i 

współpracy w łańcuchu wartości.  

Innym istotnym celem współpracy w klastrze powinien być rozwój innowacyjności, dlatego też 

kluczowym łańcuchem wartości w klastrze powinien być pionowy łańcuch wartości, jaki tworzą 

przedsiębiorstwa z jednostkami naukowymi i IOB. Kryterium to jest związane z transferem wiedzy w 

klastrze. W ramach tego kryterium ważne jest jednak ustalenie właściwych wskaźników pomiaru 

dyfuzji wiedzy w klastrze, w tym przepływu: badania - wiedza – praktyka gospodarcza. 

Wykorzystywanie technologii informatycznych w komunikacji wewnętrznej klastra jest mniej 

istotnym kryterium, jednak ze względu na: 1) dostępność takich technologii i 2) intensywność 

korzystania z nich, można pośrednio wnioskować o współpracy i wymianie informacji pomiędzy 

członkami klastra. Jest to również ważne narzędzie zarządzania klastrem, zwłaszcza gdy zmienia się 

jego wielkość. Kryterium to może być brane pod uwagę jako wskaźnik obrazujący jakość zarządzania 

klastrem oraz aktywność członków klastra.  

Liczba firm typu strat–up oraz spin–off jest wyznacznikiem aktywności klastra w obszarze 

przedsiębiorczości i innowacji, a także współpracy z jednostkami naukowymi. Liczba takich firm w 

klastrze powinna stanowić ważne kryterium wyboru KKK. W przypadku tego kryterium od KKK 

powinno się wymagać wartości na poziomie znacznie wyższym niż wynosi trzeci kwartyl, ponieważ w 

warunkach polskich wartość tej zmiennej na poziomie trzeciego kwartyla jest bardzo niska. 

Minimalna liczba podmiotów tego typu w klastrze powinna zawierać się w przedziale 3-5 podmiotów. 

Wydaje się przy tym, że udział stat-up i spin-off powinien stanowić kryterium oceny innowacyjności i 

B+R w klastrze. 

Liczba wspólnie zrealizowanych projektów zewnętrznych w klastrze, w okresie ostatnich 2 lat, 

współfinansowanych ze środków UE, jest wskaźnikiem aktywności podmiotów, a także ich 

współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Określenie „zrealizowanych” oznacza tu zakończone, a nie 

tylko podjęte działania. Wartości trzeciego i czwartego kwartyla (odpowiednio 5 i 30) pokazują jak 
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duże są dysproporcje pomiędzy klastrami w Polsce. Liczba projektów zrealizowanych w klastrze 

powinna być ważnym kryterium branym pod uwagę przy wyborze KKK.  

 

Koncentracja terytorialna podmiotów klastra 

Bliskość terytorialna powinna stanowić ważne kryterium identyfikacji klastra. Bliskość terytorialna 

pozwala podmiotom osiągać dodatkowe korzyści wynikające z przepływu wiedzy oraz większego 

zaufania pomiędzy współpracującymi podmiotami. Kryterium lokalizacyjne będzie miało istotne 

znaczenie nie tylko z powodów ekonomiczno-zarządczych, ale również organizacyjno-prawnych. 

Źródła wtórne wskazują, że optymalna odległość pomiędzy biurem klastra a jego podmiotami wynosi 

100–150 km oraz 1–1,5 godziny czasu przejazdu45. 

Zgodnie z europejskimi badaniami prowadzonymi w ramach projektu NGPExcellence, klastry są 

głównie skoncentrowane regionalnie, a poziom tej koncentracji, w zależności od kraju wynosi od 75% 

w Finlandii, 80% w Niemczech i Danii, 90% w Szwecji i Norwegii, oraz do blisko 100% w przypadku 

Islandii46. W związku z tym pojawia się kwestia poziomu rozproszenia członków klastra i 

wyodrębnienia tzw. rdzenia skoncentrowanego w obszarze podstawowej lokalizacji klastra. Jak 

wskazują wyniki badania, rdzeń klastra skoncentrowany w podstawowej lokalizacji klastra powinien 

stanowić ok. 70% ogółu członków klastra.  

 

Specjalizacja klastra  

Specjalizacja klastra powinna być istotnym kryterium wyboru, z uwagi na decyzję o koncentracji 

środków publicznych na określonych dziedzinach gospodarki, które mają być rozwijane w najbliższych 

latach (tzw. inteligentnych specjalizacjach). Z jednej strony, KKK powinien posiadać profil zgodny z 

wyznaczonymi na poziomie krajowym inteligentnymi specjalizacjami, a równocześnie powinien być 

silnie zakorzeniony w gospodarce regionu, na terenie którego jest zlokalizowany (lub jego rdzeń). 

Efektem tego jest wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu. Przewagi komparatywne 

wynikające z usytuowania, zasobów lub innych czynników regionalnych, będą istotnie wspomagały 

klaster w jego dalszym rozwoju i będą pozwalały osiągnąć ponadprzeciętne przewagi konkurencyjne.  

Zgodność specjalizacji klastra z inteligentnymi specjalizacjami na poziomie krajowym powinna być 

punktowana na ocenie, jednak nie powinno to być kryterium przesądzające o przyznaniu statusu KKK.  

 

B+R w klastrze 

Przyjmując, iż innowacyjność stanowi ważny czynnik przewagi konkurencyjnej we współczesnej 

gospodarce oraz jest jednym z istotnych celów współpracy w klastrach, zaangażowanie członków 
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klastra, szczególnie przedsiębiorstw, w badania i rozwój powinno stanowić ważne kryterium wyboru 

KKK. 

Wyniki benchmarkingu klastrów w Polsce wskazują, iż aktywność i nakłady przedsiębiorstw w 

klastrach przeznaczane na ten cel są bardzo małe. Liczba klastrów powyżej trzeciego kwartyla dla 

tych wskaźników wynosi odpowiednio 5 i 11. 

Dla KKK, zarówno udział wydatków na B+R w przedsiębiorstwach, jak i liczba wspólnych projektów 

badawczych, powinny przewyższać wartości trzeciego kwartyla, przy czym w przypadku tego 

drugiego wskaźnika, różnica ta powinna być zdecydowanie większa.  

 

Tabela 6. Szacowanie parametrów B+R w klastrze na podstawie dostępnych danych.  

A B C D E F G 

Kryterium Podkryterium I kwartyl 
II kwartyl 
(mediana) 

III kwartyl IV kwartyl 

Liczba 
klastrów 

powyżej III 
kwartyla 

 
 
 
 
 

Poprawa 
innowacyjności 

klastra 

Udział wydatków na B+R 
w wydatkach na 

działalność innowacyjną 
w rdzeniu klastra (w 

ciągu ostatnich 2 lat) [%] 

0,0225 0,15 0,25 1 5 

Liczba wspólnych 
projektów badawczych, 

w których klaster 
uczestniczył w ostatnich 

2 latach  

0 2 4 50 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub – Iwan 
(red), PARP, Warszawa 2012 

 

Analiza przeprowadzona w ramach benchmarkingu klastrów w Polsce wykazała, że większość 

podmiotów zrzeszonych w klastrach nie przeznaczała znaczących wydatków na działalność B+R. 

Zgodnie z opinią autorów badania: ,,niski udział wydatków na B+R może wynikać nie tylko z 

ograniczeń finansowych klastrów, ale również z braku pomysłów dotyczących możliwości 

prowadzenia badań dla danej branży”47. W związku z tym, ww. kwestia powinna być przedmiotem 

oceny pod kątem możliwości zwiększenia nakładów na B+R po stronie członków klastra, a co za tym 

idzie, zmiany struktury/proporcji finansowania wydatków na B+R i większego zaangażowania 

środków prywatnych w tym obszarze.  

Zgodnie z wynikami benchmarkingu w Polsce 2012, badane klastry uczestniczyły łącznie w 129 
projektach badawczych, które były realizowane w 24 z 35 badanych klastrów. Zgodnie z opinią 
autorów benchmarkingu: ,,osiągnięte wyniki w badanym obszarze należy oceniać jako niskie. 
Większość inicjatyw klastrowych nie ma jeszcze wspólnych doświadczeń”48. 

                                                           
47

 Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012 r., op. cit., str. 116 
48

 op. cit., str. 113 
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Projekty badawcze były realizowane głównie w klastrach dużych, znajdujących się w fazie 

wzrostu/dojrzałości, posiadających dużą liczbę członków oraz silną reprezentację instytucji 

naukowych. W związku z tym, należy podkreślić, że jednym z wymiarów oceny klastrów i ich 

potencjału rozwojowego jest zdolność do realizacji projektów B+R. W przypadku KKK jest to jeden z 

ważniejszych elementów oceny poziomu konkurencyjności klastra w wymiarze międzynarodowym. 

W tym kontekście, wskazane wydaje się pogłębienie oceny obrazującej ten wymiar działalności 

klastra.  

 

Innowacyjność klastra 

Klastry w Polsce bardzo dobrze wypadają jeśli chodzi o podejmowanie prac nad innowacyjnymi 

produktami i usługami. Niestety kryterium to wskazuje jedynie na aktywność, a nie na efekty w tym 

zakresie. Współpraca w obszarze innowacji powinna stanowić bardzo ważne kryterium wyboru KKK, 

co wymaga ustalenia obiektywnych kryteriów oceny efektów aktywności podmiotów klastra (nie 

mogą to być kryteria deklaratywne). 

Zaskakuje fakt, iż klastry w Polsce lepiej wypadają w obszarze podejmowania wspólnych prac 

rozwojowych nad innowacjami tzw. „twardymi”, niż nad innowacjami ”miękkimi”, czyli 

marketingowymi lub organizacyjnymi, co pokazuje poniższa tabela (Tabela 7).  

Tabela 7. Szacowanie parametrów innowacyjność klastra na podstawie dostępnych danych.  

