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Wsparcie klastrów w województwie mazowieckim
(dobra praktyka od 2016 r.)
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Wsparcie dla klastrów - mazowieckie
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa
Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w
tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i
inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w
tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
Konkurs jest ogłaszany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rocznego programu
współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
tzw. „małe dotacje” – dotacje udzielane na podstawie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w
przypadku gdy po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert pozostają
niewykorzystane środki.
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Wsparcie dla klastrów - mazowieckie
DZIAŁANIA, JAKIE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE w 2019 r.:
• rozwój współpracy wewnątrz klastra np. szkolenia i warsztaty dotyczące
rozwoju współpracy, w tym między innymi rozbudowa i wdrożenie usług
dla członków klastra
• promocja klastrów na rynkach międzynarodowych, w tym m.in. udział w
targach, giełdach, wystawach branżowych i wizytach studyjnych
• internacjonalizacja działalności klastrów, w tym np. nawiązywanie i
rozwój współpracy z klastrami zagranicznymi o wysokim stopniu
rozwoju, celem poznania dobrych praktyk (wizyty studyjne, misje
gospodarcze, itp.), wprowadzenie produktów i usług na rynek
zagraniczny
• podjęcie współpracy między klastrowej w ramach projektów badawczorozwojowych
• nawiązanie kontaktów na rzecz tworzenia konsorcjów projektowych
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Wsparcie dla klastrów - mazowieckie
DZIAŁANIA, JAKIE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE w 2019 r.:

• inicjowanie i rozwój współpracy klastrów z jednostkami B+R,
mazowieckimi akredytowanymi Instytucjami Otoczenia Biznesu i
parkami naukowo-technologicznymi w celu opracowania nowych
produktów lub usług
• realizacja projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacja badań
naukowych przez członków klastra, m.in. udostępnienie/korzystanie z
laboratoriów lub innej infrastruktury badawczej, jak również z
infrastruktury produkcyjnej
• powstanie nowego produktu klastrowego
• ochrona własności intelektualnej wdrożonej innowacji
• powstanie przedsiębiorstwa klastrowego typu spin-off i spin-out o
charakterze innowacyjnym
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Wsparcie dla klastrów - mazowieckie

KLASTRY, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE:
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Wsparcie dla klastrów - mazowieckie

PRZYKŁADY PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY
WSPARCIE:








analiza szczegółowych potrzeb informacyjnych i szkoleniowych członków
klastra (ankiety, wywiady telefoniczne)
szkolenia i warsztaty dla członków klastra (np. z zakresu marketingu,
budowania marki, poszukiwania partnerów i realizacji wspólnych
przedsięwzięć, budowania systemu zarządzania klastrem)
organizacja pilotażowego szkolenia z zakresu finansowania innowacji ze
środków H2020 dla członków i partnerów klastra w formie webinarium
organizacja coachingu międzynarodowego dla managera klastra z zakresu
zarządzania współpracą sieciową
udział przedstawicieli klastra w konferencjach, targach międzynarodowych
wizyty studyjne w zagranicznych klastrach m.in. w celu poznania dobrych
praktyk, nawiązania kontaktów gospodarczych i pozyskania potencjału do
tworzenia konsorcjów projektowych, w tym do projektów międzynarodowych
B+R i Horyzont 2020
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Wsparcie dla klastrów - mazowieckie

PRZYKŁADY PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY
WSPARCIE:












pilotażowe prototypowanie nowych produktów/ usług bazujących na
pilotażowym rebrandingu w celu przygotowania do wprowadzenia na rynek
innowacji
organizacja interaktywnego warsztatu międzynarodowego w oparciu o
metodologie partycypacyjne start-up’owe w ramach rozwoju międzynarodowej
sieci współpracy klastrowej
organizacja konkursu dla startupów na projekt technologiczny o potencjale
wdrożeniowym
organizacja spotkania członków klastra mającego na celu rozwój partnerstwa
pomiędzy członkami klastra i nawiązanie współpracy biznesowej
rozwój internetowych kanałów promocji i komunikacji, w tym e-social media
opracowanie materiałów promocyjnych (foldery marketingowe) nt. klastra
przeprowadzenie benchmarkingu, przystąpienie do audytu i certyfikacja klastra
w ramach ESCA – Bronze Labelling Cluster Excellence
opracowanie narzędzia służącego komunikacji pomiędzy członkami klastra
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Dziękujemy!
monika_antonowicz@parp.gov.pl
piotr_kryjom@parp.gov.pl

Prosimy o pytania

Project smedia
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