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Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej
The role of the European Union’s structural funds in clusters’
development in the Eastern Poland
Koncepcja klastrów staje siĊ coraz bardziej popularna jako narzĊdzie pozwalające na
zrozumienie funkcjonowania i podjĊcie dziaáaĔ poprawiających konkurencyjnoĞü gospodarek
lokalnych i regionalnych. Wedáug Komisji Europejskiej klastry są gáównym czynnikiem poprawy
innowacyjnoĞci i dobrobytu poprzez wspieranie procesu budowy unikalnych zasobów
i umiejĊtnoĞci umacniających rolĊ regionów w globalnej gospodarce. Komisja Europejska
dostrzegając potencjaá klastrów dla rozwoju regionów podejmuje szereg inicjatyw wspierających
proces ich tworzenia i rozwoju. Wiele inicjatyw w krajach czáonkowskich jest wspierana przy
wykorzystaniu funduszy strukturalnych. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przewiduje
siĊ realizacje i wspóáfinansowanie dziaáaĔ typowych dla polityki opartej o koncepcjĊ klastrów np.
tworzenie powiązaĔ sieciowych pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami, wspieranie interakcji pomiĊdzy
przedsiĊbiorstwami a sferą badawczo-rozwojową czy promowanie budowy inkubatorów
przedsiĊbiorczoĞci. Regiony Polski Wschodniej równieĪ mają moĪliwoĞü korzystania z funduszy
strukturalnych w tym zakresie.
Gáównym celem artykuáu jest przedstawienie Operacyjnego Programu Rozwoju Polski
Wschodniej w kontekĞcie dziaáaĔ i Ĩródeá finansowania wspierających proces tworzenia i rozwoju
klastrów. W opracowaniu zostaáa przedstawiona koncepcja klastrów, uzasadniająca jej
atrakcyjnoĞü oraz najwaĪniejsze inicjatywy dotyczące ich rozwoju podejmowane dotychczas przez
KomisjĊ Europejską. W dalszej czĊĞci ma miejsce charakterystyka dziaáaĔ z zakresu polityki
rozwoju opartej o koncepcje klastra przewidzianych dla rozwoju piĊciu województw Polski
Wschodniej wraz z charakterystyką Ĩródeá finansowania.

Wprowadzenie
W krajobrazie gospodarczym paĔstw i regionów wystĊpują przestrzenne formy
organizacji przemysáu okreĞlane mianem klastrów, gron, sieci lub lokalnych systemów
produkcyjnych, których funkcjonowanie przyczynia siĊ do wzrostu konkurencyjnoĞci
przedsiĊbiorstw oraz regionów, w których są zlokalizowane. DostrzeĪenie pozytywnego
wpáywu tych struktur na rozwój, zwáaszcza maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw,
zaowocowaáo szeregiem dziaáaĔ i inicjatyw zmierzających do ich tworzenia i wsparcia
rozwoju przez UniĊ Europejską. Pozytywne doĞwiadczenia i efekty tych inicjatyw
spowodowaáy, Īe Komisja Europejska wáączyáa zalecenia wynikające z koncepcji
klastrów do instrumentarium polityki regionalnej, uznając klastry za efektywne
narzĊdzie podnoszenia ich konkurencyjnoĞci. Z tego wzglĊdu w ramach wspólnotowej
polityki strukturalnej, w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013, przewidziano
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realizacjĊ i wspóáfinansowanie dziaáaĔ typowych dla polityki rozwoju w oparciu
o klastry, m.in. tworzenie powiązaĔ sieciowych pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami z tych
samych lub pokrewnych sektorów, wspieranie interakcji pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami
a instytutami badawczymi, czy promowanie rozwoju inkubatorów przedsiĊbiorczoĞci.
Z dziaáaĔ Komisji Europejskiej korzysta równieĪ Polska, w tym województwa
wschodnie, które ze wzglĊdu na zapóĨnienie gospodarcze w stosunku do innych
regionów kraju mają moĪliwoĞü korzystania z dodatkowych funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.
