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Kontekst Europejski: Strategia Europa 2020 

•„Konkurencyjne w skali międzynarodowej klastry 
odgrywają kluczową rolę w skupianiu w jednym 
miejscu wielkich przedsiębiorstw i MŚP, uczelni, 
ośrodków badawczych oraz społeczności 
naukowców i praktyków w celu wymiany wiedzy  
i pomysłów” 

Unia Innowacji  

• „Należy rozwijać klastry bardziej konkurencyjne 
w skali światowej, zarówno w przypadku klastrów 
tradycyjnych, jak i klastrów w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji” 

Polityka 
Przemysłowa  

w Erze Globalizacji 

• „Europa powinna dążyć do osiągnięcia przewagi pod 
względem innowacji w kluczowych obszarach poprzez 
wzmocnienie infrastruktur elektronicznych i poprzez 
ukierunkowany rozwój klastrów innowacyjnych 
działających w kluczowych dziedzinach” 

Europejska Agenda 
Cyfrowa 



Kontekst Krajowy 

•,,Nowoczesnym instrumentem (…) będzie 
wspieranie rozwoju klastrów tj. przekształcanie 
skupisk firm w dynamiczne klastry z wysokim 
poziomem konkurencji i współpracy, interakcji  
i efektów zewnętrznych” 

Strategii Rozwoju 
Kraju do 2020 

roku 

• Założenie o (...) interwencji punktowej, 
wspierającej wyższe formy funkcjonowania 
powiązań klastrowych, jak internacjonalizacja 
produktu/ usługi, czy wspólne projekty badawcze 
na poziomie UE 

SIEG Dynamiczna 
Polska 2020 

• „Koncentracji zasobów na kluczowych 
priorytetach pozwalających na wykorzystanie 
krajowych i regionalnych potencjałów 
rozwojowych” 

Umowa 
Partnerstwa 



Wspólny mianownik 

UE 

PL 

PRIORYTETYZACJA: 

koncentracja 
publicznych środków 

na zintegrowanym 
wsparciu ograniczonej 

liczby klastrów o 
kluczowym znaczeniu 

dla gospodarki 



Raport Grupy roboczej ds. polityki klastrowej: 
zintegrowanie wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym 

znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju 

  

 

 

 

 Cele i zasady polityki klastrowej 

 Szczegółowe rekomendacje 

 Spodziewane efekty wdrożenia 

rekomendacji 

 Zgodność rekomendacji  

z krajowymi i europejskimi dokumentami 

strategicznymi 
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Klastry na ścieżce rozwoju 

ISTOTNE ZNACZENIE DLA GOSPODARKI REGIONU 

ISTOTNE ZNACZENIE DLA GOSPDARKI KRAJU 

KLASTRY O ZNACZENIU ŚWIATOWYM 
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