A B C D E F G 

Kryterium Podkryterium I kwartyl 
II kwartyl 
(mediana) 

III kwartyl IV kwartyl 

Liczba 
klastrów 

powyżej III 
kwartyla 

 
 
 

Kreowanie wiedzy 
i innowacji * 

Wspólne prace nad 
innowacyjnymi 

produktami i usługami 
3 7 9 10 10 

Wspólnie prace nad 
innowacjami 

organizacyjnymi i 
marketingowymi  

2 5 7,5 10 9 

 
 

Poprawa 
innowacyjności 

klastra 

Liczba innowacji 
objętych ochroną 

prawną 
wprowadzonych w 

klastrze w ostatnich 2 
latach  

0 0 7 500 7 

*pytanie o charakterze jakościowym, ocena w skali od 0 – 10, gdzie 0 oznacza brak danego zjawiska. Ocena 
dokonywana przez instytucję zarządzającą klastrem i lidera klastra. Szerzej patrz: Metodyka benchmarkingu 
klastrów w: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub – Iwan (red), PARP, Warszawa 2012 

 

Rekomendowane kryteria oceny w tym obszarze pod kątem wyboru KKK obejmują: 

- potencjał innowacyjny klastra (np. mierzony liczbą/odsetkiem przedsiębiorstw prowadzących prace 

B+R, liczbą/odsetkiem przedsiębiorstw działających w sektorach wysokich i średnich technologii, 

udziałem wydatków na B+R w wydatkach przedsiębiorstw), 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

34 

- innowacyjność i transfer wiedzy w ramach klastra (liczba zrealizowanych w klastrze projektów 

badawczych, liczba patentów i praw ochrony własności intelektualnej w klastrze, liczba nowych 

produktów/usług wprowadzonych na rynek). 

 

Obecność klastra i firm klastrowych na rynkach zagranicznych 

Internacjonalizacja jest częstym kryterium oceny klastrów wskazywanym w źródłach wtórnych49, 

które zostały przeanalizowane pod kątem obszarów, kryteriów i wskaźników wyboru KKK. Niezależnie 

od tego jaki zasięg działania mają dziś przedsiębiorstwa, konkurują na rynku z firmami z UE oraz z 

całego świata.  

Klastry są skutecznymi platformami internacjonalizacji MSP, ponieważ umożliwiają lepsze 
wykorzystanie ekonomii skali oraz skuteczniejszą identyfikację projektów i możliwości współpracy. 
Koordynatorzy mogą zaoferować przedsiębiorcom klastrowym szereg usług ułatwiających 
internacjonalizację, takich jak np. dostarczanie informacji o rynkach i potencjalnych partnerach, 
szkolenia i podnoszenie umiejętności, organizowanie fizycznych i wirtualnych kontaktów z 
partnerami, a także pomoc w pozyskiwaniu finansowania na działania międzynarodowe. Firmy 
działające w międzynarodowych łańcuchach wartości osiągają wyższą konkurencyjność i 
innowacyjność, szybciej się rozwijają, a także generują więcej miejsc pracy, a dzięki zdolności do 
szybszego reagowania na zmieniające się warunki rynku, mają większe szanse na bardziej 
zrównoważony i długotrwały rozwój.50 

Jednym z celów strategicznych wskazywanych przez polskie klastry jest zwiększenie poziomu 
internacjonalizacji i międzynarodowej konkurencyjności klastra. Badania pokazują, że klastry w Polsce 
osiągają dobre wyniki w obszarze internacjonalizacji - prawie połowa klastrów w fazie wzrostu 
funkcjonuje na co najmniej 10 rynkach zagranicznych i tylko nieliczne klastry nie mają doświadczenia 
w tym zakresie.51 
 

Tabela 8. Szacowanie parametrów obecność klastra i firm klastrowych na rynkach zagranicznych na 
podstawie dostępnych danych. 

A B C D E F G 

Kryterium Podkryterium I kwartyl 
II kwartyl 
(mediana) 

III kwartyl IV kwartyl 

Liczba 
klastrów 

powyżej III 
kwartyla 

Internacjonalizacja 
klastra 

Liczba rynków 
zagranicznych 

(krajów), na których 
obecne są 

przedsiębiorstwa z 
klastra 

5 10 30 80 9 

Udział eksportu w 
strukturze sprzedaży 
produktów w rdzeniu 

klastra w [%] 

0,0544 0,3 0,4 4 11 

Liczba umów 0 0 3 19 9 

                                                           
49

 Por. Załącznik nr 1 Analiza dokumentów źródłowych 
50

 Internacjonalizacja klastrów, podręcznik przygotowany w ramach projektu TACTICS, 2012 
51

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, op. cit. 
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formalnych o 
współpracy klastra z 

podmiotami 
zagranicznymi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, J. Hołub – Iwan 
(red), PARP, Warszawa 2012 

 

Wyniki benchmarkingu w Polsce 2012, wskazują na bardzo słabe wyniki klastrów jeśli chodzi o udział 
eksportu w strukturze sprzedaży, co obrazuje wartość trzeciego kwartyla wynosząca zaledwie 0,4%.  

Według danych GUS udział sprzedaży eksportowej w całej gospodarce Polski w 2012 roku wynosił 

około 16%52. Rekomenduje się, aby wskaźnik ten dla przedsiębiorstw należących do KKK był wyższy.  

W przedmiotowych opracowaniach oraz w programach wsparcia działań eksportowych w ramach 

NSRO 2007-2013, poziom 30% sprzedaży po za granicami kraju uznawany był jako wysoki, dlatego 

proponuje się przyjęcie 30% jako wartości sprzedaży eksportowej gwarantującej uzyskanie 

maksymalnej wartości punktów w ramach tego kryterium. 

Kryteria wyboru KKK w tym obszarze mogą obejmować: 

- liczbę/odsetek przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż za granicę, 

- udział eksportu w przychodach netto firm klastrowych, 

- dynamikę eksportu.  

 

Rozpoznawalność krajowa i międzynarodowa klastra 

W materiałach źródłowych rozpoznawalność klastra jest rozumiana jako obecność w mediach (ang. 
„visibility”), zarówno ogólnotematycznych, jak i specjalistycznych, oraz obecność w świadomości 
grupy docelowej.  

Zagraniczne badania pokazują, że obecność w mediach jest różna w odniesieniu do klastrów z 
różnych krajów. Np. 70 % klastrów norweskich jest często wymienianych w mediach (tj. co najmniej 4 
razy w miesiącu), podczas gdy tylko 37% klastrów niemieckich (Kompetenznetze i Sptizenclusters) 
osiąga podobny wynik.53 

55% klastrów niemieckich otrzymuje dużą liczbę zaproszeń do współpracy (punktacja 4-5 w skali od 0 
do 5, gdzie 0 oznacza brak występowania zjawiska), podczas gdy klastry w innych krajach osiągają 
pod tym względem znacznie lepsze wyniki – np. klastry francuskie 80%, a norweskie aż 90%. 54 

Te same badania potwierdzają, że intensywność działań PR oraz obecność w Internecie mają 
bezpośrednie przełożenie na liczbę propozycji współpracy (cooperation requests).55 Klastry 
charakteryzujące się dobrą rozpoznawalnością przyciągają zainteresowanie podmiotów 
zewnętrznych oraz zasoby, takie jak wykwalifikowany personel czy kapitał56. 

                                                           
52

 www.stat.gov.pl 
53

 Cluster management excellence in Germany. German clusters in comparison with European peers, str. 20 
54

 Op. cit., str. 21 
55

 Op. cit., str. 23 
56

 Marketing klastra I budowanie jego marki, publikacja opracowana w ramach projektu TACTICS, str. 21 
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Osiągane przez podmioty klastrowe wyniki sprzedaży, wprowadzane innowacje technologiczne lub 

produktowe sprawiają, że bardziej rozpoznawalne są nie tylko pojedyncze firmy, ale również cały 

klaster i jego oferta. Korzystają na tym także pozostałe przedsiębiorstwa klastrowe, a szczególnie 

MSP.  

Koordynator ma do spełnienia kluczową rolę w tym obszarze. Bazując na wynikach osiąganych przez 

poszczególne przedsiębiorstwa, koordynator klastra może zbudować strategię promocji 

wizerunku/marki klastra w kraju i za granicą, przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów 

komunikacji z rynkiem, takich jak reklama czy public relations. 

Rozpoznawalność klastra jest wynikiem działań realizowanych przez koordynatora, w tym usług 

takich jak budowanie marki i marketing, PR, wspieranie internacjonalizacji, utrzymywanie obecności 

w Internecie (strona www, w tym również w obcych językach widoczna w wyszukiwarkach, działania 

na portalach, forach i w mediach społecznościowych), upowszechnianie historii sukcesu, etc. 

Rozpoznawalność klastra można również rozumieć poprzez pryzmat zainteresowania ze strony władz 

regionalnych, przejawiającego się np. wykorzystaniem klastra w promocji regionu, podejmowaniem 

wspólnych przedsięwzięć przez władze regionu i koordynatora klastra, uwzględnieniem klastra w 

dokumentach strategicznych regionu, etc.  

Ponieważ dane dla polskich klastrów w odniesieniu do rozpoznawalności nie są dostępne, poziom 

wymagań dla KKK musi zostać ustalony w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów przy 

uwzględnieniu wyników badań międzynarodowych.  

Należy założyć, że KKK powinien charakteryzować się rozpoznawalnością co najmniej w skali kraju, 

przejawiającą się m.in. zainteresowaniem ze strony mediów oraz władz regionalnych. Koordynator 

KKK powinien realizować działania zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności na arenie 

międzynarodowej.  