Gáównym celem opracowania jest przedstawienie roli funduszy strukturalnych
w kontekĞcie dziaáaĔ wspierających proces tworzenia i rozwoju klastrów w piĊciu
województwach Polski Wschodniej. Pierwsza czĊĞci opracowania zawiera
charakterystykĊ koncepcji rozwoju klastrów oraz przegląd dziaáaĔ podejmowanych
przez KomisjĊ Europejską, w ramach polityki strukturalnej, na rzecz wspierania procesu
ich tworzenia i rozwoju. NastĊpnie zostaá przedstawiony Program Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej (PO RPW)1, w którym scharakteryzowano zaáoĪenia strategii dziaáaĔ
wspierających rozwój tych regionów. W szczególnoĞci opis skupia siĊ na wystĊpujących
w nim dziaáaniach wynikających z koncepcji rozwoju klastrów oraz na charakterystyce
Ĩródeá finansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Klastry – koncepcja i efekty rozwoju
Zainteresowanie Komisji Europejskiej koncepcją klastra oraz jej praktycznym
wykorzystaniem datuje siĊ od momentu publikacji pracy Portera Konkurencyjna
przewaga narodów2, w której klastry zostaáy przedstawione jako efektywne narzĊdzie
podnoszenia konkurencyjnoĞci i innowacyjnoĞci gospodarki.
Wedáug definicji Portera klaster (grono) to geograficzne skupisko wzajemnie
powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek Ğwiadczących usáugi,
firm dziaáających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykáad
uniwersytetów,
jednostek
normalizacyjnych
i
stowarzyszeĔ
branĪowych)
w poszczególnych dziedzinach konkurujących miĊdzy sobą, ale takĪe
wspóápracujących3. Porter uznaje obecnoĞü gron za waĪny czynnik uzyskiwania
przewagi konkurencyjnej we wspóáczesnej gospodarce globalnej, a wáaĞciwe
umiejscowienie dziaáalnoĞci gospodarczej za kluczowy czynnik jej poprawy.
W swojej teorii, Porter odrzuca tradycyjny sposób analizy zjawisk
ekonomicznych oparty na analizach sektorowych, który uznaá za zbyt statyczny i nie
uwzglĊdniający istnienia waĪnych związków synergicznych miĊdzy firmami. Grona, jak
twierdzi, bardziej odpowiadają istocie konkurencji i Ĩródáom przewagi konkurencyjnej,
bowiem wychwytują waĪne powiązania, komplementarnoĞü oraz przepáyw technologii,
umiejĊtnoĞci, informacji, marketingu i potrzeb klientów, przekraczające granice firm
i sektorów. Te z kolei mają fundamentalne znaczenie w odniesieniu do konkurencji, do
efektywnoĞci, a zwáaszcza do kierunków i tempa tworzenia firm i wprowadzania
innowacji4.
1
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Ministerstwo Rozwoju
www.funduszestrukturalne.gov.pl
2
M.E. Porter: The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990.
3
M.E.Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s.246.
4
Ibidem, s. 255.
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Regionalnego,

Wedáug teorii Portera narody osiągają sukces w poszczególnych przemysáach,
poniewaĪ potrafią odpowiednio ksztaátowaü jakoĞü lokalnego Ğrodowiska, w którym
funkcjonują podmioty gospodarcze. Na lokalne Ğrodowisko prowadzenia dziaáalnoĞci
gospodarczej skáadają cztery podstawowe grupy czynników determinujących przewagĊ
konkurencyjną przedsiĊbiorstw:
1. czynniki produkcji (nakáady) – pozycja kraju w zakresie wystĊpowania
czynników produkcji dostosowanych do specyfiki okreĞlonych sektorów. Nakáady
obejmują zasoby materialne, w tym infrastrukturĊ, oraz informacjĊ, system prawny czy
uniwersyteckie instytuty badawcze, z których mogą korzystaü podmioty gospodarcze.
