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Broszura informacyjna

Rozwój struktur klastrowych 

w Polsce Wschodniej

Synteza

Broszura zosta∏a opracowana na podstawie Raportu 

Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, 

pod redakcjà naukowà profesora Bogus∏awa Plawgo.
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1. Wst´p i definicje
Analizujàc doÊwiadczenia najwy˝ej rozwini´tych regionów na Êwiecie mo˝na dostrzec
kszta∏towanie si´ w ich ramach specyficznych struktur spo∏eczno-gospodarczych okreÊla-
nych jako klastry czy grona, które w decydujàcym stopniu przyczyniajà si´ do podno-
szenia regionalnej konkurencyjnoÊci i w konsekwencji wysokiej dynamiki wzrostu. W ra-
mach koncepcji rozwoju klastrów, przedsi´biorstwa i bran˝e, postrzegane sà jako
elementy wi´kszego systemu, a nie jako wyizolowane podmioty. 

Jednà z najbardziej rozpowszechnionych definicji klastra przedstawi∏ M. E. Porter, we-
d∏ug którego, klastry/grona (clusters) ...sà to geograficzne skupiska wzajemnie powiàza-
nych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek Êwiadczàcych us∏ugi, firm dzia∏ajà-
cych w pokrewnych sektorach i zwiàzanych z nimi instytucji (na przyk∏ad uniwersytetów,
jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeƒ bran˝owych) w poszczególnych dziedzinach,
konkurujàcych miedzy sobà, ale tak˝e wspó∏pracujàcych.1

W koncepcji Portera istotnà role odgrywa osadzenie dzia∏aƒ gospodarczych w trwajàcych
stosunkach spo∏ecznych majàcych charakter sieci. 

Klaster jest zatem odmianà sieci wyst´pujàcà w okreÊlonej lokalizacji geo-
graficznej, w której bliskie sàsiedztwo firm i instytucji zapewnia istnienie
pewnych rodzajów wspólnoty oraz zwi´ksza cz´stotliwoÊç i znaczenie inte-
rakcji.

Posiada zatem szerszy charakter ni˝ sektor i dzi´ki temu wskazuje powiàzania, komple-
mentarnoÊç oraz przep∏ywy technologii, umiej´tnoÊci i informacji, które przekraczajà gra-
nice firm i sektorów. Koncepcja grona powinna byç przy tym widziana dynamicznie
z uwzgl´dnieniem rozwoju tak tworzàcych je podmiotów, jak i relacji miedzy nimi.

Czasami pojawiajà si´ postulaty „tworzenia” klastrów i to najlepiej w dziedzinach wysokich
technologii, co mia∏oby prowadziç do powtórzenia sukcesów najbardziej dynamicznych
struktur gospodarczych z krajów wysoko rozwini´tych. Tymczasem klastry stanowià
struktury niezale˝nie wykszta∏cajàce si´ w ramach obiektywnych relacji ryn-
kowych w korzystnych warunkach lokalizacyjnych. 

Chcàc wspieraç rozwój klastrów nale˝y mieç na uwadze, i˝ dzia∏ania polityki ekonomicz-
nej mogà co najwy˝ej usuwaç bariery rozwoju, czy wzmacniaç ˝ywotnoÊç klastrów przez
dostarczanie odpowiednich us∏ug. Nie zastàpià jednak mechanizmów rynkowych kszta∏tu-
jàcych obiektywne przes∏anki do rozwoju danego klastra na okreÊlonym obszarze. Ozna-
cza to, i˝ wspieranie rozwoju gron uzasadnione jest tam, gdzie wyst´pujà ich „zarodki” czy
„zalà˝ki”. Prawid∏owa identyfikacja „zalà˝ków” przysz∏ych gron, decyduje o sukcesie i ko-
rzyÊciach p∏ynàcych ze Êwiadomego wspierania ich funkcjonowania. 

1 M.E. Porter, Grona a konkurencja, [w:] M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
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Za zalà˝ek klastra mo˝na uznaç wyst´powanie skupiska podmiotów,
w szczególnoÊci przedsi´biorstw zwiàzanych z wytwarzaniem i dostarcza-
niem okreÊlonych rodzajów produktów czy us∏ug, pomi´dzy którymi zaczy-
najà wyst´powaç relacje wspó∏pracy.

Dà˝enie do zacieÊniania i rozwijania szeroko rozumianej kooperacji oraz poprawy konku-
rencyjnoÊci ca∏ego zbioru takich podmiotów staje si´ przes∏ankà do wdra˝ania tak zwa-
nych „inicjatyw klastrowych”.

Inicjatywa klastrowa oznacza Êwiadome podejmowanie wysi∏ków celem po-
prawy konkurencyjnoÊci, przez anga˝owanie do wspó∏dzia∏ania firm, w∏adz
rzàdowych i samorzàdowych oraz uniwersytetów i instytucji B&R w zakre-
sie zwiàzanym z wytwarzaniem okreÊlonych produktów czy us∏ug.

Z za∏o˝enia intencjà inicjatywy klastrowej jest przyspieszenie procesu kszta∏towania si´ kla-
stra lub jego umocnienie. Pozytywnie oceniajàc role inicjatyw klastrowych nale˝y podkre-
Êliç, i˝ nie mo˝na ich uto˝samiaç z obiektywna struktura spo∏eczno – gospodarcza jakà jest
sam klaster.

Inicjowanie i przyÊpieszony rozwój klastrów mo˝e nast´powaç wskutek podejmowania
oddolnych Êwiadomych dzia∏aƒ okreÊlonych wy˝ej jako „inicjatywy klastrowe”.

Rozwój konkretnych klastrów, szczególnie w regionach o niskim potencjale gospodar-
czym, w pewnym zakresie mo˝e odbywaç si´ w oparciu o Êwiadome dzia∏ania polityki re-
gionalnej. W∏aÊnie, w sytuacji braku silnych liderów gospodarczych czy rozwini´tych sieci
innowacyjnych przedsi´biorstw, impulsy ze strony polityki gospodarczej mogà okazaç si´
szczególnie wa˝ne w inicjowaniu i przyspieszaniu kszta∏towania si´ klastrów.

Perspektywy rozwoju klastrów zale˝à nie tylko od aktualnej sytuacji, ale tak˝e od przy-
sz∏ych uwarunkowaƒ gospodarczych. Prognozowanie przysz∏oÊci w zarzàdzaniu strate-
gicznym nale˝y do zadaƒ najtrudniejszych, szczególnie jeÊli uwzgl´dnia si´ rosnàcà dyna-
mik´ zjawisk gospodarczych. Tym nie mniej, warto podejmowaç wysi∏ki przewidywania
przysz∏ych stanów, bowiem to one b´dà kszta∏towa∏y rzeczywiÊcie perspektywiczne kie-
runki rozwoju, mogàce istotnie odbiegaç od uwarunkowaƒ aktualnych.

2. Wyniki analizy dokumentów strategicznych
2.1 Województwo lubelskie
Badania prowadzone w województwie lubelskim umo˝liwi∏y zinwentaryzowanie stanu
wiedzy na temat kluczowych bran˝ majàcych wp∏yw na rozwój regionu, którymi sà nauka
i szkolnictwo wy˝sze oraz bran˝e „rolnicze” czyli produkcja ekologicznej ˝ywnoÊci, prze-
twórstwo spo˝ywcze oraz odnawialne êród∏a energii. Poniewa˝ w dokumentach nie zna-
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leziono zapisu, i˝ któraÊ z bran˝ jest najwa˝niejsza przyj´to, ˝e zestaw bran˝ wymienio-
nych w dokumentach ma takie samo znaczenie dla regionu.

Analiza dokumentów strategicznych, umo˝liwi∏a okreÊlenie g∏ównych kierunków rozwo-
jowych i nastawienia w∏adz do klastrów i inicjatyw klastrowych. Wywiady bezpoÊrednie
stanowi∏y uszczegó∏owienie zapisów dokonanych w dokumentach strategicznych, w któ-
rych to wskazywano na wybrane dzia∏ania i elementy szeroko poj´tej polityki wspierania
klastrów. W wywiadach precyzyjniej okreÊlono kluczowe bran˝e, wskazano tak˝e liderów
tych bran˝.

Poniewa˝ w wywiadach proszono o wskazanie g∏ównych bran˝ bez ich hierarchizowania,
nie mo˝na przyjàç, i˝ kolejnoÊç wymieniania bran˝y stanowi o jej istotnoÊci. 

Kluczowe bran˝e zidentyfikowane na tym etapie badaƒ (w porzàdku alfabetycznym):
– bran˝a meblarska,
– bran˝a uzdrowiskowa,
– budowlana,
– nauka i szko∏y wy˝sze,
– odnawialne êród∏a energii,
– produkcja wysokiej jakoÊci ˝ywnoÊci,
– rolnictwo ekologiczne,
– przetwórstwo rolne,
– turystyka,
– us∏ugi informatyczne i biznesowe,
– us∏ugi outsourcingowe,
– us∏ugi przemys∏ów kultury.

Inicjatywy i zalà˝ki klastrowe w województwie lubelskim: 

– Dolina Ekologicznej ˚ywnoÊci – Klaster Kultury Lubelszczyzny
– Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Klaster Restauratorów
– Epoka Gryczoka – Âwi´to kalafiora i broku∏a
– Chmielaki nadwiÊlaƒskie – Stowarzyszenie Producentów 

Komponentów Odlewniczych KOM-CAST
– Stowarzyszenie Grupy Przedsi´biorców – Podkarpacko-Lubelski Innowacyjny

Przemys∏u Lotniczego DOLINA LOTNICZA Klaster Informatyczny / Ponadregionalny
– Klaster Informatyczny – PKI – Klaster Medycyna Polska
– Klaster Medycyna Polska – Kraina Lessowych Wàwozów
– Klaster wiedzy – Lublin Miasto Wiedzy – Klaster spo˝ywczy
– Klaster turystyczny / agroturystyczny – Klaster maszynowy
– Klaster producentów komponentów lotniczych
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Dzia∏ania wspierajàce to:
– wspó∏praca pomi´dzy w∏adzami a strefà B+R i przemys∏em,
– wspieranie innowacyjnoÊci przez tworzenie instytucji takich jak inkubatory przedsi´-

biorczoÊci, parki technologiczne czy fundusze por´czeniowe,
– prowadzenie polityki naukowo-ekonomicznej sprzyjajàcej konkurencyjnoÊci oraz

polityki mikroekonomicznej, której celem powinno byç usuwanie przeszkód na dro-
dze do rozwoju i od podnoszenia poziomu istniejàcych oraz pojawiajàcych si´ kla-
strów,

– dzia∏ania promocyjne tj. targi i wystawy.

Pola wspó∏pracy:
– kreowanie wspólnych ponadregionalnych produktów turystycznych,
– wspó∏praca w zakresie tworzenia klastrów produkcyjno-us∏ugowych Dolina Lotnicza

oraz Dolina Ekologicznej ˚ywnoÊci,
– budowanie ponadregionalnego partnerstwa w zakresie planowania strategicznego

oraz wdra˝ania wspólnej polityki regionalnej,
– sektor turystyki,
– produkcja zdrowej ˝ywnoÊci,
– kreowanie marki regionalnej,
– dost´pnoÊç internetowa („Internet w dzikich miejscach”).

2.2 Województwo podkarpackie
W województwie podkarpackim analiza dokumentów strategicznych i wywiady bezpo-
Êrednie umo˝liwi∏y wysuniecie nast´pujàcych wniosków. Jako kluczowe bran˝e majàce
wp∏yw na rozwój województwa wskazano przemys∏ lotniczy i technologie informatyczne.
Za wa˝ny dla rozwoju regionu wskazano tak˝e przemys∏ spo˝ywczy i turystyk´. W woje-
wództwie podkarpackim istnieje podejÊcie klastrowe, uwidaczniajàce si´ w prowadzeniu
specjalnych dzia∏aƒ na rzecz klastrów przez w∏adze regionalne. Województwo podkarpac-
kie wraz z pozosta∏ymi województwami Polski Wschodniej powinno wspó∏pracowaç
przede wszystkim w zakresie turystyki. Z analizy dokumentów strategicznych wynika, i˝
w podkarpackich dokumentach najwi´cej miejsca poÊwiecono klastrom i inicjatywom kla-
strowym, w porównaniu z innymi województwami.

W strukturze ga∏´ziowej przemys∏u województwa, dominujà przemys∏y:
– lotniczy,
– elektromaszynowy,
– chemiczny,
– spo˝ywczy,
– informatyczny,
– rolnictwo ekologiczne,
– us∏ugi, w tym szczególnie us∏ugi turystyczne i informatyczne,
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– maszyn budowlanych (budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych,
rolniczych itd.),

– przemys∏ hutniczo-metalurgiczny, meblarski.

Inicjatywy i zalà˝ki klastrowe w województwie podkarpackim:

– Stowarzyszenie Producentów Komponentów – Ma∏opolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
Odlewniczych KOM – CAST

– Stowarzyszenie Grupy Przedsi´biorców – Sieç „AVIA – SPLot” – Lotnicze Centrum
Przemys∏u Lotniczego DOLINA LOTNICZA Wspó∏pracy Gospodarczej

– Podkarpacki Klaster Informatyczny – Podkarpackie smaki
– KroÊnieƒskie Szk∏o – Podkarpacko-Lubelski Innowacyjny Klaster 

Informatyczny // Ponadregionalny Klaster 
Informatyczny – PKI

– Klaster odlewnictwa aluminium – Klaster meblarski
– Klaster winny – Podkarpacka Platforma Chemiczna
– Klaster Medycyna Polska – Klaster turystyczny
– Bieszczadzki Transgeniczny Klaster Turystyczny – Mi´dzyregionalny Klaster Innowacyjnych 

Technologii „Minatech”
– Podkarpacki Klaster Spawalniczy KLASTAL

Dzia∏ania wspierajàce:
– wzmocnienie firm innowacyjnych przez wsparcie ich w obszarze: finansowania

wprowadzania innowacji i zminimalizowania ryzyka z tym zwiàzanego, dost´pu
do informacji z zakresu nowych Êwiatowych rozwiàzaƒ technologicznych, organiza-
cyjnych i produkcyjnych, ochrony w∏asnoÊci intelektualnej i przemys∏owej, tworze-
nia innowacyjnych klastrów bran˝owych, a tak˝e: doradztwa specjalistycznego w za-
kresie rozwoju przedsi´biorstw w oparciu o innowacje, wspó∏pracy z sektorem na-
ukowo-badawczym przy wdra˝aniu innowacji do przemys∏u,

– stymulowanie powstawania infrastruktury wspierajàcej rozwój nowych firm innowa-
cyjnych przez tworzone inkubatory przedsi´biorczoÊci, inkubatory technologiczne,
inkubatory akademickie, centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne
i przemys∏owe oraz platformy technologiczne,

– wspieranie kooperacji przedsi´biorstw z sektora MSP z firmami du˝ymi.

Pola wspó∏pracy:
– dost´pnoÊç internetowa („Internet w dzikich miejscach”),
– Dolina Lotnicza z województwem lubelskim, 
– COP z województwem Êwi´tokrzyskim,
– rolnictwo i przemys∏ spo˝ywczy z regionami: Podlaskim i Lubelskim,
– turystyka (w tym rowerowa) ze wszystkimi województwami,
– kreowanie proekologicznych rozwiàzaƒ, w tym w sektorze gospodarki ˝ywnoÊciowej,
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– Dolina Zdrowej ˚ywnoÊci,
– wspó∏praca oÊrodków naukowych, badawczo – rozwojowych.

2.3 Województwo podlaskie 
W województwie podlaskim istnieje silnie zauwa˝alne podejÊcie klastrowe. Jest ono wy-
raênie zaakcentowane w dokumentach strategicznych, przez wybór bran˝, które zostanà
wsparte. W dokumentach programowych wiele miejsca poÊwi´cono dzia∏aniom wspiera-
jàcym klastry w wybranych bran˝ach:

–  (g∏ównie bran˝a mleczarska),
– drzewna (w tym meblarstwo),
– maszynowa,
– turystyczna.

Inicjatywy klastrowe i zalà˝ki w województwie podlaskim:

– Klaster Spo˝ywczy „Naturalnie z Podlasia” – Podlaski Klaster Drzewny
– Podlaski Klaster Obróbki Metali – Podlaski klaster Piekarniczy – Stowarzyszenie
– Podlaski Klaster Spo˝ywczy – Grupa Maszynowo-mechaniczna
– Klaster Bieliêniarski – Klaster Mleczny
– Klaster Producentów Jachtów – Klaster Turystyczny

Dzia∏ania wspierajàce:
– tworzenie warunków dla przedsi´biorczoÊci (pe∏na oferta inwestycyjna wojewódz-

twa, klastry przemys∏owe) i innowacji (m. in. parki naukowo – technologiczne i in-
kubatory przedsi´biorczoÊci),

– wspieranie procesów innowacyjnych i badawczych,
– dzia∏ania sprzyjajàce dalszemu dynamicznemu rozwojowi sektorów, w których roz-

wijajà si´ klastry. Inwestycje z tych dziedzin traktowane b´dà przez w∏adze prioryte-
towo przez np. dodatkowà punktacj´ przy ocenie projektów dofinansowywanych
w ramach rozwoju regionalnego województwa,

– kreowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w powstajàcych klastrach us∏ugo-
wych,

– przekazanie niewykorzystanych zasobów w postaci terenów inwestycyjnych i obiek-
tów z niezb´dnà infrastrukturà techniczna, które mog∏yby stanowiç podstaw´
do utworzenia parków przemys∏owych,

– tworzenie instytucji takich jak inkubatory przedsi´biorczoÊci, parki technologiczne
czy fundusze por´czeniowe,

– na poziomie lokalnym najbardziej efektywny mo˝e byç te˝ dialog przemys∏u, nauki i w∏adz
publicznych, których wspó∏dzia∏anie jest niezwykle wa˝ne w pobudzaniu innowacji,

– wsparcie finansowe projektów z zakresu renowacji obiektów poprzemys∏owych
i powojskowych prowadzàce do udost´pnienia ich pod inwestycje zwi´kszajàce po-
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ziom innowacyjnoÊci w województwie (np.: parki przemys∏owe, centra obs∏ugi in-
westora, centra promocji, centra doskonalenia zawodowego itp.).

Pola wspó∏pracy:
– wspieranie idei roli samorzàdu terytorialnego na rzecz szybszego rozwoju spo∏ecz-

no-gospodarczego regionów, wzrostu gospodarczego pó∏nocno-wschodniego ob-
szaru Polski,

– promocja walorów turystyczno-kulturalnych oraz Êcis∏a wspó∏praca z innymi regio-
nami w obszarze turystyki i kultury.

2.4 Województwo Êwi´tokrzyskie
W województwie Êwi´tokrzyskim dominujà przede wszystkim bran˝e zwiàzane z surowca-
mi naturalnymi województwa, a wiec, budownictwo i produkcja materia∏ów budowlanych
(przemys∏ cementowy, wapienniczy, gipsowy, wyroby ceramiczne), przemys∏ spo˝ywczy:
mi´sny i mleczarski oraz przetwórstwo owocowo-warzywne przemys∏ metalurgiczny, bran-
˝a stalowa. Istotne sà tak˝e bran˝e: maszynowa, odlewnicza, precyzyjna, us∏ugi: kolporta˝
oraz edukacja, turystyka – szczególnie specjalistyczna (uzdrowiskowa, biznesowa, targowa).

Inicjatywy klastrowe i zalà˝ki w województwie Êwi´tokrzyskim:

– Klaster targowo-kongresowo-us∏ugowy – Klaster producentów biomasy dla potrzeb 
„Grono Targowe Kielce” energetyki w województwie Êwi´tokrzyskim

– Klaster ogrodniczo-sadowniczy – Pomidor z Ziemi Sandomierskiej
– Grono ceramiczne Koƒskie-Opoczno – Stowarzyszenie Producentów Komponentów 

Odlewniczych KOM-CAST
– Klaster budowlany – Klaster Medycyna Polska
– Klaster metalowy – Klaster turystyczny – jest w trakcie tworzenia

Dzia∏ania wspierajàce:
– samorzàd województwa zadeklarowa∏ w dokumentach strategicznych wspieranie

klastrów gospodarczych przez jednoczenie przedsi´biorców wokó∏ wspólnej idei
oraz wspó∏prace w zakresie promocji inicjatyw gospodarczych i turystycznych.

Pola wspó∏pracy:
– wspólna polityka promocji i wspó∏pracy Polski Wschodniej powinna odbywaç si´

w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego i mleczarstwa, wspó∏pracy stref
ekonomicznych, promocji szlaków turystycznych, 

– wspólna realizacja ponadregionalnych projektów w zakresie gospodarki wodnej i za-
pobieganiu ryzyku powodzi, rozwój korytarzy transportowych, wspieranie rozwoju
ponadregionalnych klastrów przemys∏owych lub innych inicjatyw gospodarczych, tu-
rystyki, obszarów chronionych.
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2.5 Województwo warmiƒsko – mazurskie
Jako kluczowe bran˝e wskazano cztery: rolnictwo, turystyk´, przemys∏ spo˝ywczy
oraz przemys∏ meblarski. W powy˝szych bran˝ach powinny rozwijaç si´ inicjatywy kla-
strowe.

Z uwagi na fakt, i˝ w województwie warmiƒsko-mazurskim prowadzona jest polityka
wspierania klastrów w bran˝ach rozwojowych, która polega na wspieraniu tworzenia me-
chanizmów transferu technologii, pomoc w dostosowaniu si´ producentów do norm,
standardów, systemów zarzàdzania jakoÊcià, Êrodowiskiem, bezpieczeƒstwem i higienà
pracy (ISO), zarzàdzania przez jakoÊç (TQM), budowaniu opartych na zaufaniu powiàzaƒ
kooperacyjnych w regionie, czyli: tworzenie centrów powiàzaƒ kooperacyjnych inicjujà-
cych i wspierajàcych rozwój wspó∏pracy w regionie, propagowanie dobrych praktyk w za-
kresie kooperacji i wspó∏pracy, zach´caniu i inicjowaniu, we wspó∏pracy z instytucjami
oko∏obiznesowymi, ró˝nego rodzaju gron przedsi´biorczoÊci, wsparcie aktywnoÊci pro-
mocyjnej i wystawienniczej firm, szczególnie z sektora MSP, realizacji systemu stypendial-
nego dla najlepszych absolwentów wy˝szych kontynuujàcych nauk´ na studiach dokto-
ranckich z zakresu nauk Êcis∏ych, technicznych i innych przyczyniajàcych si´ do rozwoju
strategicznych obszarów regionu (klastrów przemys∏owych), realizacji projektów zwiàza-
nych z tworzeniem sieci powiàzaƒ sektora B+R z biznesem, powstawaniem parków
technologicznych i przemys∏owych, inkubatorów przedsi´biorczoÊci, wspólnych przedsi´-
wzi´ç przemys∏owo-naukowych.

Jako pola wspó∏pracy wskazano przede wszystkim turystyk´, rolnictwo oraz prowadzenie
wspólnej polityki proinnowacyjnej i transferu technologii.

Bran˝e:
– rolnictwo,
– turystyka,
– przemys∏ spo˝ywczy,
– przemys∏ meblarski,
– klastry i inicjatywy.

W dokumentach strategicznych nie sà wymieniane z nazw w∏asnych, mowa jest o bran-
˝ach kluczowych, w których powinny si´ rozwijaç dzi´ki polityce wpierania.

Inicjatywy klastrowe i zalà˝ki w województwie warmiƒsko – mazurskim:

– Klaster mleczarski – Klaster Browarów Regionalnych
– Klaster Mi´sa Wo∏owego – Klaster Mebel Elblàg
– Meble Lubawa – Klaster Producentów Jachtów
– Klaster turystyczny – Mazurskie Okna
– Ba∏tycki Klaster Ekoenergetyczny – K´trzyƒski Klaster Energii Odnawialnej
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Dzia∏ania wpierajàce:
– tworzenie centrów powiàzaƒ kooperacyjnych inicjujàcych i wspierajàcych rozwój

wspó∏pracy w regionie,
– propagowanie dobrych praktyk w zakresie kooperacji i wspó∏pracy, zach´canie i ini-

cjowanie, we wspó∏pracy z instytucjami oko∏obiznesowymi,
– wspieranie ró˝nego rodzaju gron przedsi´biorczoÊci, wsparcie aktywnoÊci promo-

cyjnej i wystawienniczej firm, szczególnie z sektora MSP,
– realizacja systemu stypendialnego dla najlepszych absolwentów szkó∏ wy˝szych kon-

tynuujàcych nauk´ na studiach doktoranckich z zakresu nauk Êcis∏ych, technicznych
i innych przyczyniajàcych si´ do rozwoju strategicznych obszarów regionu (klastrów
przemys∏owych),

– realizacja projektów zwiàzanych z tworzeniem sieci powiàzaƒ sektora B+R z bizne-
sem, powstawaniem parków technologicznych i przemys∏owych, inkubatorów
przedsi´biorczoÊci, wspólnych przedsi´wzi´ç przemys∏owo-naukowych,

– wspieranie regionalnych systemów informacji o innowacjach.

Pola wspó∏pracy:
– bran˝e kluczowe – rolnictwo, turystyka, technologie informatyczne,
– zacieÊnianie wspó∏pracy z regionami Polski w ramach realizacji strategii innowacyjno-

Êci, transferu technologii, turystyki itp.,
– opracowanie dokumentu parastrategicznego, którego celem b´dzie przygotowanie

projektów najbiedniejszych regionów w EU (województwa lubelskie, podkarpackie,
podlaskie, Êwi´tokrzyskie i warmiƒsko-mazurskie),

– inicjatywy wspierajàce wymian´ doÊwiadczeƒ krajowych i zagranicznych w wspó∏-
pracy mi´dzynarodowej.
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3. Wyniki analizy wskaênikowej
W definicjach klastrów k∏adzie si´ nacisk na takie aspekty ich funkcjonowania, jak: jedno-
czesne konkurowanie i wspó∏prac´, specjalizacja w obszarach dzia∏alnoÊci, na których zna-
jà si´ najlepiej, czy fakt i˝ pomi´dzy podmiotami nale˝àcymi do klastra wyst´pujà silne po-
wiàzania w ∏aƒcuchu dodawania wartoÊci. Obok tych cech wyró˝nia si´ geograficznà bli-
skoÊcià firm i instytucji otoczenia biznesu. Stàd te˝ za zasadne uznaje si´ prowadzenie ana-
liz, które prowadzà do identyfikacji skupisk podmiotów.

Do prowadzonej analizy wykorzystano wskaênik specjalizacji (Specialization Index – SI)
obliczanego wg wzoru:

i – dla PKD2 od 1 do 93

Jako wynik z konstrukcji wskaênika podstaw´ do analizy rozmieszczenia przestrzennego
prowadzonej dzia∏alnoÊci stanowi∏y obliczenia wspó∏czynnika lokalizacji (LQ) dla poszcze-
gólnych dzia∏ów PKD na poziomie powiatów. Pozwoli∏o to odnieÊç wyst´powanie danych
bran˝ w stosunku do wielkoÊci gospodarki danego powiatu.

W prowadzonej analizie wskaênikowej wykorzystano dane o:
1. Liczbie pracujàcych z roku 2006. Dotyczà one przedsi´biorstw zatrudniajàcych po-

wy˝ej 9 osób (sk∏adajàcych sprawozdania Z-06 do GUS);
2. IloÊci przedsi´biorstw w bran˝y. Dotyczà wszystkich podmiotów prowadzàcych

dzia∏alnoÊç w województwie (na podstawie rejestru REGON) wed∏ug stanu na
31 grudnia 2006 r.

Badania nad koncentracjà podmiotów na terenie Polski Wschodniej stanowià wst´pne
rozpoznanie potencjalnych kierunków rozwoju pewnych bran˝, a co za tym idzie klastrów
na tym obszarze. Prezentacja wyników analizy wskaênikowej skupi∏a si´ na nast´pujàcych
grupach przemys∏ów: 

– przemyÊle rolno-spo˝ywczym,
– drzewnym i meblowy,
– odzie˝owym,
– budownictwie,
– produkcji maszyn i Êrodków transportu. 

Obok tych tradycyjnych przemys∏ów uwzgl´dniono bran˝e nieprodukcyjne: 
– ochrona zdrowia i uzdrowiska, 
– edukacja,
– turystyka.

2 Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci jest usystematyzowanym podzia∏em rodzajów dzia∏alnoÊci spo∏eczno-gospodarczej, jakie reali-
zujà podmioty gospodarcze; PKD klasyfikuje rodzaje dzia∏alnoÊci na pi´ciu ró˝nych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, dzia∏ów,
grup, klas oraz podklas. Badanie opiera si´ o klasyfikacj´ PKD 2004.
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Przemys∏ rolno-spo˝ywczy
Jako przemys∏ spo˝ywczy potraktowano dzia∏ PKD 15 Produkcja artyku∏ów spo˝ywczych
i napojów. Zatrudnienie w tej bran˝y na terenie województwa podlaskiego stanowi 8,3%
ca∏ego zatrudnienia w województwie, dla porównania w województwie lubelskim
– 6,1%, warmiƒsko-mazurskim – 7,0%, Êwi´tokrzyskim – 4,7% zaÊ podkarpackim 3,7%. 

JednoczeÊnie najwi´ksze znaczenie z punktu widzenia koncentracji zatrudnienia w tym
dziale PKD ma województwo podlaskie, gdzie w 8 powiatach i 2 miastach otrzymano wy-
soki poziom wskaênika specjalizacji. Oznacza to, ˝e na przewa˝ajàcej powierzchni woje-
wództwa wyst´puje przetwórstwo rolno-spo˝ywcze. 

Mapa 1. 
Koncentracja podmiotów przemys∏u rolno-spo˝ywczego na terenie Polski Wschodniej
w odniesieniu do powiatów (PKD 15)

èród∏o: Raport Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. Bogus∏aw Plawgo – ekspertyza zlecona przez MRR
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Przemys∏ drzewny i meblarski
Analiza wskaênikowa przemys∏u meblowego zosta∏a oparta na badaniu PKD 36 Produkcja
mebli; dzia∏alnoÊç produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana oraz PKD 20 Produkcja
drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wy∏àczeniem mebli), wyrobów ze s∏omy i mate-
ria∏ów u˝ywanych do wyplatania. Oba dzia∏y PKD uznano za silnie powiàzane ze sobà. I mi-
mo niedoskona∏oÊci polegajàcej na braku danych dla bardziej szczegó∏owych grup PKD,
w tym dla PKD 3.61 – produkcja mebli, podj´to prób´ okreÊlenia stopnia specjalizacji regio-
nalnej na obszarze Polski Wschodniej w zakresie przemys∏u drzewnego i meblowego. 
Wyniki przeprowadzonej analizy dzia∏u PKD 36 wskazujà, ˝e wysokà specjalizacjà w tym
zakresie wyró˝nia∏o si´ województwo warmiƒsko-mazurskie. 

Mapa 2. 
Koncentracja podmiotów przemys∏u drzewnego i meblowego na terenie Polski Wschod-
niej w odniesieniu do powiatów (PKD 20,36)

èród∏o: Raport Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. Bogus∏aw Plawgo – ekspertyza zlecona przez MRR
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Przemys∏ odzie˝owy
Do grupy przemys∏u odzie˝owego zaklasyfikowane zosta∏y dwa dzia∏y PKD: 17 W∏ókien-
nictwo i 18 Produkcja odzie˝y i wyrobów futrzarskich. Najsilniejsza koncentracja w prze-
myÊle odzie˝owym wyst´puje w województwie lubelskim jak równie˝ w warmiƒsko-ma-
zurskim (Mapa 3.). Na poziomie powiatów wskaênik specjalizacji przyjmuje wartoÊci naj-
wy˝sze dla powiatów: zambrowskiego (województwo podlaskie, dla PKD 17), lidzbar-
skiego (województwo warmiƒsko-mazurskie, dla PKD 18), ostrowiecki (województwo
Êwi´tokrzyskie, dla PKD 18) oraz jaros∏awski (województwo podkarpackie dla PKD 17).

Mapa 3
Koncentracja podmiotów przemys∏u odzie˝owego na terenie Polski Wschodniej w odnie-
sieniu do powiatów (PKD 17, 18)

èród∏o: Raport Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. Bogus∏aw Plawgo – ekspertyza zlecona przez MRR
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Budownictwo
Do analizy uwzgl´dniona zosta∏a ca∏a sekcja 45 PKD Budownictwo. Mimo du˝ej niedoskona-
∏oÊci dopasowania do tej grupy zosta∏ do∏àczony dzia∏ PKD 26: Produkcja wyrobów z pozosta-
∏ych surowców niemetalicznych. Wyniki badaƒ pozwalajà stwierdziç, ˝e najwi´ksza koncen-
tracja dzia∏alnoÊci charakteryzowa∏o si´ województwo Êwi´tokrzyskie, szczególnie du˝e zna-
czenie mia∏ tu dzia∏ PKD 26, dla którego bardzo wysokie wskazania otrzymano w przypad-
ku 8 powiatów dodatkowo w przypadku 2 powiatów wartoÊci te pokrywa∏y si´ z wskaêni-
kiem specjalizacji dla dzia∏u PKD 45. Sà to powiat starachowicki i staszowski (Mapa 4.).

Mapa 4
Koncentracja podmiotów zajmujàcych si´ budownictwem na terenie Polski Wschodniej
w odniesieniu do powiatów (PKD 26, 45)

èród∏o: Raport Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. Bogus∏aw Plawgo – ekspertyza zlecona przez MRR
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Produkcja maszyn i Êrodków transportu
Produkcja maszyn i urzàdzeƒ to sektor, który zosta∏ przeanalizowany w po∏àczeniu z sek-
torem produkcji Êrodków transportu, ze wzgl´du na doÊç du˝à iloÊç powiàzaƒ w ∏aƒcu-
chu dodawania wartoÊci. ¸àcznie w celu prezentacji graficznej koncentracji tego przemy-
s∏u wzi´to pod uwag´ nast´pujàce dzia∏y PKD: 29 Produkcja maszyn i urzàdzeƒ, gdzie in-
dziej niesklasyfikowana, 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie-
sklasyfikowana, 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep i 35 Produk-
cja pozosta∏ego sprz´tu transportowego. Nie uwzgl´dniono dzia∏u PKD 30 Produkcja ma-
szyn biurowych i komputerów, gdy˝ nie by∏o mo˝liwe wyliczenie wskaênika dla wi´kszo-
Êci powiatów ze wzgl´du na tajemnic´ statystycznà.

Mapa 5.
Koncentracja podmiotów zajmujàcych si´ produkcja maszyn i Êrodków transportu na te-
renie Polski Wschodniej w odniesieniu do powiatów (PKD 29, 31, 34, 35)

èród∏o: Raport Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. Bogus∏aw Plawgo – ekspertyza zlecona przez MRR
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Bran˝e nieprodukcyjne
Ochrona zdrowia, uzdrowiska
Analiza dzia∏u PKD 85 Ochrona zdrowia wskazuje, ˝e w województwie lubelskim znajduje
si´ najwi´cej, bo 8 regionów dla których wskaênik specjalizacji osiàgnà∏ poziom powy-
˝ej 1,30. JednoczeÊnie zauwa˝a si´ doÊç wyrównany poziom tego wskaênika w odniesie-
niu do tych regionów w województwie lubelskim. W województwie podkarpackim zosta-
∏o wyodr´bnione 5 powiatów i jedno miasto o wysokim poziomie wskaênika lokalizacji dla
PKD 85. Podobnie sytuacja wyglàda∏a w przypadku województwa Êwi´tokrzyskiego, gdzie
tak˝e dla 6 powiatów wskaênik specjalizacji osiàgnà∏ wysoki poziom. Zdecydowanie mniej,
bo dwa powiaty i dwa miasta osiàgn´∏y wysoki poziom wskaênika specjalizacji dla PKD 85,
zaÊ najmniej, bo jedynie 2 powiaty i jedno miasto w województwie podlaskim.

Mapa 6 
Koncentracja podmiotów zajmujàcych si´ ochronà zdrowia na terenie Polski Wschodniej
w odniesieniu do powiatów (PKD 85)

èród∏o: Raport Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. Bogus∏aw Plawgo – ekspertyza zlecona przez MRR
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Edukacja
Zosta∏ tu uwzgl´dniony ca∏y dzia∏ PKD 80. Analiza wskaênikowa PKD 80 Edukacja wskazu-
je na szczególnie wysokà koncentracj´ podmiotów dzia∏ajàcych w tym dziale PKD w woje-
wództwie lubelskim. SpoÊród 24 regionów sk∏adajàcych si´ na to województw, a˝ w 11 po-
ziom wskaênika lokalizacji osiàgnà poziom powy˝ej 1,30, w tym szczególnie wysoki poziom
mia∏ on miejsce w powiecie che∏mskim, gdzie wyniós∏ 2,26 (Mapa 7.). Na miejscu drugim
pod wzgl´dem koncentracji regionów specjalizujàcych si´ w PKD 80 znalaz∏o si´ wojewódz-
two podlaskie. Znalaz∏o si´ tu 7 powiatów, w których poziom wskaênika lokalizacji wskazu-
je na istnienie specjalizacji w tym zakresie. W województwie podkarpackim wyst´puje
mniejsza koncentracja regionów cechujàcych si´ wysokim poziomem wskaênika specjaliza-
cji. Najni˝sza koncentracja wystàpi∏a zaÊ w województwie warmiƒsko-mazurskim.

Mapa 7 
Koncentracja podmiotów zajmujàcych si´ edukacja na terenie Polski Wschodniej w odnie-
sieniu do powiatów (PKD 80)

èród∏o: Raport Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. Bogus∏aw Plawgo – ekspertyza zlecona przez MRR
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Turystyka
Turystyka to sektor w gospodarce, który ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç grupy pod wzgl´dem
zró˝nicowania podmiotów majàcych wp∏yw na rozwój turystyki zosta∏y uwzgl´dnione na-
st´pujàce dzia∏y PKD. Jako bazowy dzia∏ PKD 55 Hotele i restauracje. Ponadto uwzgl´d-
nione zosta∏y PKD 63: Dzia∏alnoÊç wspomagajàca transport; dzia∏alnoÊç zwiàzana z tury-
stykà oraz PKD 92: Dzia∏alnoÊç zwiàzana z kulturà, rekreacjà i sportem.

Najwi´ksze znaczenie dla rynku pracy ma bran˝a Hotele i restauracje w przypadku woje-
wództwa warmiƒsko-mazurskiego. Zatrudnienie w niej znajduje 1,9% wszystkich zatrud-
nionych w województwie. W województwie podlaskim 1,1% zatrudnionych znajduje
prace w tym dziale PKD. W tym najwi´kszym poziomem specjalizacji w porównaniu
do regionu Polski Wschodniej charakteryzuje si´ powiat ∏om˝yƒski, gdzie wskaênik lokali-
zacji wyniós∏ 4,24. Jednak to w mieÊcie Bia∏ystok jest najwi´ksze skoncentrowanie pod-
miotów z tej bran˝y, bo zatrudniajà one 54,9% wszystkich zatrudnionych w bran˝y w wo-
jewództwie. Jedynie w województwie Êwi´tokrzyskim, ˝aden z regionów nie charaktery-
zowa∏ si´ wysokim poziomem specjalizacji w tym sektorze.

Analiza grupy turystyka uzupe∏niona o wyliczone wskaêniki lokalizacji dla dzia∏ów PKD 63
i 92 wskazuje na silnà koncentracj´ przedsi´biorstw z tych dzia∏ów na terenie wojewódz-
twa lubelskiego, gdzie 4 powiaty i 2 miast cechowa∏ wysoki poziom wskaênika specjaliza-
cji dla dzia∏u PKD 92 i 2 regiony w PKD 63, gdzie jednoczeÊnie bran˝a wspierajàca Dzia-
∏alnoÊç wspomagajàca transport; dzia∏alnoÊç zwiàzana z turystyka stanowi∏a istotne znacze-
nie z punktu widzenia udzia∏u zatrudnienia w bran˝y – w powiecie bialskim: 10,1% ca∏e-
go zatrudnienia w bran˝y w województwie, zaÊ w mieÊcie Che∏m 27,2%.
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Mapa 8
Koncentracja podmiotów zajmujàcych si´ turystyka na terenie Polski Wschodniej w odnie-
sieniu do powiatów (PKD 55, 63, 92)

èród∏o: Raport Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, red. Bogus∏aw Plawgo – ekspertyza zlecona przez MRR

4. Podsumowanie
Prowadzàc aktywnà polityk´ wspierania klastrów nale˝y pami´taç, i˝ dzia∏ania polityki eko-
nomicznej nie mogà doprowadziç do powstania klastra i nie zastàpià mechanizmów ryn-
kowych kszta∏tujàcych obiektywne przes∏anki do rozwoju danego klastra na okreÊlonym
obszarze. Oznacza to zatem, i˝ wspieranie rozwoju gron uzasadnione jest tam, gdzie wy-
st´pujà ich „zarodki” czy „zalà˝ki”. 
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Na obszarze województw Polski Wschodniej trudno jest zidentyfikowaç przyk∏ady rozwini´-
tych struktur klastrów, oprócz klastra lotniczego. Nale˝y raczej mówiç o wyst´pujàcych zalà˝-
kach oraz podejmowanych inicjatywach klastrowych. Warto jednak˝e z punktu widzenia po-
lityki rozwoju regionalnego analizowaç podejmowane na terenie województwa Êwiadome
dzia∏ania majàce charakter wspierania powstawania klastrów, takie jak inicjatywy klastrowe.
W polityce regionalnej województw Polski Wschodniej dostrzega si´ podejÊcie bran˝owe.
Wskazuje si´ w niej bran˝e prorozwojowe, dzia∏y gospodarki i bran˝e, w których rozwijajà
si´ inicjatywy klastrowe. Tworzenie si´ ich, w regionach Polski Wschodniej, oparte jest na lo-
kalnych zasobach (takich jak kopaliny, owoce, walory uzdrowiskowe, przemys∏ budowlany,
us∏ugi uzdrowiskowe, przetwórstwo spo˝ywcze i turystyka, etc.). W województwach Polski
Wschodniej jako ca∏oÊci widoczna jest przewaga rolnictwa nad innymi sektorami gospodarki.
Sektor ten, wed∏ug w∏adz samorzàdowych, stanowi dobrà baz´ do funkcjonowania klastrów. 