Do kryterium rozpoznawalności klastra można przyporządkować szereg mierników, takich jak: 

 liczba wzmianek o klastrze w mediach, 

 liczba zapytań o współpracę z klastrem (zaproszeń do współpracy), 

 liczba zaproszeń dla przedstawicieli klastra do wystąpienia na konferencjach i innych imprezach 

(lub liczba prezentacji wykonanych na zaproszenie), 

 liczba przyjętych delegacji odwiedzających klaster (w tym zagranicznych), 

 

Rola koordynatora klastra i zarządzanie klastrem 

Obszar obejmujący zarządzanie i koordynatora klastra powinien stanowić ważny element oceny w 

systemie wyboru KKK. W ramach tego obszaru weryfikowane powinno być także posiadanie 

sformalizowanej strategii (tj. mającej formę dokumentu), natomiast ocena strategii powinna 

stanowić oddzielny obszar w systemie kryteriów i wskaźników. 

Jednym z ważnych kryteriów w odniesieniu do zarządzania klastrem powinna być ukształtowana 

struktura zarządzania klastrem opierająca się na dokumentach regulujących współpracę w ramach 
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klastra (umowa, regulamin). Klaster powinien posiadać zarząd oraz organ/-y nadzorujący, jak również 

ciało doradcze (np. radę programową lub konsultacyjną).  

Koordynator powinien posiadać doświadczenie w zarządzaniu porozumieniem klastrowym – klastry 

najlepiej zarządzane mają zazwyczaj znaczny staż rynkowy, podobnie ich koordynatorzy. Dla 

koordynatora KKK okres ten powinien wynosić co najmniej 3 lata.  

Badania w ramach „Cluster Intiative 2.0, 201357” pokazują, że posiadanie przez kadrę zarządzającą 

klastrem doświadczenia w sektorze prywatnym są kluczowe do osiągnięcia dobrych rezultatów w 

działalności klastrowej. Kwalifikacje i doświadczenie kadry zarządzającej powinno być jednym z 

kryteriów branych pod uwagę przy wyborze KKK. 

Koordynator powinien działać w formule non-profit – jego działalność powinna być nakierowana na 

rozwój członków i wspieranie konkurencyjnej współpracy, koordynator nie powinien więc prowadzić 

działalności konkurencyjnej w stosunku do innych członków klastra. Ponadto powinien posiadać 

umiejętność organizacji i realizacji projektów z udziałem podmiotów z różnych sektorów – 

współpraca w systemie Triple Helix i łączenie różnych sektorów jest kluczowym elementem 

działalności klastra. Udowodnione doświadczenie w tego typu projektach pozwala zakładać 

osiągnięcie pozytywnych efektów współpracy również w przyszłości. 

W ramach analizy koordynatora i zarządzania należy również zbadać zasoby koordynatora 

dedykowane danemu klastrowi, takie jak powierzchnie biurowe i konferencyjne czy laboratoria, jak 

również źródła finansowania działań koordynatora na rzecz danego klastra. W przypadku KKK środki 

prywatne powinny stanowić znaczący udział w budżecie koordynatora na zarządzanie danym 

klastrem. 

Kolejnym ważnym aspektem, który powinien zostać uwzględniony w ocenie powinny być usługi jakie 

koordynator zapewnia członkom klastra. 

Zgodnie z badaniami ESCA oferta usług oferowanych przez koordynatora ma kluczowe znaczenie dla 

efektywności działania danego klastra – koordynatorzy najlepszych klastrów zapewniają szeroki 

zestaw wsparcia dla swoich członków58. 

Najczęściej oferowane usługi przez koordynatora obejmują: 

1. Animacja działań, 

2. Organizacja projektów rozwojowych i badawczych, 

3. Pozyskiwanie finansowania projektów, 

4. Poszukiwanie partnerów, 

5. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw, 

6. Rozwój zasobów ludzkich członków klastra, 

7. Zapewnienie powierzchni biurowej i konferencyjnej, 

                                                           
57

 http://www.czechinvest.org/data/files/the-cluster-initiative-greenbook-3916-cz.pdf 
58

 http://www.cluster-analysis.org/downloads/02_ClustersareIndividualsVolumeII.pdf 
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8. Doradztwo biznesowe, 

9. Transfer technologii, 

10. Ochrona własności intelektualnej, 

11. Marketing i branding klastra, 

12. Udostępnianie aparatury i infrastruktury badawczej, 

13. Dostęp do baz danych, 

14. Dostęp do rozwiązań i aplikacji informatycznych, 

15. Udział w sieciach i innych organizacjach, w tym międzynarodowych (np. branżowych). 

Nie wszystkie rodzaje usług muszą być świadczone przez samego koordynatora - bardziej 

zaawansowane usługi są realizowane przez wyspecjalizowane podmioty (outsourcing), jednakże 

aktywne pośrednictwo koordynatora umożliwia poprawę dostępności, jakości i cen usług dla 

członków klastra. 

Oferta usługowa różni się znacznie w zależności od struktury i branży klastra, ale szeroki wachlarz 

usług i intensywność ich świadczenia powinny być jedną z podstawowych cech KKK. Z tego względu 

należałoby ustalić minimalny zakres usług (przynajmniej liczbę typów usług) wymagany od KKK oraz 

wymagany poziom realizacji usług (liczbę zrealizowanych usług przez koordynatora na rzecz członków 

klastra w okresie poprzedzającym aplikację o status KKK). 

 

Tabela 9 przedstawia podsumowanie analizy i przejście od wyników badań krajowych i 

międzynarodowych do profilu KKK. Jeśli chodzi o benchmarking w Polsce (2012) jako punkt wyjścia 

przyjęto wartości trzeciego kwartyla. Ponieważ klaster „typowy” to mediana czyli drugi kwartyl, są to 

wartości osiągnięte przez najlepsze klastry. 

W kolumnie KKK zaproponowano wartości wskaźników oceny, które w bezpośredni sposób wynikają 

z przeprowadzonych analiz oraz z propozycji ekspertów przygotowujących niniejsze opracowanie. 

Kolumna „Ambicja 2020” wskazuje ekspercką wizję KKK w roku 2020, tj. poziom, do którego powinny 

dążyć klastry. Proponowane wielkości wskaźników stanowią z jednej strony odzwierciedlenie danych 

dla wiodących klastrów europejskich (np. „excellence portfolio”), a w przypadkach, dla których brak 

danych i informacji, są ekspercką propozycją rozwoju i doskonalenia klastra.  

Propozycja ekspercka oparta na ocenie, jak powinien działać KKK w 2020 roku dotyczy następujących 

wskaźników:  

- liczba wspólnie realizowanych projektów w klastrze współfinansowanych ze środków UE w okresie 
ostatnich 2 lat, 

- liczba wspólnych projektów badawczych, w których klaster uczestniczył w ostatnich 2 latach,  

- liczba innowacji objętych ochroną prawną wprowadzonych w klastrze w ostatnich 2 latach,  

- liczba start-ups i/lub spin-offs w klastrze,  
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- udział eksportu w strukturze sprzedaży przedsiębiorstw klastrowych, 

- liczba projektów klastrowych współfinansowanych ze środków publicznych, zrealizowanych w 
okresie ostatnich 2 lat z udziałem koordynatora. 

W kolumnie „Ambicja 2020” w odniesieniu do liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach 

klastrowych, wartość 5.500 osób wynika z przeliczenia liczby przedsiębiorstw w klastrze i ich 

struktury. Zgodnie z przyjętym założeniem „KKK 2020” powinien w swej strukturze posiadać co 

najmniej 88 przedsiębiorstw (80% x 110 podmiotów) z czego co najmniej 15% dużych i średnich firm. 

Przyjmując średnio 400 osób zatrudnionych w dużych i średnich oraz 3 osoby w pozostałych 

(małych/mikro), otrzymujemy wynik 5.505 osób. Przy zakładanej strukturze, wielkość ta może być 

zdecydowanie większa, ponieważ firmy duże zatrudniają zazwyczaj znacznie więcej pracowników. 

Przy określaniu wartości niektórych wskaźników dla KKK eksperci przygotowujący niniejsze 

opracowanie uznali, że wartość trzeciego kwartyla jest zbyt wysoka i należy przyjąć niższe wartości. 

Dotyczy to liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach klastrowych, która została określona na 

poziomie 3.000, tj. zaniżona w stosunku do trzeciego kwartyla, ponieważ trzeci kwartyl (4.182,50) 

obejmuje też jednostki naukowe, co wynika z metodyki benchmarkingu 2012. Wielkość dla KKK 

została skorygowana przy założeniu, że bierzemy pod uwagę tylko przedsiębiorstwa i uwzględniamy 

ich strukturę. 

To samo dotyczy liczby dużych przedsiębiorstw w KKK. Zdecydowano, że wymagana minimalna 

wartość powinna kształtować się na poziomie mediany (5). Ponadto rekomenduje się, aby wymóg 

dotyczył przedsiębiorstw średnich i dużych, a nie tylko dużych.  

W kolumnie KKK udział eksportu wynosi 30%. Rekomendacja ta opiera się na przekonaniu, iż KKK 

powinny mieć silnie proeksportowy charakter, dlatego zaproponowana wielkość jest dwukrotnie 

wyższa niż średni poziom eksportu przedsiębiorstw w Polsce (udział sprzedaży eksportowej w całej 

gospodarce polskiej w 2012 roku wynosił około 16%). 30% to wielkość uznawana za wysoką w 

konkursach dotyczących działalności eksportowej w ramach POIG 2007-2013 np. Działanie 6.1 

Paszport do eksportu czy Działanie 6.5.2. 

Wskaźnik „liczba projektów klastrowych współfinansowanych ze środków publicznych, 

zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat z udziałem koordynatora” również ustalono na poziomie 

niższym niż trzeci kwartyl (obniżenie z 6 na 1). Pod uwagę wzięto moment czasowy, w jakim obecnie 

znajdują się klastry, które ze względu na niską dostępność funduszy będą w większości miały 

ograniczoną liczbę projektów współfinansowanych ze środków publicznych w latach 2013-2014.  

Wszystkie wskaźniki dotyczące kryteriów wielkość klastra i poziomu finansowania ze środków 

prywatnych wynikają z analiz wiodących klastrów w Europie, przeprowadzonej w oparciu o źródła 

przedstawione w Załączniku 1 (poz. 13 i 22). 