Nakáady te, aby zapewniaü przewagĊ konkurencyjną, powinny charakteryzowaü siĊ
wysoką jakoĞcią oraz wysokim stopniem specjalizacji, czyli dostosowaniem do potrzeb
konkretnych gron. Szczególne znaczenie przypisywane jest tym nakáadom, od których
zaleĪy innowacja i podwyĪszanie poziomu gron, a które nie mogą byü áatwo nabyte lub
pozyskane gdzie indziej.
2. warunki popytu krajowego – determinanty krajowego popytu na dany produkt
lub usáugĊ. ObecnoĞü wyrafinowanego popytu, który zmusza firmy do doskonalenia
i wskazuje na istniejące lub przyszáe potrzeby, na podstawie których firma moĪe podjąü
ekspansje na rynki zewnĊtrzne. Przy tym nie najwaĪniejsza jest wielkoĞü krajowego
popytu, ale jego jakoĞü, która niejako zmusza firmy do przechodzenia
od naĞladownictwa niskiej jakoĞci produktów do konkurowania poprzez jego
zróĪnicowanie.
3. Przemysáy powiązane i wspierające – obecnoĞü sektorów pokrewnych
i wspomagających stanowiących zaplecze danej branĪy lub z nią powiązanych,
a poprzez wzajemne relacje bĊdące Ĩródáem róĪnego rodzaju czynników produkcji,
w tym wiedzy i informacji.
4. Kontekst strategii firm i ich rywalizacji – uwarunkowania krajowe i lokalne
dotyczące takich aspektów jak tworzenie przedsiĊbiorstw, ich organizacja i zarządzanie
oraz specyfika narodowej konkurencji. Odnosi siĊ do przepisów prawnych, zachĊt
i norm rządzących rodzajami i natĊĪeniem miejscowej rywalizacji, pozwalających
konkurowaü firmom w oparciu o wprowadzane innowacje oraz inwestycje w zasoby
materialne, jak i niematerialne tj. wiedzĊ i umiejĊtnoĞci.
Czynniki te traktowane jako system determinują jakoĞü Ğrodowiska lokalnego,
w którym firmy powstają i konkurują oraz w którym powstają siáy determinujące
procesy innowacyjne. Poszczególne elementy rombu Portera wzajemnie na siebie
oddziaáywują. Aby system ten zacząá generowaü pozytywne efekty, niezbĊdne jest
wystĊpowanie z jednej strony koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych
i instytucji, a z drugiej strony krajowej rywalizacji pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami
z danego sektora.
Jak wskazuje Porter, przedsiĊbiorstwa z branĪ konkurencyjnych na rynkach
miĊdzynarodowych są zazwyczaj skoncentrowane geograficznie oraz otoczone
wyspecjalizowanymi dostawcami, klientami oraz bardzo czĊsto równieĪ instytucjami
naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi. Koncentracja rywali, klientów i dostawców,
zwiĊksza efektywnoĞü i specjalizacjĊ oraz przyspiesza procesy innowacyjne. BliskoĞü
jednostek naukowych sprawia natomiast, Īe przedsiĊbiorstwa mają dostĊp
do nowoczesnych technologii oraz partnerów do rozwiązywania problemów
technologicznych. Koncentracja geograficzna oraz swoista „marka regionu” przyciąga
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zarówno wykwalifikowanych pracowników, jak i firmy miĊdzynarodowe mogące
wnieĞü zasoby istotne dla dalszego rozwoju danego regionu. Poprzez intensywne
interakcje pomiĊdzy poszczególnymi podmiotami oraz zachodzące procesu specjalizacji
dany region staje siĊ unikatowym Ğrodowiskiem (przedsiĊbiorczym, konkurencyjnym
i innowacyjnym) danego przemysáu. Krajowa rywalizacja przedsiĊbiorstw wymusza
niejako ciągáe ulepszanie, podnoszenie jakoĞci i poziomu technologicznego produktów,
przez co przyczynia siĊ do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiĊbiorstw oraz ich
produktów na rynkach miĊdzynarodowych5.
