
 

1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji 

C-PLUS Wdrażanie standardów klastrów 

światowych w Środkowej Europie 

Czas trwania: od marca 2010 do maja 2013 roku 

Partner wiodący: Konfederacja Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości 
(Włochy), 

Partnerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, 
Stowarzyszenie „Ośrodek Wspierania Turystyki, Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Lokalnego” w Bielsku-Białej, Region Emilia-Romania (Włochy), IMU Instytut 
Berlin (Niemcy), Campus 02 – Uniwersytet Nauk Stosowanych (Austria), 
Stowarzyszenie Panońskiej Sieci Biznesu (Węgry), Centrum Badań, Innowacji 
i Rozwoju Regionalnego (Czechy); 
 
Budżet całkowity: 2 030 725,76 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 603 914,83 €; 
Dofinansowanie dla ARR SA: 160 941,98 € 
Dofinansowanie dla SOWT-u:  74 418,72 € 
 
OPIS PROJEKTU: 

Celem projektu C-Plus jest zapewnienie wsparcia i możliwości rozwoju 
międzynarodowego dla klastrów działających m.in. na terenie województwa 
śląskiego. Analiza benchmarkingowa, przeprowadzona w ramach projektu, 
pozwoliła na porównanie stopnia rozwoju i organizacji klastrów 
z poszczególnych krajów partnerów projektu. Była ona podstawą do dalszych 
działań mających na celu opracowanie rekomendacji, dotyczących 
sformułowania europejskiej polityki wspierania klastrów, a także określenia 
możliwości utworzenia tzw. klastrów światowych. 

Projekt C-PLUS poszukuje konkretnych rozwiązań w dziedzinie poprawy 
wyników klastrów biorących udział w projekcie i szukających odpowiedzi 
na pytanie: „jak osiągnąć poziom klastra światowej klasy". Wszystko 
rozpoczęło się od dogłębnego określenia charakterystyk kilku 
środkowoeuropejskich klastrów. Działanie to pozwoliło na porównanie, 
ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk, różnych lokalnych 
systemów produkcji, a także składu klastrów oraz ich powiązań z różnymi 
interesariuszami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym. 

Realizacja projektu polega na stosowaniu podejścia oddolnego, które 
gwarantuje zaangażowanie wszystkich podmiotów danego terytorium – 
zarówno ze strony klastrów, jak i osób decyzyjnych. Wspólne działania 
obejmują ustanowienie Laboratorium Zarządzania Klastrami, które skupia 
swoje działania na powiązaniach pomiędzy różnymi klastrami, 
przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz władzami 
administracyjnymi. 

Działania mapujące i porównawcze doprowadziły również do organizacji 

powiązanych warsztatów i opracowania Transnarodowego Planu Działania, 

który stanowi jeden z głównych celów projektu C-PLUS. Poprzez jego 

wdrażane partnerzy zmierzają do wsparcia rozwoju zaangażowanych 

klastrów w kierunku osiągnięcia klasy światowej - współpraca 

ponadnarodowa, wymiana najlepszych praktyk, wiedzy o rynku oraz 

wykwalifikowanego personelu, dzielenie dostępu do badań i urządzeń 

badawczych oraz rozwój nowych i lepszych usług dla klastra, jak 

i poszczególnych firm. 

www.projectc-plus.eu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu dla Europy Środkowej 

Zdjęcia ilustrujące działania zostały udostępnione przez 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  

http://www.projectc-plus.eu/