Należy podkreślić, że zakres przedstawionych w tabeli 9 informacji nie wyczerpuje całości zagadnień 

jakie będą brane pod uwagę w procesie wyboru KKK.  
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Tabela 9. Profil Kluczowego Klastra Krajowego 

A B C D E F 

Obszar profilu 
KKK  

Kryterium  Jednostka Benchmar-
king 2012      
III kwartyl 

KKK Ambicja 2020 

Wielkość 
klastra 

Liczba podmiotów 
uczestniczących w 

klastrze 
Szt. 

 
50,5 

51 110 

Udział przedsiębiorstw 
wśród podmiotów 

klastra 
% 74 70 80-85 

Liczba przedsiębiorstw 
dużych w klastrze 

 
Szt./% 

13 5 15% 

Jednostki naukowe w 
klastrze 

Szt./ % 4,5 3 5 

Zatrudnienie w 
klastrze 

Liczba osób 
zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach 
klastrowych 

Osoby 4 182,5
59

 3 000 4 800 

Aktywność 
członków 

Liczba wspólnie 
realizowanych projektów 

w klastrze 
współfinansowanych ze 
środków UE w okresie 

ostatnich 2 lat  

Szt. 5 1 10 

Sformalizowana 
strategia klastra 

TAK/NIE TAK TAK TAK 

Ukształtowane struktury 
zarządzające i 

doświadczona kadra 
zarządzająca 

TAK/NIE TAK/NIE TAK TAK 

Usługi świadczone na 
rzecz członków klastra 

TAK/NIE TAK/NIE TAK TAK 

Koncentracja 
terytorialna 

Lokalizacja w promieniu 
150 km od siedziby 

koordynatora 
TAK/NIE Nie badano TAK

60
 TAK 

Specjalizacja 
klastra 

Koncentracja 
branżowa/wpisywanie 

się w specjalizacje 
inteligentne 

Opisowo Nie badano 

Wpisuje się w 
Inteligentne 
Specjalizacje 

Kraju, ma duże 
znaczenie dla 

gospodarki 
regionu (nie 
determinuje 

wyboru) 

Wpisuje się w 
Inteligentne 
Specjalizacje 

Kraju, ma duże 
znaczenie dla 

gospodarki 
regionu 

B+R w klastrze 
Liczba wspólnych 

projektów badawczych, 
w których klaster 

Szt. 4 4 10 

                                                           
59

 Dotyczy wszystkich podmiotów w rdzeniu nie tylko przedsiębiorstw 
60

 Brak wymagań, co do potwierdzenia  
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uczestniczył w ostatnich 
2 latach 

Innowacyjność 
klastra 

Liczba innowacji 
objętych ochroną 

prawną wprowadzonych 
w klastrze w ostatnich 2 

latach 

Szt. 7 3 20 

Liczba start-ups i/lub 
spin-offs w klastrze 

Szt. 1 3 10 

Zasoby 
finansowe 
klastra  

Udział środków 
prywatnych w 
finansowaniu 

działalności klastra 

% 0,5
61

 30 40 

Obecność 
klastra i firm 
klastrowych na 
rynkach 
zagranicznych 

Udział eksportu w 
strukturze sprzedaży w 

firmach klastrowych 
% 0,4

62
 30 40 

Poziom 
internacjonalizacji 

klastra 
Opisowo Niski Średni Wysoki 

Rozpoznawal-
ność krajowa i 
międzynaro-
dowa klastra 

Rozpoznawalność 
krajowa i 

międzynarodowa klastra 
Opisowo Niska Średnia Wysoka 

Rola 
koordynatora i 
zarządzanie 
klastrem. 

Potwierdzona historia 
działalności 

Lata 5 3 5 

Liczba projektów 
klastrowych 

współfinansowanych ze 
środków publicznych, 

zrealizowanych w 
okresie ostatnich 2 lat z 
udziałem koordynatora  

Szt. 6 1 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów źródłowych 
 

                                                           
61

  Dana z Benchmarkingu PARP 2012, w benchmarkingu ESCA wielkość około 90% 
62

 Dotyczy rdzenia klastra, dana zaburzona poprzez udział jednostek naukowych i uczelni, podmiotów o 
wysokim poziomie przychodów i niskim poziomie eksportu 
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Załącznik 1. Wyniki analizy dokumentów źródłowych – desk research   

Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

1 „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z 
badania”

63
 

Informacje ogólne o klastrze  Historia i sposób powstania 
klastra 

Liczba i struktura 
podmiotów 

Typ i model klastra 

Faza rozwoju klastra 

Cele rozwojowe 

Tendencje rozwojowe 

 

 

Warunkiem przystąpienia 
do benchmarkingu było 
spełnienie minimalnych 
wymagań co do działania 
i organizacji klastra 
Badane klastry stanowiły 
zorganizowane struktury 
dysponujące pewnym 
doświadczeniem w 
zarządzaniu i animacji. 

Procesy w klastrze Aktywność rynkowa 

 

 

 

 

 

Marketing i PR 

 

 

 

 

 

Wspólne zamówienia i 
zakupy 

Wspólne kanały 
dystrybucji 

Wspólna oferta 
rynkowa 

 

Wspólne działania w 
zakresie reklamy i PR 

Aktywność 
wystawienniczo-
targowa 

System identyfikacji 
wizualnej 

 

                                                           

63
 W analizie potraktowano podobszary oceny jako kryteria 
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Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

 

Komunikacja w klastrze 

 

 

 

 

 

 

Kreowanie wiedzy i 
innowacji 

 

Regularne spotkania 

Różnorodność 
narzędzi i form 
komunikacji 

Efektywność i 
skuteczność wiedzy 

Poziom nieformalnej 
wymiany wiedzy 

 

Wspólne prace nad 
innowacyjnymi 
produktami i 
technologiami 

Wspólne prace nad 
innowacjami 
marketingowymi i 
procesowymi 

Wspólne szkolenia, 
konferencje, wizyty 
studyjne 

Zasoby klastra Zasoby ludzkie i know-how 

 

 

 

 

 

Łączne zatrudnienie w 
podmiotach klastra 

Liczba osób 
prowadzących klaster 

Liczba podmiotów 
uczestniczących w 
klastrze 
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Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

 

 

Zasoby finansowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby rzeczowe 

Zatrudnienie w 
obszarze B+R (bez 
uczelni) 

 

Udział środków 
własnych w 
finansowaniu 
działalności 

Zewnętrzne środki 
finansowe 

Budżet klastra w 
przeliczeniu na 
członków 

Zewnętrzne środki 
finansowe w ciągu 
ostatnich 2 lat 

 

Dostępność biur i sal 

Dostępność 
laboratoriów 

Powszechność 
wykorzystania 
technologii ICT 

Wyniki klastra Rozwój zasobów ludzkich 

 

 

 

Przyrost zatrudnienia 
w podmiotach klastra 

Liczba wspólnych 
szkoleń w ostatnich 2 
latach 

Obszar odnosi się przede 
wszystkim do efektów 
działania klastra w 
szerokim znaczeniu  
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Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa pozycji 
konkurencyjnej 

 

Poprawa innowacyjności 

 

 

 

 

 

 

Internacjonalizacja klastra 

Liczba delegowanych 
uczestników szkoleń 

 

Liczba nowych 
uczestników klastra w 
okresie ostatnich 2 lat 

Liczba start-up i spin-
off 

Liczba wspólnie 
realizowanych 
projektów 
zewnętrznych w 
klastrze w okresie 
ostatnich 2 lat 
współfinansowanych 
ze środków UE 

Liczba innowacji 
objętych ochroną 

Udział wydatków na 
B+R w wydatkach 
innowacyjnych 

Liczba wspólnych 
projektów 
badawczych, w 
których klaster 
uczestniczył w 
ostatnich dwóch 
latach   

Liczba rynków 
zagranicznych 
(krajów), na których 
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Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

obecne są 
przedsiębiorstwa z 
klastra 

Udział eksportu w 
strukturze sprzedaży 
produktów w rdzeniu 
klastra 

Liczba umów 
formalnych o 
współpracę klastra z 
podmiotami 
zagranicznymi 

Potencjał wzrostu klastra Uwarunkowania regionalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka władz publicznych 

 

 

 

 

Potencjał, zasoby 
naturalne, tradycje 
gospodarcze lokalnego 
środowiska.  

Dostępność i 
mobilność 
pracowników wysoko 
wykwalifikowanych. 

Atrakcyjność 
inwestycyjna regionu 

Otwartość środowiska 
lokalnego/regionalneg
o na współpracę 

 

Promocja klastra przez 
władze publiczne 

Wspieranie finansowe 
rozwoju klastra przez 
władze publiczne 

Obszar odnosi się do 
otoczenia i warunków 
tworzonych przez 
otoczenie dla działalności 
klastra, przy czym 
warunki te nie wynikają z 
obiektywnych mierników 
a jedynie z 
subiektywnych ocen 
ankietowanych osób 
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Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

 

 

 

 

Otoczenie instytucjonalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przywództwo w klastrze 

 

Pomoc szkoleniowo-
edukacyjna i 
organizacyjna dla 
klastra 

Dostosowywanie 
zmian w systemie 
edukacji do potrzeb 
klastra 

Dostosowanie usług 
szkoleniowo- -
doradczych i 
informacyjnych do 
potrzeb klastra. 

Otwartość na 
współpracę i jakość 
sektora nauki i B+R w 
regionie. 

Dostępność funduszy 
finansowych 
wspierających rozwój 
klastra 

Przywództwo w 
klastrze (siła i pozycja 
koordynatora w 
klastrze) 

Aktywność 
koordynatora na rzecz 
animacji współpracy w 
klastrze 

Aktywność klastra 
względem otoczenia 
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Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

zewn. 

