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2 WSTĘP. 

Niniejsze opracowanie zostało zrealizowane na potrzeby projektu „Rozwój współpracy 

sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra”, którego celem jest 

upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania sieci kooperacji oraz identyfikacja 

możliwości współpracy i aktywizacja producentów żywności w ramach klastra, umożliwiająca 

podjęcie wspólnych inicjatyw i rozwiązań związanych z dystrybucją produktów żywnościowych 

oraz budową marki w ramach klastra.  

 

Projekt jest odpowiedzią na niewystarczający poziom współpracy i integracji działalności 

producentów żywności lokalnej. Ze względu na brak współpracy sieciowej, wykorzystującej 

nowoczesne metody zarządzania i organizacji, wspomaganej rozwiązaniami technologicznymi, 

poziom konkurencyjności producentów żywności lokalnej jest niższy niż możliwy i pożądany. 

Brak współpracy producentów i przetwórców żywności z początkowych ogniw łańcucha 

wartości, zmniejsza ich pozycję negocjacyjną i konkurencyjną w dialogu z dużymi formami 

prowadzącymi produkcję lub sprzedaż na skalę masową, zaś wysokie koszty jednostkowe 

związane z dystrybucją i działaniami marketingowymi powodują ograniczenie lub zaniechanie 

tego rodzaju aktywności, co ma negatywne skutki zarówno dla producentów, jak i konsumentów.   

 

Wyniki „Analizy potencjalnych partnerów klastra Bezpieczna Żywność” identyfikujące 

potencjalnych partnerów klastra (w tym istniejące sieci), potencjalne obszary współpracy oraz jej 

modele, stanowią podbudowę merytoryczną dla przeprowadzenia warsztatów z udziałem 

członków o potencjalnych członków klastra mających na celu wypracowanie propozycji 

rozwiązań i wspólnych przedsięwzięć w obszarach logistyki i dystrybucji produktów żywności 

lokalnej/ regionalnej oraz budowania marki produktów żywnościowych członków klastra 

Bezpieczna Żywność.  

 

 

2.1 ZAKRES ANALIZY  
 

„Analiza potencjalnych partnerów klastra Bezpieczna Żywność” obejmuje następujący zakres 

tematyczny:  

1. Rynek produktów lokalnych w województwie mazowieckim i województwach sąsiednich 

do województwa mazowieckiego, w tym: 

− charakterystyka rynku, w tym marki, silne i słabe strony 

− funkcjonujące inicjatywy sieciowe 
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− rozwiązania w zakresie dystrybucji  produktów 

2. Identyfikacja i wykaz potencjalnych partnerów klastra Bezpieczna Żywność 

− wykaz wraz z opisem działalności i charakterystyką podmiotu 

− dane kontaktowe 

− uzasadnienie potencjału do współpracy 

− określenie partnerów kluczowych wraz z uzasadnieniem 

3. Obszary współpracy i wspólnych inicjatyw klastra z zidentyfikowanymi partnerami 

− obszary współpracy na podstawie charakterystyk zidentyfikowanych partnerów, 

podejmowanych przez nich wcześniej przedsięwzięcia 

− proponowany zakres współpracy i wspólnych inicjatyw, w tym cel oraz forma 

realizacji 
4. Możliwe modele współpracy podmiotów w ramach klastra, w szczególności w oparciu o 

dobre praktyki 

 

 

2.2 METODYKA 
 

W celu realizacji badania wykorzystano przede wszystkimi metodę analizy danych zastanych, 

która objęła następujące typu źródeł: 

  

− dostępnych zbiorach danych dot. produktów regionalnych i lokalnych,   

− ofertach producentów,  

− katalogach członków organizacji,  

 

W szczególności:  

 

DOSTĘPNE BAZY DANYCH   

 

1. Lista produktów tradycyjnych prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

https://www.gov.pl/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1 

 

https://www.gov.pl/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1
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2. Lista produktów regionalnych i tradycyjnych przygotowana w ramach projektu 

EXPOFOOD https://pl.pinterest.com/expofoodmazovia/produkty-regionalne-i-

tradycyjne-mazowsza/ 

 

3. Lista produktów posiadających certyfikat „Jakość i tradycja” 

http://www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-33/TinyFiles/Tabela-jt-

wwwsierpien2018.pdf 

 

 

 

KLASTRY - WYMIAR INTRA-REGIONALNY  

 

1. Strony internetowe członków klastra BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ 

 

Sfera prywatna 

o Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o. 

www.brsja.pl 

o Suraż-Pol Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paweł Surażyński 

Brak danych 

o Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kowalski” Krzysztof Kowalski 

www.olejekowalski.pl 

o Koneser Firma Produkcyjno- Usługowo – Handlowa Julian Bielawski 

Brak danych 

o Piekarnia-Cukiernia Piekarczyk S.C 

o Tomasz Rachocki Produkcja Rolnicza 

o PPHU Gerard Sobolewski 

o Wyroby Mięsne Regionalne Małgorzata Kwiatkowska 

o Zakład Mięsny LENARCIK – Sławomir Lenarcik 

www.zmlenarcik.pl 

o PPHU ROLPOT Spółka Jawna Królewski i Panek 

www.rolpot.pl 

o P.P-H. Okruszek Tomasz Jarosiński 

https://pl.pinterest.com/expofoodmazovia/produkty-regionalne-i-tradycyjne-mazowsza/
https://pl.pinterest.com/expofoodmazovia/produkty-regionalne-i-tradycyjne-mazowsza/
http://www.brsja.pl/
http://www.olejekowalski.pl/
http://www.zmlenarcik.pl/
http://www.rolpot.pl/


   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie i treść: Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny- PS w Płońsku 

 6 

www.okruszek.pl 

o Malwa Food Company Sp. z o.o 

www.malwa.org.pl 

o Sad na Zapieckach Tomasz Bieńkowski 

www.sadnazapieckach.pl 

o Anna Szpura Mała Pszczółka 

o Zakład Mleczarski Sp. Z o.o. w Płońsku z/s w Skarżynie 

www.lacpol.com.pl 

o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Anna” Adam Sierocki Anna Sierocka s.j. 

http://anna-makarony.com.pl 

o PPHU Gajm Andrzej Domagała 

Brak danych 

o Maciej Obłękowski Produkcja Zbóż 

Brak danych 

o Sweet Brands Sp. z o.o 

www.sweet-brands.com 

o Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o.  

http://polskaroza.pl 

o Proquimac PCF S.A 

www.proquimac.com 

o PPHU Pod Różami 

www.pod-rozami.com.pl 

o Pachniczówka Sp. z o.o 

www.pachniczowka.pl 

o Sery zagrodowe 

Brak danych 

o Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy s.c. 

www.ratuszowasiedlce.pl 

o R. Dziliński, Rafał Dziliński Nalewkania LOLNGINUS 

www.nalewki.net 

o Nalewki Staropolskie 

http://www.okruszek.pl/
http://www.malwa.org.pl/
http://www.lacpol.com.pl/
http://anna-makarony.com.pl/
http://www.sweet-brands.com/
http://polskaroza.pl/
http://www.proquimac.com/
http://www.pod-rozami.com.pl/
http://www.pachniczowka.pl/
http://www.ratuszowasiedlce.pl/
http://www.nalewki.net/
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www.nalewki.pl 

 

Sfera naukowa 

o inHort 

www.inhort.pl 

o Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 

www.izoo.krakow.pl 

o Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

www.sggw.pl 

o Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN 

www.ighz.edu.pl 

 

 

Sfera publiczna 

o Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie 

www.ciechanow.psse.waw.pl 

o MODR Warszawa 

www.modr.warszawa.pl 

 

Sfera otoczenia biznesu / sieci współpracy 

o Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 

www.produktyregionalne.pl 

 

Sfera organizacji pozarządowych i wspierających 

o LGD Zielone Mosty Narwi 

www.zielonemostynarwi.pl 

o Stowarzyszenie Rozwoju INNOWACJE 

www.sri.waw.pl 

o Fundacja Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu 

Brak danych 

http://www.nalewki.pl/
http://www.inhort.pl/
http://www.izoo.krakow.pl/
http://www.sggw.pl/
http://www.ighz.edu.pl/
http://www.ciechanow.psse.waw.pl/
http://www.modr.warszawa.pl/
http://www.produktyregionalne.pl/
http://www.zielonemostynarwi.pl/
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o Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze 

http://lgdpm.pl 

o Fundacja Pracy Narodów 

www.fwn.org.pl 

 

Sfera doradcza / konsultingowa 

o JP Konsulting Sp. z o.o 

Brak danych 

o UNFIN – Marcin Bzdyra 

Brak danych 

 

Koordynator oraz podmioty zrzeszone: 

o Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku 

www.mpnt.pl 

o Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.  

www.armsa.pl 

o Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. 