W funkcjonowaniu klastrów istotne jest utrzymanie równowagi pomiĊdzy
procesami wspóápracy i konkurencji, a wiec tym co tworzy potencjaá, a tym co wymusza
dynamizm i zmiany. WaĪne równieĪ jest osadzenie dziaáaĔ gospodarczych w trwaáych
stosunkach spoáecznych mających charakter sieci. Jak stwierdza Porter klaster jest
odmianą sieci wystĊpującą w okreĞlonej lokalizacji geograficznej, w której bliskie
sąsiedztwo firm i instytucji zapewnia istnienie pewnych rodzajów wspólnoty oraz
zwiĊksza czĊstotliwoĞü i znaczenie interakcji.
Funkcjonowanie klastrów w okreĞlonej lokalizacji przekáada siĊ na szereg
pozytywnych efektów. Jednym z nich jest wzrost produktywnoĞci realizowanych
procesów, co wynika z dostĊpu do wyspecjalizowanych (dostosowanych do potrzeb
okreĞlonych sektorów) czynników produkcji. ObecnoĞü dostawców oraz bliskoĞü
przestrzenna przyczynia siĊ nie tylko do obniĪki kosztów transakcyjnych, lecz takĪe
zapewnia lepszy i peániejszy wybór oferowanych materiaáów, podzespoáów
i specjalistycznych usáug.
Ponadto koncentracja na danym obszarze podmiotów dziaáających w branĪach
pokrewnych i wspierających powoduje, Īe wzrasta prawdopodobieĔstwo zaistnienia
interakcji pomiĊdzy tymi podmiotami. WáaĞnie moĪliwoĞü wspóápracy, naĞladowania
czy zawierania sojuszy jest kolejną przyczyną tego, Īe struktury klastrowe mogą byü
efektywnym systemem produkcji. Wspóápraca moĪe przyczyniü siĊ do wzrostu
efektywnoĞci wykorzystania istniejących czynników produkcji poprzez wspóápracĊ przy
opracowywaniu nowych produktów lub technologii, wspólne inwestowanie
w specjalistyczna infrastrukturĊ, organizowanie wspólnych kanaáów zaopatrzenia bądĨ
zbytu, wspólny marketing czy lobbing wáadz publicznych6.
Funkcjonowanie klastra stymuluje przedsiĊbiorczoĞü jego aktorów i prowadzi do
dynamicznej kreacji nowych przedsiĊbiorstw, gáównie maáych i Ğrednich firm. Ma to
niebagatelne znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym dla sytuacji
lokalnego (regionalnego) rynku pracy oraz umoĪliwia wzrost stopnia specjalizacji
i moĪe równieĪ prowadziü do zwiĊkszenia zakresu oferty caáego systemu. Poprzez efekt
mnoĪnikowy, rozwój klastra stanowi somonapĊdzający siĊ mechanizm.
Ze wzglĊdu na rolĊ jaką speániają klastry w procesie podnoszenia innowacyjnoĞci
gospodarki, są one postrzegane jako zredukowane w skali narodowe systemy
innowacyjne7. Klastry bĊdące przykáadem systemu powiązaĔ sieciowych w okreĞlonej
lokalizacji przyczyniają siĊ do wzrostu potencjaáu innowacyjnego podmiotów
gospodarczych na kilka sposobów. WystĊpowanie w gronie procesów konkurencji
5

S. Szulka (red.): Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, GdaĔsk 2004, s.9.
S. Szulka (red.): Klastry … op.cit., s.11.
7
Boosting Innovation. The Cluster Approach, OECD 1999, s. 8
6
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pomiĊdzy firmami zmusza je do wyróĪniania siĊ w sposób twórczy, co podtrzymuje
staáe procesy innowacyjne. Sąsiedztwo funkcjonowania firm umoĪliwia przepáyw
informacji oraz wiedzy, w tym szczególnie „wiedzy ukrytej”. Przepáyw ten nastĊpuje
poprzez kontakty formalne i nieformalne, na zasadzie kontaktów miĊdzyludzkich, jak
równieĪ poprzez uczestnictwo w organizacjach branĪowych i regionalnych8. Ponadto
czĊsto uczestnikami gron są instytucje naukowo-badawcze i szkoáy wyĪsze. DziĊki
nawiązywaniu wspóápracy z tymi instytucjami ma miejsce transfer wiedzy i innowacji
do sfery przemysáowej. Ponadto bliskoĞü geograficzna umoĪliwia podpatrywanie
i naĞladowanie rozwiązaĔ stosowanych przez inne firmy, dziki czemu proces dyfuzji
innowacji przebiega sprawniej i szybciej.