2 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla 
Województwa Pomorskiego 2009-2015. Konkurs na klastry 
kluczowe woj. pomorskiego, Gdańsk 2009 

http://klastry.pomorskie.eu/content.php/?id=13 

Potencjał i konkurencyjność
64

 Obecny udział klastra w 
gospodarce regionu 

Przewagi lokalizacyjne – 
koncentracja specjalizacji 
klastra w regionie 

Konkurencyjność klastra 
mierzona dynamiką 
podstawowych wielkości 
ekonomicznych 

• udział firm w 
przychodach ze 
sprzedaży regionu 

• udział firm w liczbie 
pracujących w regionie 

• udział firm w 
eksporcie regionu 

• wskaźnik lokalizacji 
LQ dla liczby 
pracujących 

• wskaźnik lokalizacji 
LQ dla przychodów ze 
sprzedaży 

• wskaźnik lokalizacji 
LQ dla eksportu 

• udział eksportu w 
przychodach ze 
sprzedaży 

• udział nakładów 
inwestycyjnych w 
przychodach ze 
sprzedaży 

• udział nakładów na 
innowacje (w tym na 
działalność B+R) 

• dynamika 

Waga w ocenie 40% 

                                                           

64
 Dokument klasyfikuje te cechy jako kryteria.  

http://klastry.pomorskie.eu/content.php/?id=13
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Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

przychodów ze 
sprzedaży w ostatnich 
3 latach 

• dynamika eksportu 
w ostatnich 3 latach 

• dynamika liczby 
pracujących w 
ostatnich 3 latach 

• dynamika nakładów 
na działalność 
innowacyjną 

Strategia Ocena dokumentu strategii 
pod kątem realności, 
kompleksowości i efektów 
realizacji 

• ocena 
wykonalności/i 
realności 
proponowanych 
działań 

• kompleksowość 
działań 

• komplementarność 
działań 

• finansowanie działań 
– realność źródeł 
finansowania + wkład 
własny 

• wpływ wsparcia 
publicznego na rozwój 
klastra, w tym na: 
zatrudnienie, 
przychody ze 
sprzedaży, liczbę firm, 
eksport, nakłady na 

Waga w ocenie 40% 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. 

51 

Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

działalność 
innowacyjną, 
współpracę 
przedsiębiorstw z 
nauką 

• pomysły rozwoju 
innowacyjnych 
produktów, platform 
produktowo-
technologicznych 

Partnerstwo Zasięg partnerstwa i 
reprezentatywność klastra 

System nadzoru realizacji 
strategii 

Otwartość na nowe 
podmioty 

Dotychczasowe przykłady 
współpracy 

• zaangażowanie 30 
przedsiębiorstw (co do 
zasady) 

• zaangażowanie min. 
2 jednostek 
naukowych lub 
edukacyjnych, w tym 
przynajmniej 1 
jednostki naukowej 

• system reprezentacji 
interesów podmiotów 
klastra i nadzoru nad 
działaniami 
koordynatora 

• dostępność i 
otwartość na nowe 
podmioty 

• opis 
dotychczasowych 
przykładów 
współpracy i ich 
efektów 

Waga w ocenie 20% 
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Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

3 „Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 
roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki 
klastrowej” 

 

Masa krytyczna 

Potencjał rozwojowy 

Potencjał innowacyjny 

Współpraca dotychczasowa i 
planowana 

Doświadczenie i potencjał 
koordynatora 

Waga dla gospodarki kraju – 
wpisywanie się w inteligentne 
specjalizacje 

  Materiał ma charakter 
ogólnych rekomendacji, 
wskazujących obszary/ 
kryteria, które powinny 
być uwzględnione przy 
wyborze KKK 

4 Europejska Sieć Doskonałości na rzecz zarządzania, 
współpracy i promocji klastrów 
(http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/LinkClick.aspx?
fileticket=zAupHN8qaJA=&tabid=147) 

Informacja i komunikacja  Rozbudowana baza 
danych  

Częste wywiady z 
klientami  

Strona internetowa  

Katalog dostawców i 
usług  

Biuletyn  

Regularne wydarzenia 
(wyjazdy firmowe, 
wizyty studyjne) 
Comiesięczne 
informacje  

Informacja prasowa 

Brak bardziej 
szczegółowych informacji 
o wartościach i 
wskaźnikach  

Szkolenia i kwalifikacje Analiza wymagań 
edukacyjnych powiązanych 
z branżą 

 

http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket=zAupHN8qaJA=&tabid=147
http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket=zAupHN8qaJA=&tabid=147
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Promowanie i mentoring 
utalentowanych 
pracowników 

Podwyższanie kwalifikacji 
pracowników 
przedsiębiorstw Regularne 
specjalne wydarzenia  

Warsztaty i seminaria  

Wyjazdy studyjne dla 
pracowników  

Wspólne uczenie się z 
innymi przedsiębiorstwami  

Współpraca z instytucjami 
B+R i edukacyjnymi 

Współpraca Inicjowanie i wspieranie 
projektów współpracy  

Nawiązywanie kontaktów 
pomiędzy potencjalnymi 
partnerami projektu  

Współpraca z instytucjami 
B+R, edukacyjnymi oraz 
dostawcami usług 
specjalistycznych  

Ustanowienie specjalnych 
programów wsparcia  

Wsparcie rozwoju 
innowacyjności 

 

Marketing i PR Informacje i materiały 
marketingowe  
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Określanie tożsamości 
regionalnej  

Krajowy i międzynarodowy 
PR oraz działania 
reklamowe  

Wzmacnianie wizerunku 
branży  

Targi, wizyty w 
przedsiębiorstwach, 
prezentacje dla głównych 
klientów  

Lobbing 

Umiędzynarodowienie Dostęp do 
międzynarodowych 
wydarzeń, kongresów, 
informacji o projektach, 
klientów i informacji o 
trendach,  

Wspieranie współpracy 
międzynarodowej  

Wspieranie 
przedsiębiorstw w procesie 
internacjonalizacji  

Nawiązywanie kontaktów z 
porównywalnymi/ 
komplementarnymi 
zagranicznymi klastrami  

Organizowanie 
zagranicznych wizyt w 
klastrze 
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5 European Cluster Excellence Initiative, Gold and Bronze 
Label in cluster management – ocena i nadawanie 
certyfikatów jakości zarządzanie przez European 
Secretariat for Cluster Analysis 

European Cluster Excellence BASELINE - Minimum 
Requirements for Cluster Organisations, Document for 
Publication - Nov 17, 2011 

http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters 

Struktura klastra 

 

  

Liczba i struktura członków 
klastra 

Koncentracja geograficzna 
członków klastra 

  

Typ klastra, zarządzanie, kooperacja Dojrzałość klastra 

 

Dostępne zasoby ludzkie w 
klastrze 

 

Wiedza I doświadczenie 
osób zarządzających 
klastrem 

Rozwój zasobów ludzkich 

 

Stabilność zatrudnienia i 
zarządzania  

 

Stabilność uczestnictwa 

 

Role w klastrze i 
zdefiniowana struktura 
zarządzania 

 

Bezpośrednie kontakty 
zarządu z członkami klastra 

 

Rok powstania I lata 
potwierdzonej historii 

 

 

 

 

 

Budżet na szkolenia   

Liczba szkoleń 
odbytych przez osoby 
zatrudnione i 
zarządzające klastrem 

 

Rotacja wśród 
członków klastra 

 

 

 

Liczba kontaktów w 
ostatnich 12 
miesiącach 

 

Wymagany jest 
dokument 
poświadczający 
rozpoczęcie działalności 
klastra 

http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters
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Poziom współpracy w 
klastrze 

 

 

Udział i zaangażowanie w 
ramach systemu innowacji 

 

Liczba członków 
klastra 
zaangażowanych w 
projekty klastrowe w 
ostatnich 12 
miesiącach 

 

Współpraca z IOB 

 

Finansowanie Stabilność finansowania 
klastra 

 

Udział środków prywatnych 
w finansowaniu 

Na jaki okres klaster 
posiada zabezpieczone 
finansowanie 

Udział środków 
prywatnych w 
budżecie klastra  

 

Strategia, cele I usługi Proces tworzenia strategii 

 

 

Dokumentacja strategii 

Plan wdrożenia strategii 

Monitoring I ewaluacja  

Kontroling finansowy w 
klastrze 

 

Mierzenie wyników 
zarządu klastra 

Zaangażowanie 
aktorów klastra w 
tworzenie strategii 

Posiadanie spisanego 
dokumentu strategii 

 

 

 

 

Ocena głównych celów 
klastra i ich spójności 
ze strategią 
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Koncentracja na strategii 

 

Usługi dostępne w klastrze 

Grupy robocze  

Komunikacja w klastrze 

 

Ocena zakresu oferty i 
wykorzystania jej 
przez członków klastra 

Osiągnięcia i rozpoznawalność Rozpoznawalność klastra 

 

Historie sukcesu 

 

 

Ocena satysfakcji 
uczestników/członków 
klastra  

Poziom aktywności 
medialnej klastra 

Opis 3 przykładów 
największych 
sukcesów klastra 

 

Częstość badania 
satysfakcji członków 
klastra oraz sposób 
uwzględnienia 
wyników tych badań w 
działaniach zarządu 
klastra 

 

6 Kluczowe wskaźniki rezultatów działania klastra (Key 
Performance Indicators) stosowane przez Clusterland 
Upper Austria (na podstawie materiałów ze szkolenia 
„Multisource financing for Clusters in the New 
Programming Period”, European Academy for Taxes, 
Economics and Law) 

Struktura klastra 

Informacja/komunikacja i kwalifikacje 

Projekty realizowane we współpracy 
(cooperation projects)  

Organizacja zarządzająca klastrem 

 Kluczowe Wskaźniki 
Efektywności: 

Liczba podmiotów 
uczestniczących w 
klastrze 

% MSP w klastrze  

Liczba podmiotów w 
podziale na: 1-9, 10-
49, 50-249, 250-499, 
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500 i więcej 
zatrudnionych 

Liczba podmiotów 
płacących opłatę 
członkowską 

Liczba partnerów 
niepłacących opłaty 
członkowskiej w 
klastrze 

Liczba podmiotów z 
Górnej Austrii 

Liczba podmiotów z 
innych regionów 
Austrii 

Liczba podmiotów z 
zagranicy 

Liczba instytucji R&D i 
edukacyjnych 

Opłata członkowska 
średniorocznie 

Liczba podmiotów 
zajmujących się 
produkcją lub 
handlem detalicznym 

Liczba podmiotów 
dostarczających usługi 

Liczba nowych 
podmiotów w danym 
okresie  

Liczba podmiotów, 
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które opuściły klaster 
w danym okresie 

Średnia wartość 
wydatków na B+R w 
firmach klastrowych 

Średnia wartość 
eksportu w firmach 
klastrowych 

Liczba zatrudnionych 
w podmiotach 
klastrowych  

Obroty w podmiotach 
klastrowych 

Liczba artykułów na 
temat klastra w 
profesjonalnych 
czasopismach 

Liczba 
zorganizowanych 
imprez od założenia 
klastra 

Liczba uczestników 
zorganizowanych 
imprez od założenia 
klastra 

Liczba przyjętych 
delegacji z zagranicy 

Wartość projektów 
realizowanych we 
współpracy od 
założenia klastra 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. 