www.mae.com.pl 

o Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

www.pozyczkimazowieckie.pl 

o Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM 

www.polbiom.pl 

o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” 

www.razem-dla-rozwoju.pl 

o DS AUDYT 

Brak danych 

o Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

www.fdpa.org.pl 

o Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

www.mzhbipm.pl 

o Fundacja Pracy Narodów 

www.fwn.org.pl 

http://lgdpm.pl/
http://www.fwn.org.pl/
http://www.mpnt.pl/
http://www.armsa.pl/
http://www.mae.com.pl/
http://www.pozyczkimazowieckie.pl/
http://www.polbiom.pl/
http://www.razem-dla-rozwoju.pl/
http://www.fdpa.org.pl/
http://www.mzhbipm.pl/
http://www.fwn.org.pl/
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o Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 

www.produktyregionalne.pl 

o MICROLABS Sp. z o.o. 

www.e-stado.pl 

 

  

http://www.produktyregionalne.pl/
http://www.e-stado.pl/
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KLASTRY - WYMIAR REGIONALNY 

 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego / Innowacyjni 

https://innowacyjni.mazovia.pl/klastry-na-mazowszu.html 

2. Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego  

www.dialog.mazovia.pl 

3. Mazowiecki Klaster Chemiczny 

www.klasterchemiczny.com 

4. AgroBioCluster 

www.agrobiocluster.pl 

5. BioTechMed 

www.btm-mazowsze.pl 

6. AgriInnovation Cluster 

http://klaster.sggw.pl 

 

 

KLASTRY - WYMIAR KRAJOWY 

 

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

www.parp.gov.pl 

2. Portal Innowacji 

http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95880.asp 

3. Benchmarking klastrów 

http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95064.asp 

4. Krajowe Klastry Kluczowe 

http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp 

5. Klaster Podkarpackie Smaki 

https://innowacyjni.mazovia.pl/klastry-na-mazowszu.html
http://www.dialog.mazovia.pl/
http://www.klasterchemiczny.com/
http://www.agrobiocluster.pl/
http://www.btm-mazowsze.pl/
http://klaster.sggw.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95880.asp
http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95064.asp
http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp
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www.podkarpackiesmaki.pl 

6. Klaster Nutribiomed 

www.nutribiomed.pl 

 

 

KLASTRY - WYMIAR EUROPEJSKI 

 

1. European Cluster Collaboration Platform 

www.clustercollaboration.eu 

2. European Secretariat for Cluster Analysis  

www.cluster-analysis.org 

3. AgroCluster 

http://agrocluster.pt 

4. Cluster Food+i 

http://www.clusterfoodmasi.es 

5. Agrofood Murcia 

http://www.agrofoodmurcia.com 

6. Cluster Alimentario de Galicia 

http://www.clusteralimentariodegalicia.org 

 

KLASTRY - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY 

 

1. TCI Network 

www.tci-network.org 

 

Analiza danych zastanych (desk research) uzupełniona została o ekspercką analizę możliwości 

obszarów współpracy pomiędzy podmiotami a także modeli współpracy pomiędzy podmiotami 

oraz w ramach klastra, w szczególności w oparciu o identyfikowane dobre praktyki. 

  

http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.nutribiomed.pl/
http://www.clustercollaboration.eu/
http://www.cluster-analysis.org/
http://agrocluster.pt/
http://www.clusterfoodmasi.es/
http://www.agrofoodmurcia.com/
http://www.clusteralimentariodegalicia.org/
http://www.tci-network.org/
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3 BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ 

3.1 WPROWADZENIE 
 

Identyfikacja potencjalnych partnerów klastra Bezpieczna Żywność została przeprowadzona po 

analizie: 

 

a) profili działalności obecnych członków klastra z uwzględnieniem podziału na sektor 

prywatny, naukowy, publiczny i okołobiznesowy; 

 

b) profilu działalności koordynatora klastra Bezpieczna Żywność – Mazowieckiego Parku 

Naukowo-Technologicznego w Płońsku; 

 

c) bliskości geograficznej i terytorialnej koordynatora i członków klastra – wyróżniając 

poziom intra-regionalny („Północne Mazowsze”), regionalny (woj. mazowieckie), supra-

regionalny (woj. mazowieckie oraz województwa sąsiednie) oraz poziom krajowy 

(partnerzy z potencjałem do współpracy kluczowym z uwagi na cele i obszar działania 

Klastra Bezpieczna Żywność); 

 

d) wymiaru działań branżowych (rolno-spożywcza) i międzybranżowych (rolno-spożywcza  

i powiązane) 

 

e) potencjału współpracy i rozwoju w obszarach zgodnych z obszarami rozwojowymi klastra 

Bezpieczna Żywność. 
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3.2  IDENTYFIKACJA POTENCJALNYCH PARTNERÓW KLASTRA BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ 
 

 

l.p 

Nazwa podmiotu i 

dane kontaktowe 

 

Opis działalności 

i charakterystyka 
Uzasadnienie potencjału współpracy 

1 AgroBioCluster 

 

Menedżer/koordynator: 

 

Fundacja UNIMOS 

 

ul. Grzybowska 87 

00-844 Warszawa 

 

+48 792 921 900 

info@agrobiocluster.pl 

www.agrobiocluster.pl 

 

AgroBioCluster to o interdyscyplinarny 

instrument rozwoju branży biogospodarki 

rolno-spożywczej, który powstał w 2014 

roku jako rezultat 

międzynarodowego projektu 

ORKIESTRA realizowanego w ścisłej 

współpracy z Hiszpanią. Zrzesza 

przedsiębiorstwa, administrację 

samorządową, instytuty badawcze i 

naukowe oraz instytucje otoczenia 

biznesu z Południowego Mazowsza oraz 

stymuluje współpracę międzyklastrową i 

międzynarodową. Członek 

międzynarodowej sieci współpracy 

klastrów spożywczych Eastern European 

Food Clusters Network, posiada odznakę 

jakości zarządzania Bronze Labelling 

Cluster Excellence i w latach 2015-2018 

zrealizował osiem projektów z zakresu 

rozwoju innowacji (INNO+), 

internacjonalizacji (INTER+), 

współpracy sieciowej (INTERNEXUS+), 

interklastrowej (INTERCLUSTER+), 

promocji produktów regionalnych 

(FOOD+, EXPO+) oraz inicjatyw 

startupowych (STARTUP+).  

o Bliskość geograficzna (woj. 

mazowieckie) 

o Doświadczenie we współpracy 

międzyklastrowej (Południowe i 

Północne Mazowsze) 

o Rozbudowana sieć kontaktów 

krajowych i międzynarodowych 

o Know-how z zakresu budowania i 

zarządzania klastrami oraz 

współpracą międzybranżową 

o Spójność tematyki i celów 

klastrów 

o Potencjał do realizacji wspólnych 

projektów w wymiarze 

regionalnym i międzynarodowym 

o Wspólne obszary zainteresowań 

(opakowania, marka, logistyka i 

dystrybucja, tworzenie nowych 

produktów spożywczych) 

 

2 AgrInnovation  

 

Menedżer/koordynator: 

 

Szkoła Główna 

Gospodarstwa 

Wiejskiego (SGGW) 

 

ul. Nowoursynowska 166 

02-787 Warszawa 

 

(22) 593 42 53 

(22) 593 42 54 

klaster@sggw.pl 

http://klaster.sggw.pl 

AgrInnovation to klaster spożywczy 

utworzony przez SGGW, który świadczy 

następujące usługi w obszarach: 

1. FOOD SAFETY: 

o Supply Chain Management 

(Traceability, Workflow 

Management) – Platforma 

online do zarządzania 

łańcuchem dostaw.  

o Doradztwo online w zakresie 

zarządzania jakością 

(Zarządzanie Jakością, 

Bezpieczeństwo / Logistyka / 

Pakowanie / Znakowanie/etc.). 

2. FOOD PROFESSIONAL: 

o E-learning (Zdefiniowane 

Szkolenia) – usługa szkoleń 

o Bliskość geograficzna (woj. 

mazowieckie) 

o Wspólni członkowie (SGGW) 

o Spójność tematyki i celów 

klastrów 

o Możliwość realizacji wspólnych 

projektów B+R 

o Wspólne obszary zainteresowań 

(food safety, supply chain 

management, doradztwo) 

o Ułatwienie transferu wiedzy z 

nauki (SGGW) do biznesu 

(Klaster Bezpieczna Żywność) 

 

mailto:info@agrobiocluster.pl
http://www.agrobiocluster.pl/
mailto:klaster@sggw.pl
http://klaster.sggw.pl/
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online z zakresu Zarządzania 

łańcuchem dostaw, Zarządzania 

Jakością, Bezpieczeństwa 

żywnościowego, etc. 

o Spotkania pomysłodawców i 

inwestorów (giełda pomysłów)  

o Grupy robocze (grupy 

projektowe, podejmujące 

konkretne działania w ramach 

określonego projektu)  

3 Food4Good 

 

Menedżer/koordynator: 

 

Centrum Wspierania 

Innowacji Novotec  

Sp. z o.o. 

ul. Pawłówek 35,  

62-800 Kalisz 

 

tel.+48 797 663 389 

zm@food4good.pl 

www.food4good.pl  

 

 

 

 

Klaster Food4Good skupia firmy 

produkcyjne, handlowe, technologiczne 

oraz doradcze i jest koordynowany przez 

instytucję otoczenia biznesu Centrum 

Wspierania Innowacji NOVOTEC sp. z 

o.o. Jego celem jest pogłębienie 

współpracy z placówkami naukowo-

badawczymi związanymi z rolnictwem, 

gospodarką żywnościową i zdrowiem 

oraz innymi krajowymi i zagranicznymi 

powiązaniami kooperacyjnymi. Jest także 

skoncentrowany na wymianie 

doświadczeń i wiedzy z zagranicznymi 

firmami i instytucjami naukowymi, 

organizacja konferencji i spotkań, udział 

w seminariach i targach branżowych.  

