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Co to jest ten cały klaster?



Biznes – Zosia Samosia

„Jest taka jedna Zosia.
Nazwano ją Zosia Samosia. 
Bo wszystko: 
„Sama! sama! sama!” 

Ważna mi dama! 
Wszystko sama lepiej wie.
Wszystko sama robić chce.”

A jak zapytać Zosi: 

- Ile jest dwa i dwa? 

- Osiem! 

- A kto był Kopernik? 

- Król! 



Biznes – Rzepka

„Żabka za boćka,
Bociek za gąskę,
Gąska za kurkę,
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
A na przyczepkę
Kawka za żabkę
Bo na tę rzepkę
Też miała chrapkę.” 



Klaster

• Geograficzne skupisko:

– wzajemnie powiązanych firm,

– wyspecjalizowanych 
dostawców,

– jednostek świadczących 
usługi,

– firm działających w 
pokrewnych sektorach,

– i związanych z nimi instytucji 
w pokrewnych dziedzinach,

• jednocześnie 
współdziałających 
i konkurujących ze sobą.

Michael E. Porter

Harvard Business School



Bliskość firm

• Może być rozumiana w znaczeniu:

• Geograficznym: pomioty blisko siebie 
zlokalizowane

• Technologicznym: podmioty korzystające 
z podobnych technologii i rozwiązań

• Edukacyjnym: podmioty których 
pracownicy posiadają podobne 
umiejętności i kompetencje

• Rynkowym: podmioty, obsługujące 
podobne segmenty rynkowe

• Społecznym: podmioty, które przez 
nieformalne kontakty korzystają z 
podobnych informacji
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Ocena sił współpracy w klastrach 

(N=24)



Dobra wróżba

• Dania:

• Jeden z pierwszych krajów, które w 1996 
roku inicjowały program rozwoju klastrów

• Wsparcie 20 milionów euro

• Animatorzy odgrywali istotną rolę w 
początkowej fazie rozwoju sieci

• sieci powstałe z bezpośredniej inicjatywy 
przedsiębiorstw były bardziej trwałe (71%)

• w stosunku do sieci utworzonych przez 
pośredników (33%)



Klaster – koordynator - animator

Klaster

Koordynator

Animator



Formy prawne klastrów



Animator

• 43% - zatrudnienie animatora na etat 
(najczęściej animator + asystent)

• 36% - animatorzy działający społecznie

• 21% - animatorzy nieformalni wykonujący 
pracę w ramach jednego z członków klastra



Rozkład klastrów w PL



Klastry w lubuskiem



Rozkład klastrów wg. czasu powstania



Struktura podmiotów w klastrach



Struktura firm w klastrach



Specjalizacje klastrów



Podsumowanie

Cel

Ty

Inne firmy

Otoczenie 
biznesu

Public



Pytania przed utworzeniem klastra



Cel

Plan

Kapitał 
społeczny

3 filary klastra
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Pytania?