60 

Lp. Źródło Obszary/Podobszary analizy Kryteria Wskaźniki Uwagi/Komentarze 

Liczba członków Rady 
Doradczej (Advisory 
Board) 

Liczba spotkań 
Advisory Board 

Liczba wizyt w firmach  

Liczba działań 
informacyjnych 
(newslettery, 
czasopisma wydawane 
regularnie, etc.) 

Liczba zapytań z 
zewnątrz 
(udostępnianie 
kontaktów) 

Liczba wzmianek w 
mediach n/t klastra 

Liczba prezentacji n/t 
klastra 
przedstawionych na 
zaproszenie z 
zagranicy 

Wartość wspólnych 
projektów 
(cooperation projects) 
w przygotowaniu w 
danym okresie 

Szacowana liczba 
uczestników 
wspólnych projektów 
w przygotowaniu 
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Wartość złożonych 
wspólnych projektów 
w danym okresie 

Wartość 
dofinansowania w 
złożonych wspólnych 
projektach w danym 
okresie (ze środków 
publicznych na 
poziomie regionalnym) 

Liczba trwających 
projektów 
realizowanych we 
współpracy 

Liczba uczestników 
trwających projektów 
realizowanych we 
współpracy 

Wartość trwających 
projektów 
realizowanych we 
współpracy 

Wartość 
dofinansowania w 
trwających projektach 
realizowanych we 
współpracy 

Liczba zakończonych 
wspólnych projektów 
w danym okresie 

Liczba partnerów w 
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zakończonych 
wspólnych projektach 
w danym okresie 

Wartość zakończonych 
wspólnych projektów 
w danym okresie 

Wartość 
dofinansowania w 
zakończonych 
wspólnych projektach 
w danym okresie 

Liczba wspólnych 
projektów od 
założenia klastra 

Liczba uczestników 
wspólnych projektów 
od założenia klastra 

Wartość wspólnych 
projektów od 
założenia klastra 

Wartość 
dofinansowania we 
wspólnych projektach 
od założenia klastra 

Procentowy udział 
projektów 
technologicznych we 
wspólnych projektach 
od założenia klastra 

Procentowy udział 
projektów dotyczących 
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kwalifikacji we 
wspólnych projektach 
od założenia klastra 

Procentowy udział 
projektów o 
charakterze 
organizacyjnym we 
wspólnych projektach 
od założenia klastra 

Liczba 
niezrealizowanych 
pomysłów (project 
ideas) w danym 
okresie, tj. 
przerwanych lub 
zarzuconych 

Liczba wspólnych 
projektów bez 
finansowania 
publicznego 

Liczba trwających 
projektów 
współfinansowanych z 
programów krajowych 
i międzynarodowych 

Badanie satysfakcji 
klienta – dotyczy usług 
świadczonych przez 
organizację 
zarządzającą klastrem, 
takich jak: 

Podstawowe usługi 
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doradcze 
(identyfikowanie 
problemu, networking, 
znajdowanie 
partnerów, 
inicjowanie projektów, 
pomoc przy 
opracowanie projektu, 
etc.) 

Znajdowanie źródeł 
finansowania 
projektów 
(rozpowszechnianie 
wiedzy n/t źródeł 
finansowania, pomoc 
w identyfikacji źródła 
finansowania, pomoc 
w składaniu wniosków, 
składanie wniosków w 
imieniu 
wnioskodawcy, 
kontakt z 
organizacjami 
finansującymi, etc.) 

Zarządzanie 
projektami, które 
otrzymały 
dofinansowanie 
(planowanie, 
organizowanie, 
kontrola, pozyskiwanie 
ekspertów, etc.) 

Zamykanie i rozliczanie 
projektów 
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(przygotowanie 
sprawozdań z realizacji 
projektu, 
rozpowszechnianie 
wyników, ocena 
rezultatów, kontakty z 
organizacją 
finansującą, etc.) 

Kontakty pracowników 
organizacji 
zarządzającej z 
podmiotami 
klastrowymi: częstość 
kontaktów, 
poświęcony czas (w 
FTE) 

7 Handbook for Cluster Optimisation, CNCB – Cluster and 
Network Cooperation for Business Success in Central 
Europe (http://abclusters.org/wp-
content/uploads/2013/12/Handbook-for-Cluster-
Optimization.pdf) 

Organizacja i struktura Utworzenie Komitetu 
sterującego 

Zarządzanie relacjami z 
kluczowymi partnerami 

Rozwój organizacji 

Warsztaty 

Roczna ocena jakości 
zarządzania 

  

Produkty i usługi Ułatwianie kontaktów 
pomiędzy członkami klastra 

Wymiana dobrych praktyk 

Szkolenia 

Doradztwo 

Warsztaty/konferencje 

  

http://abclusters.org/wp-content/uploads/2013/12/Handbook-for-Cluster-Optimization.pdf
http://abclusters.org/wp-content/uploads/2013/12/Handbook-for-Cluster-Optimization.pdf
http://abclusters.org/wp-content/uploads/2013/12/Handbook-for-Cluster-Optimization.pdf
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Rozwój technologii 

Wspólne bazy danych 

Strategia i planowanie Posiadanie spisanej 
strategii 

Coroczna aktualizacja 
strategii 

Udział członków klastra w 
tworzeniu strategii 

Polityka promocyjna i 
system wizualizacji  

  

Zasoby ludzkie    

Finanse i finansowanie Prywatne źródła 
finansowania klastra 

Udział zewnętrznych źródeł 
w budżecie 

  

8 PROMOTING CLUSTER EXCELLENCE Measuring and 
Benchmarking the Quality of Cluster Organisations and 
Performance of Clusters

65
 

benchmarking w ramach inicjatywy Kompetenznetze 
Deutschland 
(http://www.ictcluster.bg/_Code/UserFiles/Files/7.%20pro
ceedings-report.pdf)  

 

 Koncentracja w ramach 
rdzenia klastra 

Poziom współpracy 

Poziom innowacyjności I 
badań 

Tworzenie przedsiębiorstw 

Efekty ekonomiczne 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost sprzedaży w 
przedsiębiorstwach 

Dokument omawia różne 
systemy akredytacji 
klastrów oraz wyłaniania 
klastrów kluczowych w 
różnych krajach, w tym  
japoński system wyboru 
najlepszych klastrów - 
znaczna część informacji 
została już omówiona 
przy innych źródłach 
(Kompetenznetze 

                                                           

65
 W dokumencie omówiono kilka systemów wyboru i akredytacji klastrów (np. benchmarking PARP). System niemiecki jest w całości oparty na metodyce ESCA 

omówionej w ramach analizy dokumentu European Cluster Excellence Initiative  

http://www.ictcluster.bg/_Code/UserFiles/Files/7.%20proceedings-report.pdf
http://www.ictcluster.bg/_Code/UserFiles/Files/7.%20proceedings-report.pdf
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Usługi dostępne w klastrze 

Dane statystyczne 

klastra  – udział 
przedsiębiorstw, w 
których wzrosła 
sprzedaż 

Zyski i zatrudnienie 
wynikające z 
projektów 
realizowanych w 
klastrze 

Deutschland  =   
European Cluster 
Excellence Initiative), 
dlatego  obszary i kryteria 
oceny omówione w tym 
wypadku dotyczą 
systemu japońskiego, 
poniżej omówiono 
system francuski 

Aktywność w zakresie badań i 
technologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie i jego dynamika 

 

 

 

Wydatki na projekty 
klastrowe, liczba osób 
zaangażowanych w 
klastrowe projekty 
badawcze 

Liczba projektów B+R 

Liczba patentów 

Export technologii 

Pozycja i znaczenie klastra 
w kraju w obszarze B+R 

Wzrost wartości dodanej u 
członków klastra (SME) w 
stosunku do podmiotów 
spoza klastra 

Zmiana w zatrudnieniu 

Zmiany w zatrudnieniu dla 
5 głównych specjalizacji 
klastra 

 

 Les Pôles de 
Compétitivité – system 
wyboru najbardziej 
konkurencyjnych 
klastrów we Francji 
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Jakość strategii klastra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animacja i zarządzanie 

Wyniki klastra 

Cele rynkowe i 
ekonomiczne 

Strategia badań i rozwoju 

Strategia internacjonalizacji 

Strategia rozwoju 
kompetencji 

 

Jakość planu działania 
klastra 

Zaangażowanie środków 
prywatnych w 
finansowanie działalności 
klastra 

Struktura wydatków klastra 

Liczba projektów 
badawczych 

Infrastruktura 

Rozwój kompetencji 

Współpraca 
międzynarodowa i jej 
rozwój 

Rozwój SME 

9 World Class Clusters ‐ An Attempt to Formulate the Main 
Criteria of World Class Clusters (http://www.tci-
network.org/media/asset_publics/resources/000/003/538
/original/World_Class_Cluster_paper.pdf) 

