




Klaster - (ang. cluster) geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych
przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych,
firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji
(uniwersytetów, jednostek badawczych, normalizacyjnych
i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących
lub współpracujących ze sobą.

Firmy tworzące klaster koncentrują się na wzmacnianiu konkurencyjności
klastra, poprzez ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji
kooperujących przedsiębiorstw i instytucji, by osiągnąć korzyści skali i zakresu,
podział pracy oraz kreację wyspecjalizowanych czynników produkcji.

Dzięki klastrom można sporządzać przewagi konkurencyjne na szczeblu,
jakim jest kraj czy też region. (Drelich-Sokulska B. (2014),s. 23)

Klastry to inaczej: powiązania kooperacyjne, grona, dystrykty przemysłowe,
lokalne systemy produkcyjne, aglomeracje przedsiębiorstw.

Koncepcja klastra przemysłowego została sformułowana przez
amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera, za jej prekursora należy
uznać brytyjskiego ekonomistę Alfreda Marshalla.
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Cel 7 – Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do
wody i warunków sanitarnych poprzez
zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 11 – Uczynić miasta i osiedla ludzkie
bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz
sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Cel 12 – Zapewnić wzorce zrównoważonej
konsumpcji i produkcji
Cel 13 – Podjąć pilne działania w celu
przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Cel 14 – Chronić oceany, morza i zasoby morskie
oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Cel 15 – Chronić, przywrócić oraz promować
zrównoważone użytkowanie ekosystemów
lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami,
zwalczać pustynnieniem powstrzymać i odwracać
procesy degradacji gleby oraz powstrzymać utratę
różnorodności biologicznej.





Gospodarka musi być inna….
Liniowe łańcuchy wartości – postrzeganie liniowe - gospodarka linearna

Sieciowe – łamanie łańcuchów - gospodarka cyrkularna

Przykład:

Platformy branżowe

RIS3 

sieciowanie współpracy na poziomie 

regionalnym

krajowym, międzynarodowym

Gospodarka musi się stać relacyjna!





❑ wiedza

❑ doświadczenie członków klastrów

❑ realizowane projekty, działania, sieci współpracy

❑ identyfikacja problemów, umiejętność wskazania wyzwania dotykających
regionów i kraju na polu innowacyjności, internacjonalizacji oraz oddziaływać na
inteligentne specjalizacje.

Przełomowe odkrycia powstają w specyficznych organizacjach i kulturach, takich jak uczelnie, nieformalne grupy 
czy start -upy, tworzone często przez młodych, pełnych pasji ludzi. To ta kultura innowacji potrzebuje wsparcia –

zbudowania przyjaznego ekosystemu, w którym ci właśnie ludzie mogliby się rozwijać, upadać i podnosić.

Michał Wroczyński prezes zarządu Fido Intelligence Sp. z o.o.

Dlaczego Klastry?..

https://ppg.ibngr.pl/autorzy/michal-wroczynski


Skąd czerpiemy wiedzę..?



Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu –
KRAJOWY KLASTER KLUCZOWY

Dziękuję za uwagę i pozostaję do dyspozycji,

Agnieszka Zdanowicz
tel. + 48 505 838 053
a.zdanowicz@klasterodpadowy.com

/klasterodpadowy
www.klasterodpadowy.com

Koordynator Klastra:
Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.
Biuro: Warszawa
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