Usługi: 

o Laboratorium (analiza żywności, 

projekty badawcze, transfer 

technologii, B+R) 

o Online B2B i B2B 

o Katalog dostawców 

o Baza wiedzy 

o Szkolenia 

o Bliskość geograficzna (woj. 

mazowieckie) 

o Doświadczenie w komercjalizacji 

produktów w formie B2B i B2C 

o Zarządzanie sprzedażą online 

o Wspólni członkowie (SGGW) 

o Spójność tematyki i celów 

klastrów 

o Możliwość realizacji wspólnych 

projektów B+R 

 

4 AgroKlaster Kujawy 

 

Menedżer/koordynator: 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Innowacji i Rozwoju 

ul. Bernardyńska 6-8 

85-029 Bydgoszcz 

 

tel. + 48 660 594 109  

biuro@agroklaster.pl 

 

 

 

AgroKlaster Kujawy to nowoczesna, 

atrakcyjna dla swoich członków, 

partnerów i klientów, rozpoznawalna 

zarówno w skali lokalnej, ogólnokrajowej 

jak i międzynarodowej organizacja 

otoczenia biznesu integrująca środowiska 

biznesowe i naukowe, przy wsparciu 

władz administracji publicznej oraz 

organizacji pozarządowych z sektora 

agrobiznesu. Jej celem jest podniesienie 

konkurencyjności i innowacyjności 

kujawsko-pomorskiego sektora 

agrobiznesu, prowadzenie działań, które 

będą służyć rozwojowi zrzeszonych firm 

oraz tworzenie sprzyjających warunków 

o Bliskość geograficzna – 

współpraca supra-regionalna 

(mazowieckie / kujawsko-

pomorskie) 

o Synergia celów klastrów  
o Aktywność klastra w wymiarze 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym 
o Organizacja współpracy w 

ramach klastra (grupy robocze) 
o System Wymiany Informacji 

Naukowej i Gospodarczej – 
SWING 

mailto:biuro@agroklaster.pl
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 dla prowadzenia działalności biznesowej 

poprzez animowanie współpracy 

pomiędzy przedsiębiorstwami, 

administracją, stowarzyszeniami 

branżowymi, instytucjami edukacyjnymi 

i badawczo-rozwojowymi oraz innymi 

zainteresowanymi podmiotami, a w 

rezultacie stymulowanie wzrostu 

społeczno-gospodarczego w regionie. 

 

o Potencjalne synergie na 
szczeblu zarządzania klastrem i 
członkami klastra  

 

5 Ekolubelszczyzna 

Dolina Ekologicznej 

Żywności 

 

Wydział Zarządzania 

Politechniki Lubelskiej 

 

ul. Nadbystrzycka 38,  

pokój 304 

20-618 Lublin 

 

tel.+48 501 199 114 

biuro@ekolubelszczyzna.p

l 

www.ekolubelszczyzna.pl  

 

 

Klaster miał za zadanie zbudowanie 
sieci współpracy skoncentrowanej 
wokół ekologicznej produkcji rolnej i 
jej marketingu. Miał połączyć stronę 
podażową i popytową ekorynku (już 
realnie funkcjonujące na 
Lubelszczyźnie) przy uczestnictwie 
różnych organizacji i instytucji 
wspierających, jak na przykład 
regionalne władze, wyższe uczelnie i 
instytuty badawcze, ośrodki 
doradztwa, certyfikacji i kontroli. 
Założono, że projekt wskaże 
możliwości rozwoju regionu dzięki 
współpracy wszystkich 
zainteresowanych ekologiczną 
produkcją. 

o Współpraca supra-regionalna 

(mazowieckie / lubelskie) 
o Ścisłe powiązanie z RIS3 

(pilotażowy projekt) 
o Potencjał w tworzeniu nowych 

produktów spożywczych 

wynikających z łączeniu 

kompetencji indywidualnych 

członków klastra 
o Projekty B+R między 

koordynatorami klastrów w 

zakresie rozwoju branży 

spożywczej i żywności 

ekologicznej 
 

6 Polskie Zrzeszenie 

Producentów Bydła 

Mięsnego 

 

 

ul. Smulikowskiego 4 

00-389 Warszawa 

tel. +48 22 622 09 87     

 

biuro@beef.org.pl 

http://www.pzpbm.pl 

 

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła 

Mięsnego ma na celu zabieganie o 

wsparcie administracji rządowej, 
pozarządowej dla rozwijania produkcji 
bydła mięsnego i wołowiny kulinarnej 
o jakości odpowiadającej wymaganiom 
konsumentów, jak również 
inspirowanie do powstawania grup 
producenckich bydła mięsnego, 
działanie w kierunku poprawy jakości 
mięsa wołowego, wsparcie dla 
wdrażania nowych produktów, 
procesów i technologii oraz  
dla budowania sieci współpracy. Jest 
także skoncentrowane na wspieraniu 
transferu wiedzy, promowaniu 
konsumpcji mięsa wołowego w Polsce,  
wykorzystaniu wołowiny w promocji 
produktów regionalnych oraz ich roli 
jako znaczących elementów, 
dziedzictwa kulturowego i promocji 
ekologicznych metod chowu bydła, 

o Współpraca supra-regionalna 

(mazowieckie / warmińsko-

mazurskie) 
o Potencjał utworzenia 

dedykowanej grupy zadaniowej 
o Możliwość realizacji wspólnych 

projektów B+R w obszarze 

bezpieczeństwa, poprawy jakości 

produkcji, nowych produktów  
o Potencjał promocji dziedzictwa 

kulinarnego związanego z bydłem 

mięsnym 
o Potencjał tworzenia nowych 

produktów, opakowań oraz 

sprzedaży i dystrybucji 
 

mailto:biuro@ekolubelszczyzna.pl
mailto:biuro@ekolubelszczyzna.pl
http://www.ekolubelszczyzna.pl/
mailto:biuro@beef.org.pl
http://www.pzpbm.pl/
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produkcji ekologicznej wołowiny 
wysokiej jakości. 

7 Klaster Podkarpackie 

Smaki 

 

Menedżer/koordynator: 

 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Promocji 

Podkarpacia "Pro 

Carpathia" 

 

Rynek 16/1 

35-064 Rzeszów, 

 

tel./fax.: +48 17 852 85 

26,  

 

info@procarpathia.pl 

www.podkarpackiesmaki.

pl 

 

Klaster Podkarpackie Smaki zrzesza 
wytwórców produktów tradycyjnych, 
regionalnych, lokalnych i 
ekologicznych. Koordynowany przez 
Stowarzyszenie ProCarpathia z dużym 
doświadczeniem w realizacji 
projektów unijnych i 
międzynarodowych, jego celem jest 
wspomaganie współpracy w zakresie 
promocji i produkcji żywności opartej 
na tradycji. Usługi i produkty klastra: 

o Marka parasolowa 
Podkarpackie Smaki 

o Półka Podkarpackie Smaki 
o Sklep internetowy 
o Marka własna produktów 
o Projekty międzynarodowe 
o Promocja zagraniczna 

produktów tradycyjnych, 
regionalnych i ekologicznych 

 
 

 
o Współpraca krajowa 

(mazowieckie / podkarpackie) 
o Doświadczenie w komercjalizacji 

produktów tradycyjnych i 

regionalnych  
o Doświadczenie w budowaniu 

kompetencji wspólnych 

bazujących na kompetencjach 

indywidualnych członków klastra 
o Doświadczenie w tworzeniu 

produktów pod marką własną 

klastra 
o Doświadczenie w projektach 

międzynarodowych na rzecz 

promocji zagranicznej produktów 
tradycyjnych, regionalnych i 
ekologicznych  

8 Nutribiomed 

 

Menedżer/koordynator: 

 

 

Wrocławski Park 

Technologiczny S.A 

 

Budynek BETA. 

ul. Klecińska 125 

54-413 Wrocław 

tel.+48 71 798 58 08 

fax +48 71 798 58 75 

 

klaster@nutribiomed.pl 

www.nutribiomed.pl 

 

Klaster Nutribiomed to Krajowy 
Klaster Kluczowy, który oferuje 
suplementy diety, nutraceutyki 
i preparaty biomedyczne, 
wykorzystując także do ich produkcji 
rodzime, naturalne surowce oraz 
nowoczesne technologie. Koncentruje 
swoje działania na przetwórstwie 
żywności, produkcji nutraceutyków, 
preparatów biomedycznych 
i na procesach biotechnologicznych 
Zakres prac klastra obejmuje również 
technologie utrwalania żywności 
i wprowadzenia nowoczesnych 
systemów bioopakowań. Posiada 
zakład doświadczalny, laboratorium 
oraz oferuje szkolenia, warsztaty oraz 
doradztwo dla branży spożywczej, 
kosmetycznej, biotechnologicznej i 
powiązanych. 