Otoczenie (Warunki ramowe) Jakość instytucji B+R w 
obszarze specjalizacji 
klastra 

Poziom edukacji w 
obszarze specjalizacji 

 Wysoka jakość organizacji 
badawczych sprzyja 
współpracy 

 

 

http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/003/538/original/World_Class_Cluster_paper.pdf
http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/003/538/original/World_Class_Cluster_paper.pdf
http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/003/538/original/World_Class_Cluster_paper.pdf
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klastra 

Dynamika powstawania i 
rozwoju innowacyjnych 
firm w regionie 

Atrakcyjność inwestycyjna 
regionu i napływ 
inwestorów zagranicznych 

System wsparcia innowacji 
i popyt na innowacje ze 
strony sektora publicznego 

Aktorzy klastra Masa krytyczna 
przedsiębiorstw  -liderów 
rynkowych i 
technologicznych w 
klastrze 

Międzynarodowa 
rozpoznawalność klastra i 
jego aktorów 

Zaangażowanie kluczowych 
aktorów w rozwój klastra 
(triple helix) 

Zaangażowanie w klastrze 
bezpośrednich 
konkurentów 

Zaangażowanie we 
współpracę 
międzynarodową i 
powiązania z klastrami 
zagranicą 

  

Zarządzanie / Organizacja klastra Strategia rozwoju klastra i 
jej wdrożenie 
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Profesjonalne zarządzanie 
klastrem i profesjonalne 
usługi klastra 

Stabilność finansowania 
klastra 

Animacja współpracy 
pomiędzy sferą nauki i 
przedsiębiorstwami 

Tworzenie wartości 
dodanej (addytywność) 

10 Cluster Initiative Greenbook 2.0, 2013 Kooperacja w klastrze 

 

 

Wpływ na zaangażowane 
przedsiębiorstwa 

Analiza poziomu 
współpracy w różnych 
ujęciach 

 

Konkurencyjność 

Wzrost wartości dodanej 

Wzrost rentowności 

Wzrost średniej płacy 

Wzrost sprzedaży 

Nowe i zmodyfikowane 
produkty 

Wzrost zatrudnienia 

Równość pracowników 

Dywersyfikacja 
pracowników 

Stabilność działalności  

 Częstość kontaktów 
członków zarządu klastra 
z różnymi typami 
podmiotów (szczególnie z 
firmami i innymi 
klastrami, w tym na rynku 
globalnym) ma wpływ na 
wyniki klastra  
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11 Cluster Initiative Greenbook 2003 Cele klastra 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki (performance) 

 

 

 

Procesy w klastrze 

 

 

 

 

 

Otoczenie 

Badania i ułatwianie 
kontaktów (networking) 

Lobbying 

Współpraca komercyjna 

Edukacja i szkolenia 

Innowacje i technologie 

Rozwój klastra 

Konkurencyjność 

Wzrost 

Osiąganie celów 

Planowanie i inicjowanie 
działalności 

Zarządzanie i finansowanie 

Członkostwo 

Zasoby i infrastruktura 

Warunki ramowe i 
współpraca 

Otoczenie biznesowe 

Polityka klastrowa 

Siła klastra 

 Lobbying odnosi się do 
tworzenia warunków i 
chęci współpracy 
pomiędzy różnymi 
aktorami 

12 Clusters in Germany, An Empirical Based Insight View on 
Emergence, Financing, Management and Competitiveness 
of the Most Innovative Clusters in Germany 
(http://www.clusterplattform.at/fileadmin/user_upload/cl
usterbibliothek/625_Clusters_in_Germany_unter_P5.pdf) 

Sposób powstania klastra 

Zarządzanie klastrem 

Finansowanie działalności klastra 

Wyniki klastra 

  Dokument dotyczy 
historii i czynników 
wpływających na rozwój 
klastrów w Niemczech  

http://www.clusterplattform.at/fileadmin/user_upload/clusterbibliothek/625_Clusters_in_Germany_unter_P5.pdf
http://www.clusterplattform.at/fileadmin/user_upload/clusterbibliothek/625_Clusters_in_Germany_unter_P5.pdf
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13 Cluster management excellence in Germany. German 
clusters in comparison with European peers 
(http://www.cluster-
analysis.org/downloads/CountryReportGermany2012.pdf) 

Wykorzystuje w pełni metodykę ESCA omówioną przy dokumencie  

European Cluster Excellence Initiative, Gold and Bronze Label in cluster management – ocena i 
nadawanie certyfikatów jakości zarządzanie przez European Secretariat for Cluster Analysis 

European Cluster Excellence BASELINE - Minimum Requirements for Cluster Organisations, 
Document for Publication - Nov 17, 2011 

http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters 

 

14 Quality Enhanced Cluster Management, A New Indicator 
Based Peer Review Approach for the Mutual Development 
of Cluster Organisational Excellence (http://www.vdivde-
it.de/publications/best-practice/quality-enhanced-cluster-
management.-a-new-indicator-based-peer-review-
approach-for-the-mutual-development-of-cluster-
organisational-excellence) 

Przywództwo 

Zasoby ludzkie 

Partnerstwa i zasoby 

Procesy 

Kluczowe rezultaty 

 

 

 

 

Wyniki w odniesieniu do 
zasobów ludzkich 

Wyniki w odniesieniu do 
klientów 

Korzyści dla społeczności 

 Dokument w niewielkim 
stopniu odnosi się do 
problematyki wyboru 
najlepszych klastrów i 
kryteriów stosowanych 
przy ich ocenie. 
Dokument dotyczy 
stosowania metod 
zarządzania jakością w 
klastrach. Dokument 
zawiera zestawienie 
usług oferowanych przez 
klastry. 

15 System akredytacji klastrów na Węgrzech (http://www.tci-
network.org/media/asset_publics/resources/000/004/316
/original/TheHungarianCase.pdf?1326372578, 
http://www.clusterpolisee.eu/pptsopron/cluster_financing
_sopron_2013.01.22_02.pdf, www.polusprogram.eu) 

 Zatrudnienie 

 

 

Koncentracja na SME 

 

 

Orientacja na eksport 

 

 

Oddziaływanie klastra 
na zatrudnienie  

 

Wyniki biznesowe 
członków klastra z 
segmentu SME 

 

Ocena potencjału 
eksportowego 
członków klastra 

 

25 punktów 

 

 

20 punktów 

 

 

12 punktów 

 

 

http://www.cluster-analysis.org/downloads/CountryReportGermany2012.pdf
http://www.cluster-analysis.org/downloads/CountryReportGermany2012.pdf
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters
http://www.vdivde-it.de/publications/best-practice/quality-enhanced-cluster-management.-a-new-indicator-based-peer-review-approach-for-the-mutual-development-of-cluster-organisational-excellence
http://www.vdivde-it.de/publications/best-practice/quality-enhanced-cluster-management.-a-new-indicator-based-peer-review-approach-for-the-mutual-development-of-cluster-organisational-excellence
http://www.vdivde-it.de/publications/best-practice/quality-enhanced-cluster-management.-a-new-indicator-based-peer-review-approach-for-the-mutual-development-of-cluster-organisational-excellence
http://www.vdivde-it.de/publications/best-practice/quality-enhanced-cluster-management.-a-new-indicator-based-peer-review-approach-for-the-mutual-development-of-cluster-organisational-excellence
http://www.vdivde-it.de/publications/best-practice/quality-enhanced-cluster-management.-a-new-indicator-based-peer-review-approach-for-the-mutual-development-of-cluster-organisational-excellence
http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/004/316/original/TheHungarianCase.pdf?1326372578
http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/004/316/original/TheHungarianCase.pdf?1326372578
http://www.tci-network.org/media/asset_publics/resources/000/004/316/original/TheHungarianCase.pdf?1326372578
http://www.clusterpolisee.eu/pptsopron/cluster_financing_sopron_2013.01.22_02.pdf
http://www.clusterpolisee.eu/pptsopron/cluster_financing_sopron_2013.01.22_02.pdf
http://www.polusprogram.eu/
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Kooperacja  

 

 

Innowacje 

 

 

Strategia 

Ocena współpracy i 
organizacji działań w 
klastrze 

 

Analiza prac B+R i 
innowacji w klastrze 

 

Ocena strategii klastra 
(ocena ekspercka) 

25 punktów 

 

 

18 punktów 

 

 

Ocena jakościowa 

16 Regional Biotechnology, Establishing a methodology and 
performance indicators for assessing bioclusters and 
bioregions relevant to the Knowledge-based Bio-economy 
in Europe 
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/regional-
biotech-report.pdf) 

Sfera nauki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba kluczowych aktorów 
klastra z sektora B+R 

Ogólna liczba pracowników 
badawczych w klastrze 

Ogólna liczba pracowników 
badawczych zatrudnionych 
w dużych firmach 

Ogólna liczba pracowników 
badawczych zatrudnionych 
w SME 

Ogólna liczba pracowników 
badawczych zatrudnionych 
w firmach spin-off i start-
up 

Ogólna liczba pracowników 
badawczych zatrudnionych 
w jednostkach naukowych 

Liczba dużych 
przedsiębiorstw w klastrze 

 Większość wskaźników i 
mierników to 
subiektywne oceny 
zarządzających klastrem 
odnoszące się raczej do 
pozycji klastra w 
otoczeniu niż do jakości 
działania samego klastra, 
stąd jedynie część 
opisanych kryteriów i 
mierników będzie można 
wykorzystać do wyboru 
KKK. 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/regional-biotech-report.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/regional-biotech-report.pdf
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Sfera biznesu (przemysłu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności i kompetencje 

 

 

 

 

Główna specjalizacja 
(obszar działalności) dużych 
przedsiębiorstw w klastrze 

Liczba SME w klastrze 

Liczba Start-up i Spin-off w 
klastrze 

Główny obszar działalności 
startup i spin-off 

Tempo przyrostu SME w 
klastrze w ostatnich 5 
latach 

Tempo przyrostu start-ups 
w klastrze w ostatnich 5 
latach 

Obecność wzorcowych firm 
(role model) w klastrze 

 