Bran˝e takie jak: mleczarska, mi´sna, owocowo-warzywna, produkcja i przetwórstwo
produktów rolnych, rozwijajà si´ na ca∏ym obszarze Polski Wschodniej. Szeroko repre-
zentowana jest tak˝e turystyka (wszystkie województwa Polski Wschodniej). Du˝à rol´
na obszarze Polski Wschodniej, odgrywa tak˝e przemys∏ lotniczy wyst´pujàcy na obsza-
rze dwóch województw. 

5. Wsparcie inicjatyw klastrowych w Programie 
Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 

Dzia∏anie I.4 Promocja i wspó∏praca – komponent wspó∏praca

Celem dzia∏ania jest: zbudowanie sta∏ej platformy kooperacji pomi´dzy regionami Polski
Wschodniej w wspó∏pracy mi´dzyregionalnej.

Przyk∏adowe rodzaje projektów:
W ramach Dzia∏ania mogà byç realizowane m.in. nast´pujàce rodzaje projektów o cha-
rakterze ponadregionalnym: 

W zakresie tworzenia i rozwoju klastrów (projekty anga˝ujàce co najmniej dwa woje-
wództwa Polski Wschodniej),

– budowanie sieci wspó∏pracy dotyczàcej innowacyjnej dzia∏alnoÊci gospodarczej (np.
identyfikacja i rozwój klastrów). 

W zakresie tworzenia polityki regionalnej/ ponadregionalnej (projekty anga˝ujàce pi´ç wo-
jewództw Polski Wschodniej):

– prowadzenie spójnych badaƒ analitycznych majàcych na celu wypracowanie wspól-
nych dla ca∏ego obszaru strategii i programów rozwoju;

– przygotowanie analiz, ekspertyz i publikacji dotyczàcych poziomu rozwoju spo∏ecz-
no-gospodarczego Polski Wschodniej (w tym badanie spójnoÊci obszaru w wymia-
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rze spo∏ecznym, gospodarczym i terytorialnym), potencja∏u turystycznego i kulturo-
wego Polski Wschodniej;

– organizacja warsztatów, seminariów i konferencji (ogólnych i tematycznych) na te-
mat rozwoju Polski Wschodniej, identyfikacji i wykorzystania g∏ównych szans rozwo-
jowych (w tym spotkaƒ dotyczàcych mo˝liwoÊci przygotowania i realizacji projek-
tów), wspólnego potencja∏u inwestycyjnego województw Polski Wschodniej;

– stworzenie wspólnych baz danych na tematy zwiàzane z wdra˝aniem polityki spój-
noÊci na obszarze Polski Wschodniej.

Minimalna wartoÊç projektu – 2 mln PLN 

Typ beneficjentów:
– jednostki samorzàdu terytorialnego; 
– zwiàzki i stowarzyszenia jednostek samorzàdu terytorialnego;
– organy administracji rzàdowej;
– przedsi´biorcy;
– instytucje wa˝ne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym:

– urz´dy statystyczne, biura planowania przestrzennego;
– instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regional-

nego i lokalnego, kluby biznesu, centra obs∏ugi inwestorów, izby gospodarcze,
centra transferu technologii, parki technologiczne, przemys∏owe, inkubatory
przedsi´biorczoÊci);

– uczelnie;
– jednostki naukowe.

Alokacja finansowa na dzia∏anie ogó∏em: 17 657 409,95 euro
Wk∏ad ze Êrodków unijnych na dzia∏anie: 15 008 798,45 euro
Wk∏ad ze Êrodków publicznych krajowych na dzia∏anie: 2 648 611,50 euro 

System Instytucjonalny PO Rozwój Polski Wschodniej
Instytucjà Zarzàdzajàcà dla Programu jest Minister Rozwoju Regionalnego,
który odpowiada za skutecznoÊç, efektywnoÊç i prawid∏owoÊç zarzàdzania oraz wdra˝a-
nia Programu. Obowiàzki Instytucji Zarzàdzajàcej Programem pe∏ni jednostka organizacyj-
na w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnie funkcj´ tà pe∏ni Departa-
ment Koordynacji Programów Regionalnych.

Dla Programu Instytucjà PoÊredniczàcà jest Polska Agencja Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci (PARP), która odpowiada za: monitorowanie przygotowania projektów indywidual-
nych, przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie, podpisanie umów o dofinansowa-
nie, weryfikacj´ wniosków o p∏atnoÊç; kontrol´ realizacji projektów; dzia∏ania informacyjne i pro-
mocyjne oraz monitorowanie i ewaluacj´ realizacji osi priorytetowych. Obowiàzki Instytucji Po-
Êredniczàcej w ramach PARP pe∏nià: Zespó∏ Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki (Osie prio-
rytetowe: I, II) oraz Zespó∏ Projektów Infrastrukturalnych (Osie priorytetowe: III, IV i V).
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Kontakt:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Koordynacji Programów Regionalnych

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
tel.: 022 536 73 73
fax.: 022 536 73 50

022 536 73 80
porpw@mrr.gov.pl

www.mrr.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
Zespó∏ Projektów Infrastrukturalnych

Zespó∏ Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
ul. Paƒska 81/83

00-834 Warszawa
tel.: 022 432 80 46
fax.: 022 432 84 32

022 432 85 14
022 432 86 20

porpw@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
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