 

 
o Współpraca krajowa 

(mazowieckie / dolnośląskie) 
o Doświadczenie w budowaniu i 

zarządzaniu infrastrukturą 

naukową i technologiczną (zakład 

doświadczalny i laboratorium) na 

rzecz członków klastra 
o Doświadczenie w tworzeniu 

nowych produktów o wartości 

dodanej 
o Doświadczenie w budowaniu 

marki klastra  
o Doświadczenie w komercjalizacji 

technologii i know-how  
o Doświadczenie w projektowaniu i 

świadczeniu usług na rzecz 

członków klastra 
o Potencjał współpracy 

międzybranżowej (spożywczej, 

kosmetycznej, opakowaniowej, 

biotechnologicznej) 
 

9 Mazowiecki Klaster 

Chemiczny 

 

Mazowiecki Klaster Chemiczny zrzesza 
120 członków reprezentujących 
branżę chemiczną, kosmetyczną, 

o Bliskość terytorialna – Północne 

Mazowsze 

mailto:info@procarpathia.pl
http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.podkarpackiesmaki.pl/
tel:717985808
tel:717985875
mailto:klaster@nutribiomed.pl
http://www.nutribiomed.pl/
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Menedżer/koordynator: 

 

 

Płocki Park 

Przemysłowo-

Technologiczny  

 

Ul. Łukasiewicza 39 

09-400 Płock 

 

tel.+48 24 364-03-50 

fax. +48 24 364-03-52 

sekretariat@pppt.pl 

www.klasterchemiczny.pl 

 

opakowaniową oraz firmy powiązane 
i kooperujące z branżą chemiczną (np. 
firmy transportowe, logistyczne, 
recyklingowe, szkoleniowe, 
świadczące usługi inżynieryjno-
projektowe, IT).  
 
Koordynowany przez Płocki Park 

Naukowo-Technologiczny, został 

odznaczony certyfikatem jakości Silver 

Label Cluster Excellence. Działania na 

rzecz członków klastra: 

o Projekty regionalne  

o Katalogi promocyjne 

o Organizacja wystawiennictwa 

międzynarodowego 

o Konferencje, szkolenia i 

warsztaty 

o Komplementarność branż 

(chemia, kosmetyki, opakowania) 

pod kątem tworzenia nowych 

produktów (innowacje) czy 

obszarów wspólnych 

(opakowania) 
o Możliwość realizacji wspólnych 

projektów w wymiarze 

regionalnym i międzynarodowym 

o Wspólne obszary zainteresowań 

(opakowania, marka, logistyka i 

dystrybucja) 

10 BioTechMed 

 

 

Menedżer/koordynator: 

 

 

BioTechMed to klaster działający na 
styku branży medycznej, 
technologicznej i biotechnologicznej, 
który zorientowany jest na transfer 
wiedzy i technologii, tworzenie i 
zarządzanie projektami 
akceleracyjnymi, jak również realizacją 
projektów finansowanych z funduszy 
UE. 

o Doświadczenie w programach 
akceleracyjnych i transferze 
wiedzy i technologii z nauki do 
biznesu 

o Rozbudowana sieć partnerów z 
sektora naukowego  

o Doświadczenie w finansowaniu 
inwestycji i dostęp do funduszy 
inwestycyjnych 

 
11 Polska Platforma 

Technologiczna Fotoniki 

 

Menedżer/koordynator: 

 

PCO S.A. 

 

ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 28 

03-982 Warszawa 

 

pco@pcosa.com.pl 

www.pptf.pl 

 

 

 

 

Klaster Polska Platforma Technologiczna 

Fotoniki to sieć współpracy łącząca 

dokonania optyki, elektroniki i 

informatyki w celu opracowywania 

technik i urządzeń wykorzystujących 

promieniowanie elektromagnetyczne 

(oprócz radiowego) do przenoszenia i 

przetwarzania informacji. Zrzesza 32 

podmioty i jest wspólnym 

przedsięwzięciem przedsiębiorstw, 

stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz 

instytutów badawczych działających w 

Polsce w obszarze fotoniki, które 

wpisywało się w podejście Unii 

Europejskiej wobec najbardziej 

innowacyjnych obszarów gospodarki w 

Europie. 

o Bliskość geograficzna (woj. 

mazowieckie) 

o Komplementarność branż  

o Technologie KET na rzecz 

bezpieczeństwa żywności oraz 

innowacyjności branży 

spożywczej 

o Doświadczenie w projektach 

międzynarodowych 

 

 

12 LODZistics 

 

Menedżer/koordynator: 

 

Klaster LODZistics to inicjatywa oddolna 

pracodawców prowadzących działalność 

w szeroko rozumianej branży logistycznej 

oraz innych podmiotów 

zainteresowanych rozwojem tego sektora. 

o Bliskość geograficzna – 

współpraca supra-regionalna 

(mazowieckie /łódzkie) 

o Sieć współpracy w obszarze 

logistyki – niezbędnego ogniwa 

mailto:sekretariat@pppt.pl
http://www.klasterchemiczny.pl/
mailto:pco@pcosa.com.pl
http://www.pptf.pl/
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Związek Pracodawców 

LODZistics 

Logistyczna Sieć 

Biznesowa Polski 

Centralnej 

 

ul. Grunwaldzka 5,  

99-301 Kutno 

tel.+48 24 355 77 00,  

 

biuro@lodzistics.pl 

www.lodzistics.pl 

 

Sieć ma na celu: zacieśnianie współpracy 

między członkami, wspieranie 

innowacyjności i transferu technologii, 

udział w konsultacjach eksperckich, 

kierunkowy rozwój rynku pracy i 

edukacji i promocję członków jak i 

regionu.  

 
 

do rozwoju dystrybucji 

produktów klastra 

o Doświadczenie w realizacji 

projektów międzynarodowych z 

zakresu łączenia branży 

spożywczej i logistycznej 

 

13 Bioenergia dla Regionu 

 

Menedżer/koordynator: 

 

Centrum Badań  

i Innowacji Pro-

Akademia 

 

ul. Innowacyjna 9/11,  

95-050 Konstantynów 

Łódzki 

tel. +48 42 636-12-59;  

+48 42 636-12-48   

 

www.proakademia.eu 

klaster@proakademia.eu 

 

Klaster Bioenergia dla Regionu to otwarta 

inicjatywa kooperacyjna, skupiająca 

ponad 80 przedsiębiorstw, instytutów 

naukowo-badawczych, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz instytucji 

otoczenia biznesu, działających w 

obszarze odnawialnych źródeł energii. 

Celem Klastra jest działalność na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 

bioenergetycznego Polski Centralnej w 

kontekście zintegrowanego pakietu 

działań Komisji Europejskiej w obszarze 

energii i zmian klimatu na rzecz redukcji 

poziomu emisji w XXI wieku. 
 

 

o Współpraca supra-regionalna 

(mazowieckie / łódzkie) 
o Doświadczenie w transferze 

technologii OZE do biznesu 
o Doświadczenie w projektach 

unijnych – krajowych i 

międzynarodowych 
o Doświadczenie w prowadzeniu 

B+R z zakresu przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną (OZE, 

mobilność, odpady, biomasa, etc.) 

na rzecz przedsiębiorstw  
 

14 Klaster Gospodarki 

Odpadowej i Recyklingu 

 

Menedżer/koordynator: 

 

CENTRUM 

KOOPERACJI 

RECYKLINGU – not for 

profit system sp. z o.o.   

 

ul. Wojciecha Bartosa 

Głowackiego 4A/15,  

 25-368 Kielce 

 

tel.+48 533 649 605 

www.klasterodpadowy.pl 

 

Biuro w Kielcach 

 

ul Sienkiewicza 69/3,  

25-002 Kielce 

Klaster Gospodarki Odpadowej i 

Recyklingu to Krajowy Klaster 

Kluczowy, którego głównym produktem, 

którego wartość kształtuje się w łańcuchu 

wartości w klastrze, 

są EKOPRODUKTY - tj.; produkty 

powstające w wyniku recyklingu i 

przetwarzania różnych grup odpadów 

takie jak czyste metale, złom metalowy 

(żelazo, cynk, stal, cyna, srebro, złoto, 

miedź tworzywa sztuczne w postaci 

przemiału, granulatu i regranulatu, folia 

odpadowa, związki chemiczne na bazie 

cynku, manganu, miedzi, części 

samochodowe, paliwa alternatywne). 

Usługi klastra związane są z bezpośrednią 

obsługą strumieni odpadów oraz obsługą 

po procesową w zakresie działań 

doradczych i pomocniczych. Dodatkowo, 

klaster prowadzi działalność naukową i 

badawczo-rozwojową, skupia się na 

o Współpraca supra-regionalna i 

krajowe (mazowieckie 

/świętokrzyskie / małopolskie) 
o Działalność oraz doświadczenie w 

obszarze recyclingu oraz 

zarządzania odpadami  
o Potencjał współpracy w zakresie 

zarządzania odpadami oraz 

generowania nowych wartości i 

ekoproduktów  
o Doświadczenie w realizacji 

projektów finansowanych z 

funduszy UE 
 

 

mailto:biuro@lodzistics.pl
http://www.lodzistics.pl/
http://www.proakademia.eu/
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tel.+48 536 921 091 

teresa.lachor@klasterodpa

dowy.com 

 

  

Biuro w Lublinie       

ul Metalurgiczna 15c,  

20-234 Lublin  

tel.+48 536 955 573  

biuro@klasterodpadowy.c

om  

 

 

 

Biuro w Warszawie 

ul. Racjonalizacji 6/8 Bud 

B lok 9, 02-673  

Warszawa   

tel.+48 536 921 060 

m.laskowska@klasterodpa

dowy.com 

 

rozwoju nowych produktów i usług 

niebędących bezpośrednio przedmiotem 

głównego łańcucha wartości (np. 

dedykowanego oprogramowania itp.), 

świadczy usługi związane z analizą i 

przetwarzaniem danych oraz 

zarządzaniem (organizacjami, 

infrastrukturą, oprogramowaniem, 

zasobami ludzkimi itp.) oraz usługi 

związane z  rozwojem kapitału ludzkiego 

(szkolenia, konferencje), promocją 

(udział w targach, w tym 

międzynarodowych, współpraca z 

zagranicą). 
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3.3 OKREŚLENIE PARTNERÓW KLUCZOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM 
 

Określenie partnerów kluczowych dla rozwoju klastra Bezpieczna Żywność zostało podzielone 

na trzy wymiary: 

 

▪ intra-regionalny 

▪ regionalny 

▪ supra-regionalny. 

Wymiar intra-regionalny zorientowany jest na intensyfikację współpracy wewnątrz klastra oraz 

pozyskanie nowych członków i partnerów, których obszar działalności i/lub siedziba znajdują się 

na obszarze działalności Klastra Bezpieczna Żywność (Północne Mazowsze).  

 

Wymiar regionalny zorientowany jest na intensyfikację współpracy w ramach województwa 

mazowieckiego, zarówno poprzez rozwój współpracy koordynatora klastra Bezpieczna Żywność 

z instytucjami klastrowymi, naukowymi i publicznymi, jak również poprzez stymulowanie i 

animowanie współpracy członków klastra Bezpieczna Żywność z podmiotami działającymi na 

terenie woj. mazowieckiego. 

 

Wymiar supra-regionalny zorientowany jest na rozwój współpracy pomiędzy Klastrem 

Bezpieczna Żywność z partnerami z województw sąsiednich do woj. mazowieckiego: 

a) województwo kujawsko-pomorskie; 

b) województwo świętokrzyskie; 

c) województwo podlaskie; 

d) województwo warmińsko-mazurskie; 

e) województwo lubelskie i 

f) województwo łódzkie. 

 

Dodatkowo, w wymiarze krajowym i mimo odległości geograficznej, zostały wskazane dwie 

inicjatywy klastrowe z województwa podkarpackiego i dolnośląskiego, których działalność może 

być inspiracją do rozwoju Klastra Bezpieczna Żywność. 
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3.3.1 Wymiar intra-regionalny 

 

Kluczowi partnerzy:  

 

Obecni członkowie Klastra Bezpieczna Żywność  

 

Uzasadnienie:  

Klastra Bezpieczna Żywność skupia obecnie 37 podmiotów, z czego 27 (73%) stanowią podmioty 

prywatne, co świadczy o oddolnej potrzebie i zainteresowaniu sektora biznesowego tego typu 

inicjatywą. Dlatego też, warte uwagi jest pozyskanie - przez zarekomendowanie przez obecnych 

członków – nowych partnerów prywatnych, publicznych, naukowych i pozarządowych, których 

udział w inicjatywie klastrowej jest istotny i pożądany z punktu widzenia już zrzeszonych 

instytucji. Dzięki takiemu podejściu, Klaster otrzyma informację od firm, kto mógłby ich wesprzeć 

w rozwoju, co ułatwi planowanie nowych działań, a także ich dopasowanie pod potrzeby 

członków. 

 

Mazowiecki Klaster Chemiczny oraz Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny 

(koordynator klastra)  

 

Uzasadnienie: 

Mazowiecki Klaster Chemiczny oraz jego koordynator, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny 

zidentyfikowany został jako kluczowy partner z uwagi na bliskość terytorialną działań, istniejące 

więzi współpracy, jak również możliwość wspólnej realizacji projektów międzybranżowych, 

łączących branżę spożywczą, opakowaniową i kosmetyczną pod kątem poprawy atrakcyjności 

sprzedaży oraz tworzenia nowych produktów dopasowanych do obecnych trendów rozwojowych 

i potrzeb konsumentów. 

 

3.3.2 Wymiar regionalny 

 

Kluczowi partnerzy:  

 

AgroBioCluster oraz Fundacja UNIMOS (menedżer klastra) 
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Uzasadnienie: 

Fundacja UNIMOS (menedżer klastra) od 2015 zrealizowała osiem projektów na rzecz rozwoju 

innowacyjności, klasteringu, wsparcia internacjonalizacji i promocji produktów klastra 

AgroBioCluster. Dodatkowo, jest członkiem-założycielem sieci Eastern European Food Cluster 

Network, która zrzesza pięć klastrów spożywczych, a od października 2018 realizuje 

międzynarodowy projekt interklastrowy DIGICLUSTERS, którego celem jest digitalizacja branży 

spożywczej i opakowaniowej poprzez zastosowanie technologii ICT i rozwiązań przemysłu 4.0. 

 

 

3.3.3 Wymiar supra-regionalny  

 

Kluczowi partnerzy:  

 

AgroKujawy Klaster 

 

Uzasadnienie: 

Z punktu widzenia bliskości geograficznej, AgroKujawy Klaster jest klastrem położonym w 

najbliższej odległości terytorialnej od obszaru działalności klastra Bezpieczna Żywność, co 

potencjalnie czyni go supra-regionalnym partnerem łączącym woj. mazowieckie i kujawsko-

pomorskie. Dodatkowo, klaster posiada System Wymiany Informacji Naukowej i Gospodarczej 

(SWING), zorganizowaną współpracę w ramach w ramach klastra (grupy robocze), jak również 

jest aktywny w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, co sprawia, że a priori 

występując synergie celów i obszarów zainteresowania między klastrami.  

 

 

Kluczowi partnerzy:  

 

ŁODZistics 

 

Uzasadnienie: 
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Klaster LODZistics prowadzi działalność w szeroko rozumianej branży logistycznej, która jest 

kluczowa dla rozwoju dystrybucji produktów klastra Bezpieczna Żywność. Uzasadnienie potencjalnego 

partnerstwa motywowane jest także realizacją przez LODZistics interklastrowego projektu 

międzynarodowego finansowanego z Programu COSME, który łączy branżę spożywczą i logistyczną 

pod kątem rozwoju eksportu na rynki pozaeuropejskie.  

 

 

Kluczowi partnerzy:  

 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyclingu 

 

Uzasadnienie: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu to Krajowy Klaster Kluczowy, który 

specjalizuje się w przetwarzaniu różnych grup odpadów. Branża spożywcza – w tym członkowie klastra 

Bezpieczna Żywność – generują odpady rolnicze i poprodukcyjne, które mogą stać się nowym 

surowcem o większej wartości dodanej oraz wrócić do obiegu (circular economy), by generować nową 

wartość, zmniejszyć koszty oraz zminimalizować wpływ na środowisko naturalne. Potencjałem do 

współpracy jest także realizacji usług doradczych, szkoleniowych i projektów B+R mających na celu 

stworzenie nowych ekoproduktów. 

 

Dodatkowo, w wymiarze krajowym interesującymi inicjatywami klastrowymi zbieżnymi z 

zainteresowaniami rozwojowymi klastra Bezpieczna Żywność są: 

 

Klaster Podkarpackie Smaki 

Uzasadnienie:  

Klaster Podkarpackie Smaki zrzesza wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, 

lokalnych i ekologicznych, którzy od 2013 roku – momentu założenia klastra w ramach projektu 

finansowanego z Funduszy Szwajcarskich – zrealizowali procesy rozwojowe zbliżone do celów 

klastra Bezpieczna Żywność w zakresie promocji dystrybucji i sprzedaży produktów regionalnych 

i tradycyjnych, które objęły następujące elementy: 

  

o Marka parasolowa Podkarpackie Smaki 

o Półka Podkarpackie Smaki 

o Sklep internetowy 

o Marka własna produktów 
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o Projekty międzynarodowe 

o Promocja zagraniczna produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych 

 

Ww. działania mogą być inspiracją i dobrą praktyką do działań klastra Bezpieczna Żywność w ww. 

zakresie. 

 

Klaster Nutribiomed 

 

Uzasadnienie: 

Klaster Nutribiomed to Krajowy Klaster Kluczowy, który specjalizuje się w badaniach, rozwoju i 

innowacji nowych produktów spożywczych i kosmetycznych wykorzystujących do produkcji 

rodzime, naturalne surowce, które przetwarza przy wsparciu nowoczesnych technologii w 

produkty o wysokiej wartości dodanej, oferując suplementy diety, nutraceutyki i preparaty 

biomedyczne. Koncentruje swoje działania na przetwórstwie żywności i na procesach 

biotechnologicznych, a zakres prac jest także zbieżny z celami klastra Bezpieczna Żywność w 

zakresie technologii utrwalania żywności i wprowadzenia nowoczesnych systemów 

bioopakowań. Klaster posiada także infrastrukturę badawczo-rozwojową, z której mogą 

korzystać członkowie klastra - zakład doświadczalny i laboratorium – oraz ofertę usługową, która 

obejmuje szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla branży spożywczej, kosmetycznej, 

biotechnologicznej i powiązanych.  

 

 

  



   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie i treść: Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny- PS w Płońsku 

 25 

4 OBSZARY WSPÓŁPRACY I WSPÓLNYCH INICJATYW KLASTRA Z 

ZIDENTYFIKOWANYMI PARTNERAMI 

4.1 WPROWADZENIE 
 

Obszary współpracy i wspólnych inicjatyw klastra z partnerami na szczeblu intra-regionalnym, 

regionalnym i supra-regionalnym powinny wynikać z zidentyfikowanych wspólnych potrzeb, 

problemów i celów członków klastra Bezpieczna Żywność na podstawie których zidentyfikowane 

zostaną obszary wspólne, które posłużą jako baza do utworzenia konkretnych projektów i 

działań.  

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Proces wyboru obszarów wspólnych jest indywidualny i specyficzny dla każdego klastra, co związane 

jest to z unikatowością̨ czynników naturalnych, gospodarczych, społecznych oraz politycznych, a także 

ze specyfiką powiązań i relacjami zachodzącymi pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w dany 

projekt, jak również celami rozwojowymi, jakie mają poszczególni członkowie klastra. Aby działania 
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były realne i przyniosły maksymalną wartość, zarówno członkom klastra jak i koordynatorowi, ważne 

jest określenie przedziałów czasowych na działania rozwojowe (np. najbliższe 24 miesiące), jak 

również: 

▪ określenie dostępnego i/lub potencjalnego budżetu (np. składki członkowskie, usługi odpłatne 

dla członków klastra) 

▪ zidentyfikowanie dostępnych źródeł dofinansowania zewnętrznego (np. dotacje UE, zadania 

publiczne, konkursy ofert)  

▪ określenie dostępnych zasobów kadrowych (personel, eksperci) i rzeczowych / 

organizacyjnych. 

 

 

Tym samym, realność wdrożenia działań związana będzie z identyfikacją obszarów wspólnych i 

projektów na podstawie potrzeb, problemów i celów członków klastra oraz ich dopasowaniem działań 

do możliwości budżetowych, kadrowych i czasowych.  

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Klastry stanowią formę współpracy między trzema grupami podmiotów, tj. przedsiębiorstwami, 

podmiotami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi zarówno centralnymi, jak i 

samorządowymi; tworzą środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji 

między poszczególnymi podmiotami. Ważne jest, by wybrane obszary współpracy były 
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dopasowane do specyfiki danego klastra oraz wspólnie zidentyfikowane przez tworzące je 

podmioty.  

 

 

Wśród obszarów współpracy klastra z partnerami wyróżnić można obszary wspólne działań na 

rzecz rozwoju członków klastra: 

 

1. Zakupy i zaopatrzenie: związane ze wspólnym pozyskiwaniem oraz obniżeniem 

kosztów związanych z zakupem surowców, energii  

2. Budowanie nowych kanałów dystrybucji: związane procesami i działaniami 

dotyczącymi organizacji strategii dystrybucji produktów lub usług w przedsiębiorstwie 

mający wpływ na kształtowanie strategii produktów lub usług, ich cen oraz promocji 

3. Sprzedaż, marka i wizerunek: dotyczące wzmocnienia sprzedaży, wejścia na nowe 

rynki, budowania marki i jej wartości, jak również pozytywnego wizerunku instytucji i jej 

produktów 

4. Internacjonalizacja i współpraca zagraniczna: związane z umiędzynarodowieniem 

działalności, rozwoju eksportu i działań międzynarodowych ukierunkowanych na rozwój 

sprzedaży, pozyskanie surowców czy nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych  

5. Logistyka i magazynowanie: ukierunkowane na optymalizację kosztów związanych z 

logistyką i wspólnym magazynowaniem; 

6. Szkolenia specjalistyczne i doradztwo: związane z profesjonalizacją zarządzania, 

wzmocnieniem kompetencji kadry zarządzającej i pracowników oraz doradztwem w 

zakresie prowadzenia i rozwijania działalności; 

7. Badania, rozwój i innowacje: związane z opracowywaniem, prototypowaniem i 

wdrażaniem nowych produktów, usług i rozwiązań. 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Identyfikacja obszarów wspólnych jest etapem kluczowym i jednocześnie najbardziej złożonym. 

Wymaga bowiem wysokiego poziomu znajomości problemów i potrzeb członków klastra. 

Przykładowe kroki mogące wesprzeć koordynatora w zidentyfikowaniu obszarów współpracy są 

następujące: 

▪ Przeprowadzenie dokładnej analizy problemów i potrzeb, ich charakterystyki oraz 

kontekstu społeczno-gospodarczego regionu; 

▪ Zidentyfikowanie i sformułowanie możliwych rozwiązań́ 

▪ Dokonanie oceny poszczególnych rozwiązań́, poprzez analizę aspektów technicznych, 

społecznych i instytucjonalnych, jak również określenie słabości i trudnych elementów 

dla każdej z nich.  

▪ Wybór najbardziej odpowiedniej opcji, która będzie stanowi odpowiedź na 

zidentyfikowane wcześniej problemy, a jednocześnie wymagać będzie jak najmniejszych 

nakładów (osobowych, finansowych, rzeczowych), będzie mogła być zrealizowana w jak 

najkrótszym czasie oraz będzie wdrożona przy zapewnieniu jak największej wartości (w 

tym namacalnych korzyści) dla  członków klastra. 
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4.2. Obszary współpracy i wspólnych inicjatyw klastra z zidentyfikowanymi 

partnerami 

 

 

Fundacja UNIMOS – koordynator klastra AgroBioCluster 

Obszar  
współpracy 

Zakres współpracy  
i wspólnych inicjatyw 

Cel i forma 
 realizacji 

INNOWACJE 

Współpraca regionalna klastrów 
spożywczych: 

o Innowacje produktowe 
(tworzenie nowych 
produktów spożywczych 
i/lub nowych opakowań) 

o Innowacje marketingowe 
(wdrożenie nowych narzędzi 
marketingowych 
zwiększających sprzedaż i 
poprawiających wizerunek 
marki i produktu) 

o Innowacje procesowe 
(usprawnienia w zakresie 
stosowanych procesów, w 
tym na rzecz wdrożenia 
nowych technologii ICT i 
przemysłu 4.0 

o Innowacje w obszarach 
wspólnych klastra Bezpieczna 
Żywność i AgroBioCluster 
(opakowania, design, marka)  

 

Cel: wzrost innowacyjności członków 
klastra, budowanie przewag 
konkurencyjnych na rynku krajowym 
i międzynarodowym 
 
Forma: 

o Dotacje unijne 
o Zadania publiczne i 

konkursy ofert 
o Dedykowane usługi 

doradczo-szkoleniowe dla 
członków klastra 

INTERNACJONALIZACJA 

 
o Networking międzynarodowy 
o Badania rynków 

zagranicznych 
o Organizacja zagranicznych 

wizyt studyjnych i misji 
biznesowych 

o  Udział w targach branżowych 
o Budowanie nowych kanałów 

dystrybucji 

Cel: wzrost umiędzynarodowienia 
członków klastra i rozwój eksportu 
 
Forma: 

o Dotacje UE 
o Projekty regionalne (zadania 

publiczne i konkursy ofert, w 
tym „małe dotacje” – 19a) 

o Dedykowane usługi 
doradczo-szkoleniowe dla 
członków klastra 

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 

Wymiana doświadczeń w zakresie: 
o zarządzania klastrem,  
o budowania propozycji 

wartości oraz  
o usług dla członków klastra  

Cel: profesjonalizacja zarządzania 
klastrem 
 
Projekty regionalne (zadania 
publiczne i konkursy ofert, w tym 
„małe dotacje” – 19a) 
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WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA 

o Działania z zakresie rozwoju 
współpracy 
międzynarodowej klastrów 
na poziomie: 
- koordynatorów klastrów 
- członków klastrów 

o Tematyka dopasowana do 
potrzeb, celów i zasobów 
koordynatora klastra i jego 
członków; 
 

 

Cel: rozwój współpracy 
międzynarodowej i 
internacjonalizacji klastra 
 
Forma: 

o Wspólne aplikowanie o 
fundusze międzynarodowe 
(H2020, EPI-Agri, COSME, 
ERASMUS+ i inne) 

DYSTRYBUCJA  
I SPRZEDAŻ 

 

o Budowanie nowych kanałów 
dystrybucji dla produktów 
lokalnych i regionalnych, w 
szczególności w branży 
HoReCa 

o Nawiązywanie kontaktów z 
przedstawicielami hurtowni, 
sieci sklepów oraz innych 
placówek sprzedaży 

Cel: zwiększenie sprzedaży i 
tworzenie nowych rynków zbytu dla 
produktów klastrów 
 
Forma: 

o Porozumienie o współpracy 
o Aplikowanie o dotacje unijne 
o Tworzenie dedykowanych 

grup zadaniowych dla 
zainteresowanych 
przedsiębiorstw  

PROMOCJA  

o Wspólne działania 
promocyjne  

o Wspólne działania 
marketingowe, w tym digital 
marketing  

 

Cel: wzmocnienie wizerunku 
członków klastra  
 
Forma: 

o Porozumienie o współpracy 
o Usługi odpłatne dla 

członków zainteresowanych 
udziałem w działaniach 
promocyjnych 

 

Mazowiecki Klaster Chemiczny 
Obszar współpracy Zakres współpracy i wspólnych 

inicjatyw 
Cel i forma realizacji 

INNOWACJE 

Współpraca intra-regionalna 
(Północne Mazowsze) klastrów 
branży spożywczej i chemicznej: 

o Innowacje produktowe 
(tworzenie nowych 
opakowań) 

o Innowacje procesowe 
(usprawnienia w zakresie 
stosowanych procesów, w 
tym na rzecz wdrożenia 
nowych technologii ICT i 
przemysłu 4.0 

o Innowacje w obszarach 
wspólnych klastra Bezpieczna 

Cel: wzrost innowacyjności członków 
klastra poprzez rozwój innowacji 
międzybranżowych 
 
Forma: 

o Dotacje unijne 
o Zadania publiczne i 

konkursy ofert 
o Dedykowane usługi 

doradczo-szkoleniowe dla 
członków klastra 
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Żywność i Mazowieckiego 
Klastra Chemicznego 
(eksport, opakowania, design, 
marka)  

 

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA 

o Działania z zakresie rozwoju 
współpracy 
międzynarodowej klastrów 
na poziomie: 
- koordynatorów klastrów 
- członków klastrów 

o Tematyka dopasowana do 
potrzeb, celów i zasobów 
koordynatora klastra i jego 
członków; 
 

 

Cel: rozwój współpracy 
międzynarodowej i 
internacjonalizacji klastra 
 
Forma: 

o Wspólne aplikowanie o 
fundusze międzynarodowe 
(H2020, EPI-Agri, COSME, 
ERASMUS+ i inne) 

o Organizacja wizyt 
studyjnych 

o Udział w konferencjach 
międzynarodowych 

o Udział w projektach 
międzynarodowych 

AgroKujawy Klaster 
Obszar współpracy Zakres współpracy  

i wspólnych inicjatyw 
Cel i forma realizacji 

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 

Wymiana doświadczeń w zakresie: 
o zarządzania klastrem,  
o budowania propozycji 

wartości oraz  
o usług dla członków klastra  
 

Cel: profesjonalizacja zarządzania 
klastrem 
 
Forma: 

o wizyty studyjne 
o peer-review 
o wspólne projekty  

LODZisitics   
Obszar współpracy Zakres współpracy i wspólnych 

inicjatyw 
Cel i forma realizacji 

DYSTRYBUCJA 

Budowanie nowych kanałów 
dystrybucji dla produktów lokalnych i 
regionalnych 

Cel: profesjonalizacja zarządzania 
klastrem 
 
Forma: 

o wizyty studyjne 
o peer-review 
o wspólne projekty 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

Obszar współpracy Zakres współpracy i wspólnych 
inicjatyw 

Cel i forma realizacji 

INNOWACJE Współpraca supra-regionalna w 
zakresie innowacji bazujących na 
tworzeniu nowej wartości z odpadów 
generowanych przez branżę 
spożywczą, jak również ich 

Cel: rozwój innowacyjności, 
zmniejszenie kosztów produkcji i 
wykorzystanych surowców. 
 
Forma: 

o doradztwo specjalistyczne 
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zagospodarowaniu i zamknięciu 
obiegu (circular economy) 

o projekty UE 
o wymiana informacji i 

doświadczeń 

 
Klaster Podkarpackie Smaki 

Obszar współpracy Zakres współpracy i wspólnych 
inicjatyw 

Cel i forma realizacji 

SPRZEDAŻ I 
DYSTRYBUCJA 

Współpraca krajowa (mazowieckie 

/podkarpackie) w tworzeniu kanałów 

sprzedaży produktów regionalnych, 

tradycyjnych i ekologicznych, w 

szczególności pod kątem tworzenia 

wspólnej dystrybucji dla indywidualnych 

członków klastra, wprowadzania ich do 

sieci handlowych oraz branży HoReCa 

oraz organizacji sprzedaży internetowej.  

Cel: rozwój sprzedaży, tworzenie 
nowych kanałów dystrybucji i 
promocji produktów regionalnych 

 
Forma: 

o coaching/mentoring 
o wizyty studyjne 
o doradztwo specjalistyczne 

 
BUDOWANIE MARKI Współpraca w zakresie budowania i 

zarządzania marką parasolową 
klastra, jej promocji w prasie i mediach 
społecznościowych 

Cel: rozwój sprzedaży, budowanie 
tożsamości i pozytywnego wizerunku 
klastra oraz ich członków  
 
Forma: 

o coaching/mentoring 
o doradztwo specjalistyczne 

 
INNOWACJE Współpraca w zakresie tworzenia 

nowych produktów bazujących na 
kompetencjach wspólnych członków 
klastra oraz tworzeniu produktów pod 
marką własną klastra  

Cel: rozwój innowacyjności bazującej 
na kompetencjach wspólnych 
członków klastra 

 
Forma: 

o projekty unijne krajowe 
o projekty unijne 

międzynarodowe 
o projekty działań wspólnych 

Klaster Nutribiomed 
Obszar współpracy Zakres współpracy i wspólnych 

inicjatyw 
Cel i forma realizacji 

INNOWACJE o Współpraca krajowa 

(mazowieckie / dolnośląskie) 
o Tworzenie nowych i/lub 

wspólnych produktów 

spożywczych o wartości 

dodanej w wymiarze 

branżowym i 

międzybranżowym 

(spożywcza, kosmetyczna, 

opakowaniowa, 

biotechnologiczna) 
o Transfer wiedzy z zakresu 

budowania i zarządzania 

Cel: rozwój innowacyjności oraz 
tworzenia produktów o wyższej 
wartości dodanej 
 
Forma: 

o doradztwo specjalistyczne 
o projekty UE  
o wizyty studyjne 
o warsztaty 
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infrastrukturą naukową i 

technologiczną (zakład 

doświadczalny i laboratorium) 

wykorzystywaną i udostępnianą 

członkom klastra 
o Transfer wiedzy z zakresu 

praktycznej komercjalizacji 

technologii i know-how oraz 

projektowaniu i świadczeniu 

usług na rzecz członków klastra 
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5 MOŻLIWE MODELE WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW W RAMACH KLASTRA, 

W SZCZEGÓLNOŚCI W OPARCIU O DOBRE PRAKTYKI 

 

MODELE WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA W OBSZARZE „SPRZEDAŻ, DYSTRYBUCJA, 

MARKA” 

 

 

Model # 1: Wspólna marka parasolowa klastra 

pis: Wspólna marka parasolowa klastra ma za zadanie budowanie tożsamości i spójności klastra 

oraz służy jako instrument marketingowo-promocyjny, który wspiera identyfikację klastra w 

relacjach zewnętrznych i wewnętrznych oraz pomaga kreować jego pozytywny wizerunek. 

 

Dobra praktyka:  

Podkarpackie Smaki (www.podkarpackiesmaki.pl),  

Nutribiomed (www.nutribiomed.pl)  

AgroBioCluster (www.agrobiocluster.pl) 

 

 

Model # 2: Wspólna oferta łącząca produkty indywidualne producentów 

Opis: Organizacja wspólnej oferty promocyjno-sprzedażowej (np. wspólna oferta cateringowa) 

pod marką klastra, która bazuje na produktach lokalnych oraz regionalnych. Oferta klastra może 

być częścią wydarzeń o wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym 

 

Dobra praktyka: 

FOOD+ Mazovia  

https://www.facebook.com/foodmazovia/ 

 

 

http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.nutribiomed.pl/
http://www.agrobiocluster.pl/
https://www.facebook.com/foodmazovia/
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Model # 3: Wspólna półka w sklepie / branży HoReCa 

Opis: Wspólna półka klastra ma za zadanie wzmocnienie grupowej sprzedaży produktów 

lokalnych w sieciach handlowych i sektorze HoReCa (Hotele / Restauracje / Catering) w ramach 

której członkowie klastra otrzymują dostęp do kanałów dystrybucji, które działając 

indywidualnie, byłyby trudne do osiągnięcia. Dzięki wspólnej półce, indywidualnie członkowie 

mają możliwość zaprezentowania swoich produktów szerszej grupie konsumentów oraz obniżają 

koszty związane z dystrybucją produktów poprzez sieci sklepów. 

 

Dobra praktyka:  

Półka „Podkarpackie Smaki” w sieci FRAC  

Loccitane: https://www.loccitane.com 

 

Model # 4: Wspólny sklep internetowy 

 

 

Opis: Utworzenie wspólnego sklepu internetowego ma za zadanie stworzenie własnego, 

niezależnego kanału dystrybucji w systemie B2C lub B2B w ramach którego sprzedawane są 

produkty członków klastra pod wspólną domeną. 

 

Dobra praktyka:  

www.podkarpackiesmaki.pl 

www.ranozebrano.pl 

Loccitane: https://www.loccitane.com 

 

 

Model # 5: Marka własna produktu klastra 

 

Opis: Stworzenie marki własnej produktu klastra bazującego na produktach regionalnych 
członków klastra bazujących na potencjale regionu oraz nawiązującego do jego historii. 
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Utworzenie produktu własnego wspiera klaster w obszarze promocji, innowacji, sprzedaży i 

dystrybucji, jak również budowaniu kompetencji wspólnych jego członków. 

 

Dobra praktyka:  

Dżem dereniowy Podkarpackie Smaki 

 

Model # 6: Wspólna promocja w prasie i mediach społecznościowych 

 

Opis: Organizacja promocji w prasie i mediach społecznościowych jest jednym z modeli wsparcia 

promocji i sprzedaży produktów członków klastra. Organizacja działań PR, marketingowych oraz 

digital media, ich animacja i promocja indywidualnych członków należących do klastra jest 

jednym z narzędzi oferty wartości oraz namacalnym przykładem działalności koordynatora 

klastra 

 

Dobra praktyka:  

Promocja w mediach nowego kanału dystrybucji i sprzedaży produktów członków klastra 

„Podkarpackie Smaki” oraz marek własnych 

 

 

MODELE WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA W OBSZARZE „INNOWACJE” 

 

Model # 7: Innowacje przez łączenie 

 

Opis: Model zorientowany na wspieranie innowacji i tworzenia nowych produktów bazujących 

na łączeniu dwóch lub więcej istniejących produktów (indywidualnego producenta lub kilku 

producentów) w jeden nowy produkt. Dzięki temu wspierana jest innowacyjność uczestniczących 

producentów oraz utworzone nowe źródło dochodów ze wspólnego produktu 

 

Dobra praktyka:  

Połączenie Sobresada de Mallorka (hiszpańskiej kiełbasy regionalnej z Balearów) z 

miodem i stworzenie nowego produktu spożywczego  
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http://www.delunaresynaranjas.com/2015/08/mis-recetas-pizza-de-sobrasada-y.html 

 

 

Model # 8: Innowacje inspirowane branżami pokrewnymi 

 

Opis: Model ukierunkowany na tworzenie innowacji na styku branż pokrewnych z branżą 

spożywczą, tworzenie wartości i przewagi konkurencyjnej, zdobycie nowych segmentów 

rynkowych oraz zwiększenia sprzedaży. 

 

Dobra praktyka:  

Opakowania win służące za inspirację do opakowań premium dla oliwy z oliwek 

Perfumy i kosmetyki premium służące za inspirację do opakowań dla produktów 

spożywczych 

 

 

Model # 9: Innowacje przez nowy kształt 

 

Opis: Model charakteryzujący się wspieraniem innowacji poprzez zastosowanie nowego kształtu 

istniejącego produktu – dzięki temu stworzony jest nowy produkt, najczęściej o większej wartości 

jednostkowej. 

 

Dobra praktyka:  

Kiełbasa hiszpańska fuet, która tradycyjnie sprzedawana jest w długim i wąskim kształcie 

w nowym wydaniu jest mini przekąską w oddzielnym opakowaniu 

https://www.campofrio.es/productos-campofrio/snacks/mini-fuet-.html 

 

 

Model # 10: Innowacje przez nowe opakowanie 

http://www.delunaresynaranjas.com/2015/08/mis-recetas-pizza-de-sobrasada-y.html
https://www.campofrio.es/productos-campofrio/snacks/mini-fuet-.html
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Opis: Model ukierunkowany na wprowadzenia na istniejący lub nowy rynek produktów 

spożywczych w nowym, atrakcyjniejszym – pod względem funkcjonalności, ergonomiczności lub 

designu - opakowaniu.  

  

Dobra praktyka:  

Ines Rosales – torta na bazie oliwy z oliwek sprzedawana w opakowaniu utrwalającym 

chrupkość produktów 

https://www.inesrosales.com 

 

 

 

Model # 11: Innowacje przez B+R 

 

Opis: Model ukierunkowany na transfer wiedzy i technologii z nauki do biznesu poprzez 

realizację projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na tworzenie nowych 

produktów spożywczych. 

 

Dobra praktyka:  

Kawior z oliwy z oliwek 

Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia 

www.grupoelayo.es 

 

 

MODELE WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA W OBSZARZE „INTERNACJONALIZACJA” 

 

Model # 12: Internacjonalizacja klastra w ramach łańcucha wartości 

 

https://www.inesrosales.com/
http://www.grupoelayo.es/
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Opis: Międzynarodowa współpraca klastrów w ramach łańcucha wartości ma za zadanie wsparcie 

przedsiębiorstw w tworzeniu nowych idei, prototypów i koncepcji, które następnie mogą przerodzić się w 

innowacje i nowe produkty spożywcze. 

 

Dobra praktyka: Współpraca klastrów pod kątem międzynarodowego opracowywania 

nowych produktów przeznaczonych dla osób starszych (tzw. silver economy) przez MSP. 

www.inclusilver.eu 

 

 

Model # 13: Globalizacja MSP poprzez klastry 

 

Opis: Globalizacja MSP poprzez klastry ma za zadanie “otwarcie drzwi” do rynków 

międzynarodowych na których indywidualnym firmom byłoby ciężko wejść w pojedynkę. Taki 

model ma za zadanie eksplorowanie nowych szans rozwojowych, wsparcie w nawiązywaniu 

kontaktów na rynkach docelowych oraz ułatwianie firmom działań związanych z 

umiędzynarodowieniem. 

 

Dobra praktyka:  

Klaster Podkarpackie Smaki na targach spożywczych Fancy Food w Nowym Jorku  

Mazowiecki Klaster Chemiczny – organizacja wspólnego stoiska klastra i indywidualnych 

spotkań z dystrybutorami na targach kosmetycznych Estetica w Brukseli 

 

Model # 14: Ponadnarodowe platformy współpracy klastrów 

 

Opis: Ponadnarodowe platformy współpracy klastrów charakteryzują się stworzeniem sieci 

współpracy klastrów działających w danym sektorze, które poprzez połączenie zasobów, 

sprawdzonych rozwiązań i nawiązanych relacji na rynkach zagranicznych wspierają swoich 

członków w wejściu na nowe rynki, jak również na realizacji wspólnych projektów 

międzynarodowych w tematyce zidentyfikowanej jako obszar wspólny zaangażowanych 

klastrów.  

 

Dobra praktyka:  

http://www.inclusilver.eu/
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Eastern European Food Clusters Network 

www.eefoodnetwork.com 

 

 

 

 

Model # 15: Wsparcie międzynarodowych projektów B+R poprzez klastry 

Opis: Model współpracy klastrowej mający na celu rozwój międzynarodowych projektów B+R (np. H2020) 

poprzez klastry, które pełnią rolę katalizatora, stymulatora i pośrednika w umożliwieniu MSP dostępu do 

finansowania nowatorskich projektów.  

Dobra praktyka:  

Projekty H2020 w ramach INNOSUP: 

 

C-Voucher: www.c-voucher.com 

Acttivate: www.acttivate.eu 

 

 

 

 

 

http://www.c-voucher.com/
http://www.acttivate.eu/