Zdolność przyciągania 
talentów 

Rozpoznawalność klastra 
na poziomie kraju 

Reputacja klastra na 
poziomie 
międzynarodowym 

Szkolenia oferowane w 
klastrze  

Szerokość oferty 
szkoleniowej 
(różnorodność oferujących 
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Kultura organizacyjna 

 

 

 

Współpraca (networking) 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie 

 

 

 

podmiotów) 

Postrzeganie jakości 
oferowanych szkoleń 
wśród członków klastra 

Atrakcyjność lokalizacji 
klastra dla pracowników 

Możliwości rozwoju 
pracowników 

Poczucie przynależności do 
klastra 

Siła kultury 
przedsiębiorczości w 
klastrze 

Obecność bezpośrednich 
konkurentów w klastrze 

Główni partnerzy 
współpracujący w ramach 
klastra 

Siła powiązań w klastrze 

Poziom sformalizowana 
kontaktów 

Bariery współpracy 

 

Dostępność kapitału 
zalążkowego 

Dostępność dotacji i 
grantów 

Dostępność pożyczek 
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Wsparcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka klastrowa  

Najważniejsze źródła 
finansowania 

Główne bariery w zdobyciu 
finansowania 

 

Organizacja i formalizacja 
klastra 

Usługi świadczone przez 
organizację klastrową 

Kluczowe usługi dla 
rozwoju klastra 

Wsparcie szkoleniowe i 
doradcze dla 
przedsiębiorców i 
menadżerów 

Dostępność inkubatorów i 
parków naukowych 

Infrastruktura 
transportowa 

Dostępność zasobów 
ludzkich 

Wsparcie marketingowe 

Dostęp do platform 
technologicznych 

 

Regulacje prawne 
sprzyjające klastrom 
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Regulacje ograniczające 
działalność klastrów 

Wsparcie klastrów na 
poziomie centralnym (rząd 
kraju) 

Wsparcie klastrów na 
poziomie regionalnym 

Zachęty podatkowe dla 
działalności klastrowej 

Jakość ochrony praw 
własności intelektualnej 

17 MAKING CLUSTERS WORK - UNIDO Methodology 
http://www.msmefoundation.org/folder/publication/58.p
df 

Masa krytyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja 

 

 

 

Liczba przedsiębiorstw i ich 
struktura 

Przychody ze sprzedaży w 
przedsiębiorstwach 
klastrowych 

Zatrudnienie 

Eksport 

Miejsce w łańcuchu 
wartości 

Trendy w sprzedaży 

Sezonowość 

Lokalizacja w regionie lub 
miejscowości 

Obecność usługodawców i 
podmiotów wspierających 

 

 Dokument zawiera 
metodologię wyłaniania 
efektywnie działających 
klastrów w krajach 
rozwijających się.  

Znaczna część kryteriów 
wyboru dedykowana jest 
identyfikacji inicjatyw na 
wczesnym etapie rozwoju 
(niesformalizowanych). 

http://www.msmefoundation.org/folder/publication/58.pdf
http://www.msmefoundation.org/folder/publication/58.pdf
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Zdolność do przyciągania nowych 
podmiotów 

 

 

 

 

 

Otoczenie ekonomiczne i społeczne 

 

 

 

 

Zdolność do rozwoju/potencjał 
innowacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość branży 

Liczba podobnych klastrów 

Współpraca z innymi 
klastrami w regionie 

Profil przedsiębiorców 
zaangażowanych w klaster 

Przeciętne wynagrodzenie 

 

Specyficzne regulacje 
dotyczące zatrudnienia  

Zanieczyszczenie 
środowiska 

Regulacje prawne 

 

Możliwości 
unowocześnienia 
technologii (potencjał 
innowacyjny) 

Możliwości sprzedaży i 
wzrostu 

Główne rynki 

Główne zagrożenia 

Miejsce w cyklu życia 
produktu 

Miejsce w łańcuchu 
wartości 
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Potencjał wzrostu 

 

 

 

 

 

Komplementarność 

Działania rozwojowe 
przedsiębiorstw 

Liczba nowych firm w 
stosunku do firm 
rezygnujących z udziału w 
klastrze 

Siła barier rozwojowych 

 

Komplementarność z 
innymi działaniami w 
regionie 

Wartość dodana w ramach 
klastra 

18 CLUSTERS FOR COMPETITIVENESS. A Practical Guide & 
Policy Implications for Developing Cluster Initiatives (World 
Bank 2009) 

Wielkość i dominacja 

 

 

Specjalizacja 

 

 

 

 

 

Powiązania 

  Obszar odnosi się do 
masy krytycznej i wagi 
klastra dla gospodarki 
regionu. 

Analiza pod kątem 
specjalizacji ma 
odpowiedzieć na pytanie 
czy przedsiębiorstwa 
klastra są bardziej 
wyspecjalizowane niż 
firmy w otoczeniu. 

 

Obszar odnosi się do 
struktury klastra i 
łańcucha wartości w 
klastrze. 
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Dokument prezentuje 
szereg narzędzi analizy 
strategicznej i sposoby 
ich wykorzystania w 
przypadku klastrów, w 
niewielkim stopniu 
koncentruje się na 
sposobach identyfikacji 
wiodących klastrów. 

19 Clusters, Innovation and Entrepreneurship (OECD 2009)  Silna współpraca  

 

 

 

 

 

Komercjalizacja badań 

 

 

 

 

Masa krytyczna 

 

 

 

Rozwój kompetencji 

 

Liczba przedsiębiorstw 

Łańcuch wartości 

Triple helix  

Projekty rozwojowo-
badawcze realizowane 
w klastrze 

 

Przedsiębiorstwa typu 
Spin-off  

Współpraca z 
sektorem venture 
capital 

 

Wysoka liczba 
współpracujących 
przedsiębiorstw i ich 
pracowników 

 

Szkolenia i warsztaty  

Dokument opisuje 
przypadki klastrów, które 
odniosły sukces 
wskazując potencjalne 
źródła tego sukcesu. W 
tym kontekście należy 
rozumieć kryteria i 
wskaźniki przedstawione 
w tabeli. 
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Zaangażowanie 

 

 

Silne partnerstwo i 
przywództwo 

 

 

 

Wysoka jakość życia 

 

Kapitał społeczny 

Poziom 
zaangażowania 
aktorów klastra we 
współpracę 

Jasno określona 
struktura zarządzania 

Przywództwo 
koordynatora klastra 

 

Sprzyjające otoczenie 

 

Tworzenie kapitału 
społecznego  

20 The Cluster Benchmarking Project (Nordic Innovation 
Centre 2006) 

Otocznie (warunki brzegowe) 

Czynniki sprzyjające 
przedsiębiorczości 

 

 

 

Organizacje wspierające 

 

 

 

 

Otoczenie konkurencyjne 

 

Zasoby ludzkie 

Infrastruktura 
transportowa 

Klimat biznesowy 

 

Innowacje i wsparcie 
przedsiębiorstw 

Wsparcie społeczności 
lokalnej 

Dostawcy 

 

Działania lokalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model opracowany przez 
Nordic Innovation Centre 
służy przede wszystkim 
ocenie wsparcia jakie NIC 
udziela inicjatywom 
klastrowym, stąd znaczna 
część modelu oceny 
dedykowana jest analizie 
otoczenia. 
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Działania i wyniki klastra  

Znaczenie klastra 

 

 

 

 

Interakcja z otoczeniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika klastra 

 

Możliwości rozwoju 

 

Masa krytyczna 

 

 

 

 

 

Zarządzanie (struktura) 

Zasięg oddziaływania 

Rozpoznawalność  

 

Powiązania 

 

 

 

 

Innowacyjność 

 

 

 

 

Wzrost 

 

 

Liczba i wielkość 
przedsiębiorstw Liczba 
spin-off 

Struktura 
przedsiębiorstw 

Organizacja klastra 

Eksport 

Świadomość 
przynależności wśród 
członków klastra 

Rozpoznawalność 
klastra  

Zaangażowanie w 
regionie 

Powiązania 
wewnętrzne 
(kooperacja) 

 

Wydatki na R&D 

Poziom 
innowacyjności 

Przychody z nowych 
produktów 

Liczba nowych 
przedsiębiorstw 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. 
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 Wzrost / rozwój 
przedsiębiorstw 

21 Cluster -based Strategies for Growing State Economies 
(National Governors Association, US Council on 
Competitiveness) 

Struktura i organizacja klastra 

Poziom sprzedaży  

Koncentracja  

 

  Dokument nie zawiera 
informacji w zakresie 
kryteriów selekcji 
klastrów - jest to 
dokument opisujący 
narzędzia polityki 
wspierania klastrów w 
USA. Wybrane elementy 
oceny klastra mają raczej 
charakter wytycznych i 
obserwacji, a nie systemu 
oceny 

22 Indywidualizm klastrów (Clusters are individuals.  

NEW FINDINGS FROM THE EUROPEAN CLUSTER 
MANAGEMENT AND CLUSTER PROGRAM BENCHMARKING) 

Wykorzystuje w pełni metodykę ESCA omówioną przy dokumencie  

European Cluster Excellence Initiative, Gold and Bronze Label in cluster management – ocena i 
nadawanie certyfikatów jakości zarządzanie przez European Secretariat for Cluster Analysis 

European Cluster Excellence BASELINE - Minimum Requirements for Cluster Organisations, 
Document for Publication - Nov 17, 2011 

http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters  

Dokument jest raportem 
prezentującym wyniki 
benchmarkingu 140 
organizacji 
zarządzających klastrami 
w UE. Dokument może 
zostać wykorzystany w 
procesie tworzenia 
profilu KKK w Polsce. 

Źródło: opracowanie własne  

 

http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters

