
 

1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji 

CluStrat: Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje 
klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy 

międzysektorowe 

Czas trwania: od października 2011 do września 2014 r. 

Partner wiodący: Steinbeis-Europa-Zentrum of Steinbeis Innovation GmbH (Niemcy) 

Partnerzy: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach, Krajowa Izba 
Gospodarcza (Warszawa), Województwo Dolnośląskie, Clusterland w Górnej Austrii (Austria), 
Krajowe Stowarzyszenie Klastrowe w Ostrawie (Czechy), Agencja Rozwoju Biznesu w Karlowych 
Varach (Czechy), Saksońska Agencja Rozwoju Gospodarczego w Dreźnie (Niemcy), MAG – 
Węgierskie Centrum Rozwoju Gospodarczego w Budapeszcie (Węgry), VÁTI - Węgierska 
Organizacja Non-profit dla Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego w Budapeszcie 
(Węgry), CTRDA - Agencja Rozwoju Regionalnego w Szekesfehervarze (Węgry), Centrum Badań 
i Transferu Technologii w Udine (Włochy), Region Piemontu (Włochy), Region Wenecji 
Euganejskiej (Włochy), Krajowa Agencja Rozwoju Technologii Republiki Słowenii w Ljubljanie 
(Słowenia), Krajowa Agencja Rozwoju MŚP w Bratysławie (Słowacja), Słowackie Stowarzyszenie 
Klastrów w Nitrze (Słowacja), Klaster AT+R w Koszycach (Słowacja); 
 
Budżet całkowity: 3 691 346,50 € 
Dofinansowanie z EFRR: 2 946 062,28 €; 
Dofinansowanie z EFRR dla GAPP-u: 217 404,50 € 
 
OPIS PROJEKTU: 

Projekt CluStrat skupia się na opracowaniu spójnej i innowacyjnej strategii rozwoju procesów 
klastrowych na terenie Unii Europejskiej. 

Prace w ramach projektu rozpoczną krajowe dialogi polityczne – jest to niezwykle istotne dla 
przygotowania bazy do procesów mapowania i identyfikacji różnic w każdym z regionów. Zespół 
projektowy (lider zespołu – GAPP S.A.) w ramach Pakietu Roboczego nr 4 skupi się na: 

1. mapowaniu i identyfikacji różnic pomiędzy tradycyjnymi sektorami a nowymi 
innowacyjnymi technologiami; 

2. identyfikacji i mapowaniu luk związanych z kwestiami przekrojowymi. 

W pierwszej kolejności proces mapowania koncentrować się będzie na nowych i krzyżowych 
technologiach, które łączyć się będą z tradycyjnymi sektorami – będzie trzeba wykazać, jak 
rozmieszczone są dane kompetencje technologiczne na obszarze Europy  Środkowej, gdzie 
występują braki, gdzie można znaleźć klastry innowacyjne i w jaki sposób są one połączone 
z tradycyjnymi klastrami. Wyniki ekspertów mają być zgłaszane do podmiotów krajowych w celu 
znalezienia konsensusu na poziomie kraju. W ten sam sposób odwzorowane zostaną kwestie 
przekrojowe takie jak płeć, internacjonalizacja, transfer technologii.  

Wyniki obu procesów zostaną poruszone w trakcie transnarodowego dialogu politycznego – 
zostanie omówiony ich wpływ na regiony Europy Środkowej i przedstawione niezbędne kroki 
do stworzenia strategii rozwoju, której pakiet roboczy będzie opierał się głównie na wynikach 
mapowania omówionych w trakcie krajowej i międzynarodowej dyskusji na temat polityki, wizji 
strategii i struktur jej wdrażania.  

Jednym z rezultatów będzie praktyczna identyfikacja akcji pilotażowych. Projekt zakłada 
utworzenie zespołów składających się z dwóch partnerów projektu z różnych regionów, które 
będą realizować porównywalne akcje pilotażowe (np. region Europy Zachodniej i Wschodniej). 
Wartością dodaną działania jest przeprowadzenie podobnych akcji pilotażowych w różnych 
warunkach (gospodarczych i kulturalnych). Wyniki zostaną ocenione (za pomocą dialogu 
politycznego na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim) przez decydentów politycznych 
i organy wykonawcze. Na podstawie tej oceny partnerzy projektu przygotują rekomendacje 
dla Komisji Europejskiej i pozostałych podmiotów, jak również konkretny plan działania dla 
regionu Europy Środkowej, który miałby być realizowany w przyszłości. Wreszcie protokół 
ustaleń z udziałem decydentów z tego obszaru zostanie przedstawiony na konferencji końcowej 
i stanowić będzie podstawę do przyszłej współpracy. 

http://www.clustrat.eu/ 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu dla Europy Środkowej 

Zdjęcia ilustrujące działania zostały pobrane 
ze strony projektu 
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