Podsumowując, pozytywny wpáyw systemu na produktywnoĞü, innowacyjnoĞü
i przedsiĊbiorczoĞü przekáada siĊ ostatecznie na jego konkurencyjnoĞü – wyksztaácenie
i utrzymanie przewagi konkurencyjnej caáego systemu w danej lokalizacji. To z kolei
pozwala wáączyü siĊ gospodarkom lokalnym i regionalnym w procesy globalnej
konkurencji.
Klastry w polityce Unii Europejskiej
W ramach Strategii LizboĔskiej Unia Europejska poprzez tworzenie rynku
wewnĊtrznego, szeroko zakrojone reformy oraz odpowiednie ukierunkowanie pomocy
publicznej zmierza do realizacji celu, jakim jest uczynienie ze wspólnotowej gospodarki
„najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki na Ğwiecie,
zdolnej do trwaáego rozwoju, tworzącej wiĊkszą liczbĊ miejsc pracy oraz
charakteryzującej siĊ wiĊkszą spójnoĞcią spoáeczną”9. Na podstawie tak wytyczonego
celu podejmowane są róĪnorodne dziaáania zmierzające do jego realizacji.
Empirycznie potwierdzone, pozytywne efekty wynikające z funkcjonowania
klastrów dla gospodarki regionalnej, skáoniáy KomisjĊ Europejską do uznania polityki
rozwoju opartej o koncepcjĊ klastrów jako atrakcyjnego narzĊdzia podnoszenia
konkurencyjnoĞci i innowacyjnoĞci firm, zwáaszcza maáych i Ğrednich10. Stąd obecnie
wiele z inicjatyw zmierzających do poprawy innowacyjnoĞci gospodarki wspólnotowej,
finansowanych ze Ğrodków unijnych, zmierza do identyfikacji istniejących w Europie
klastrów, a w dalszej kolejnoĞci do poznania przyczyn ich powstawania i uwarunkowaĔ
rozwoju11. Na podstawie ich wyników formuáowane są zalecenia dla wáaĞciwego
ksztaátowania polityki i zarządzania inicjatywami klastrowymi. Uznając rolĊ klastrów
dla stymulowania konkurencyjnoĞci ugrupowania i stojąc przed wyzwaniami Agendy
LizboĔskiej, Komisja Europejska oprócz odgrywania roli katalizatora, tworzenia
korzystnych ram regulacyjnych, popularyzacji koncepcji i wymiany wiedzy, podejmuje
takĪe bezpoĞrednie dziaáania.
8

B. Szymoniuk, S.Walukiewicz, (2001): Lokalne systemy produkcyjne jako stymulator innowacyjnoĞci
[w:] H. Brdulak, T. GoáĊbiowski (red.): TRANS 01 Wspólna Europa. PrzedsiĊbiorstwo wobec globalizacji,
PWE, Warszawa, s. 445-451.
9
Facing the challange. The Lizbon strategy for growth and employment. Report from High Level Group
chaired by Wim Kok, www.europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en
10
Komisja Europejska uznaje rozwój klastrów, jako jedno z dziewiĊciu priorytetowych dziaáaĔ prowadzących
do wzrostu innowacyjnoĞci gospodarki europejskiej, zob. The European Cluster Memorandum, Promoting
European Innovation through Clusters: An Agenda for Policy Action.
11
Zob. Innobarometer on cluster’s role in facilitating innovation in Europe, Analytical Report 2006 oraz
Ch. Ketels, O. Solvell, Clusters in the EU-10 new member countries, EUROPE INNOVA
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Dziaáania te moĪna scharakteryzowaü ze wzglĊdu na szczebel podejmujący
okreĞlone dziaáania i realizujący programy Unii Europejskiej12:
- poziom instytucji europejskich – są to dziaáania inicjowane przez KomisjĊ
Europejską
(jej poszczególne dyrekcje generalne);
- poziom drugi - to dziaáania podejmowane przez kraje czáonkowskie Unii
w ramach
wspólnych polityk (finansowanych z budĪetu UE) – programy realizowane
w ramach polityki spójnoĞci, gáównie wsparcie rozwoju regionalnego w ramach
celu 1. (promowanie rozwoju i dostosowaĔ strukturalnych regionów zapóĨnionych)
oraz celu 2. (konwersja regionów, obszarów przygranicznych i czĊĞci regionów
oraz subregionów i miast dotkniĊtych upadkiem przemysáu);
- poziom trzeci - to polityki krajowe poszczególnych paĔstw czáonkowskich.
Dziaáania na dwóch pierwszych poziomach związane są bezpoĞrednio z polityką
strukturalną i finansowaniem przez UniĊ Europejską. Przebiegają one wielotorowo
i mają mniej lub bardziej bezpoĞredni charakter.
Przykáadem dziaáaĔ realizowanych przez KomisjĊ Europejską, bĊdących
poĞrednim sposobem wspierania rozwoju klasterów, jest dostarczanie neutralnych
i porównywalnych danych dotyczących klasterów oraz analiza i opis regionów
europejskim, w których inicjatywy klastrowe zakoĔczyáy siĊ sukcesem. Zadanie to
realizowane jest przez inicjatywĊ European Cluster Observatory13. Dostarcza ona
danych, które mogą byü wykorzystane w ocenie mocnych stron regionów i ich
unikalnych zasobów, stanowiących podstawĊ rozwoju klastrów.
BezpoĞrednie dziaáania w zakresie procesów sieciowania i rozwoju klastrów
podlegają identyfikacji i ocenie przez inicjatywĊ PAXIS. W jej ramach identyfikowane
są przykáady „dobrych praktyk” w tym zakresie, które nastĊpnie są przenoszone
i wdraĪane w innych regionach. Na podstawie analizy licznych przykáadów inicjatyw
klastrowych zakoĔczonych sukcesem opracowany zostaá przewodnik „PAXIS Manual
for Innovation Policy makers and practitioners”14, który dostarcza cennych wskazówek
dla procesów tworzenia i zarządzania klastrami.
Przykáadami programów realizowanych przy wsparciu merytorycznym
i finansowym Komisji Europejskiej, a wspierającymi powiązania sieciowe w zakresie
wzrostu innowacyjnoĞci, są Regionalne Strategie Innowacji – RSI (Regional Innovation
Strategies) oraz Regionalne Strategie Innowacji i Transferu Technologii – RITTS
(Regional Innovation and Technology Transfer Strategies). Programy te rozpoczĊto
w 1994, a od 2000 roku ma miejsce ich kontynuacja pod nazwą RSI +. W pierwszej
edycji byáy adresowane do tych regionów (poziom NUTS II) podlegających pod cel 1.
i cel 2. polityki spójnoĞci. Po rozszerzeniu Wspólnoty do programu wáączono
16 regionów z krajów nowowstĊpujących. Do gáównych celów tych programów naleĪą:

12

K. Olejniczak Unia Europejska i Organizacja Wspóápracy i Rozwoju Gospodarczego wobec gron
[w:] Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, GdaĔsk 2004, s. 20, Polityka wspierania klastrów.
Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, IBnGR, GdaĔsk 2004, s. 11
13
European Cluster Observatory, www.clusterobservatory.eu
14
PAXIS Manual for Innovation Policy makers and practitioners,
www.cordis.europa.eu/pub/paxis/docs/paxis_manual
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- promowanie Ğrodowiska regionalnego sprzyjającego innowacjom
i przyswajaniu nowych technologii przez lokalne przedsiĊbiorstwa, zwáaszcza maáe
i Ğrednie;
- wspieranie wáadz lokalnych i regionalnych oraz agencji wspierających rozwój
regionu w analizie i przygotowaniu (na zasadach partnerstwa) dziaáaĔ i polityk, które
odpowiadaáyby oczekiwaniom sektora biznesu, a co za tym idzie, w bardziej efektywny
sposób wspomagaáyby budowĊ potencjaáów innowacyjnych, infrastruktury badawczorozwojowej danych lokalizacji.
W ramach tych projektów gáównie realizowane są dziaáania polegające
na dofinansowaniu caáego procesu analizy, negocjacji i ostatecznego przygotowania
strategii innowacyjnych dla danego regionu (dofinansowywanie spotkaĔ regionalnych,
na których analizowano siáy i sáaboĞci regionu, platform internetowych áączących
wszystkich regionalnych uczestników – wáadze, przedsiĊbiorców i naukowców).
Obecnie, po kilkunastu latach wdraĪania tych programów, ich rezultaty
podlegają ocenie. Publikacja „Innovative Strategies and Actions. Results from 15 Years
of Regional Experimentation”15, dostarcza syntezy doĞwiadczeĔ w ramach regionalnych
strategii wspierania innowacyjnoĞci oraz wskazuje dalsze dziaáania, które powinny byü
kontynuowane w okresie programowania na lata 2007-2013.
Dziaáania wspierające rozwój klastrów w Polsce Wschodniej
W Polsce sposób wykorzystania funduszy strukturalnych UE w perspektywie
finansowej 2007-2013 okreĞla Narodowa Strategia SpójnoĞci, w której zapisano
priorytety, obszary wykorzystania oraz system wdraĪania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoáecznego oraz Funduszu
SpójnoĞci. W zapisach tej Strategii moĪna odnaleĨü szereg dziaáaĔ typowych dla
koncepcji klastra, a ukierunkowanych na tworzenie i rozwój powiązaĔ kooperacyjnych
pomiĊdzy przedsiĊbiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowobadawczymi. Dziaáania tego typu szczególnie widoczne są w programach operacyjnych
(PO) „Innowacyjna gospodarka”, „Kapitaá Ludzki”, „Rozwój Polski Wschodniej” oraz
w 16 programach regionalnych, realizowanych przez kaĪde z województw.
W ramach PO „Innowacyjna gospodarka”, którego celem jest wspieranie
innowacyjnoĞci przedsiĊbiorstw, wzrost konkurencyjnoĞci polskiej nauki i jej roli
w rozwoju gospodarczym, przewiduje siĊ realizacjĊ projektów na poziomie
ponadregionalnym, krajowym i miĊdzynarodowym. W priorytecie piątym wystĊpuje
dziaáanie 5.1 „Wspieranie rozwoju klastrów o znaczeniu ponadregionalnym”, w którym
wsparcie przeznaczone jest na wspólne dla przedsiĊbiorstw, instytucji okoáobiznesowych
i naukowo-badawczych, przedsiĊwziĊcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym,
przyczyniające siĊ do transferu wiedzy oraz innowacji pomiĊdzy kooperującymi
podmiotami.
Dla przedsiĊbiorców poszukujących wiedzy dotyczącej budowania powiązaĔ
sieciowych z innymi przedsiĊbiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami
naukowo-badawczymi, przewidziano moĪliwoĞü korzystania ze szkoleĔ i doradztwa
15

Innovative Strategies and Actions. Results from 15 Years of Regional Experimentation,
www.ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/innovation/guide_innovation_en.pdf
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w ramach PO „Kapitaá ludzki”. Wsparcie tego typu okreĞlono w dziaáaniu 2.1 „Rozwój
kadr nowoczesnej gospodarki”, w którym wystĊpują poddziaáania 2.1.1 „Rozwój
kapitaáu ludzkiego w przedsiĊbiorstwach”, 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiĊkszenia
adaptacyjnoĞci” oraz 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiĊkszenia zdolnoĞci
adaptacyjnych pracowników i przedsiĊbiorców”.
Analizując treĞü programów regionalnych dla poszczególnych województw,
moĪna odnaleĨü w nich szereg dziaáaĔ zbliĪonych konceptualnie do polityki opartej
o klastry. WiĊkszoĞü z nich za gáówny cel stawia sobie rozwój powiązaĔ kooperacyjnych
wĞród podmiotów gospodarczych, instytucji otoczenia, w tym jednostek naukowobadawczych. Inicjowanie procesu powstawania klastra, tworzenie struktury
organizacyjnej, dziaáania marketingowe, wspieranie najlepszych praktyk i wymiana
doĞwiadczeĔ to najbardziej popularne z zapisów tych projektów. Ponadto w projektach
tych przewiduje siĊ wsparcie finansowe dla zapewnienia odpowiedniego zaplecza
technicznego, wspieranie promotorów kooperacji oraz doradztwo z zakresu
opracowywania planów rozwoju. Ze wzglĊdu na to, iĪ za przygotowanie programów
regionalnych odpowiadają wáadze samorządowe poszczególnych województw, ich treĞü
i zapisy mogą znacznie siĊ od siebie róĪniü. W programach regionalnych piĊciu
województw Polski Wschodniej, w czĊĞci wystĊpują bezpoĞrednie zapisy odnoszące siĊ
koncepcji klastrów (np. dla woj. warmiĔsko-mazurskiego – dziaáanie 1.1.4 „Budowa i
rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym”, dla podlaskiego 1.3.2
„Wsparcie powiązaĔ kooperacyjnych”, dla ĞwiĊtokrzyskiego 1.2 „Tworzenie i rozwój
powiązaĔ kooperacyjnych przedsiĊbiorstw”). W innych z kolei, dziaáania te są integralna
czĊĞcią wsparcia wzrostu konkurencyjnoĞci i innowacyjnoĞci maáych i Ğrednich
przedsiĊbiorstw (np. dla woj. lubelskiego oĞ priorytetowa I „PrzedsiĊbiorczoĞü
i innowacje”).
NajwiĊksze znaczenie dla budowania struktur klastrowych, ze wzglĊdu na zakres
dziaáaĔ oraz wielkoĞü przewidywanych Ğrodków finansowych, ma PO Rozwój Polski
Wschodniej. W jego ramach zaprogramowano szereg dziaáaĔ mających na celu rozwój
gospodarczy tej czĊĞci Polski. Dziaáania te pogrupowane zostaáy w piĊü osi
priorytetowych dotyczących róĪnych aspektów Īycia spoáeczno-gospodarczego regionu:
- oĞ I: „Nowoczesna gospodarka”,
- oĞ II „Infrastruktura spoáeczeĔstwa informatycznego”,
- oĞ III „Wojewódzkie oĞrodki wzrostu”,
- oĞ IV „Infrastruktura transportowa”,
-oĞ V „ZrównowaĪony rozwój potencjaáu turystycznego opartego o warunki
naturalne”.
Gáównymi beneficjentami planowanych dziaáaĔ są jednostki samorządu
terytorialnego, szkoáy wyĪsze, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiĊbiorcy,
organizacje pozarządowe oraz organy organizacji paĔstwowej. Za wdraĪanie i realizacjĊ
dziaáaĔ odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci.
CzĊĞü dziaáaĔ zaplanowanych do realizacji w poszczególnych osiach
priorytetowych nawiązuje do koncepcji klastra. W osi priorytetowej „Nowoczesna
gospodarka”, w dziaáaniu I.4 „Promocja i wspóápraca” wymienia siĊ tworzenie i rozwój
klastrów, w tym klastrów ponadregionalnych, jako jeden z celów jego realizacji.
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Generalnym jego celem jest zbudowanie platformy kooperacji pomiĊdzy regionami
Polski Wschodniej. OsiągniĊciu tego celu mają sprzyjaü nastĊpujące typy projektów:
- budowanie sieci wspóápracy dotyczącej innowacyjnej dziaáalnoĞci gospodarczej,
- prowadzenie spójnych dziaáaĔ analitycznych mających na celu wypracowanie
wspólnych dla caáego obszaru strategii i programów rozwoju,
- przygotowanie analiz, ekspertyz i publikacji dotyczących poziomu rozwoju
spoáeczno-gospodarczego Polski Wschodniej (w tym badanie spójnoĞci obszaru
w wymiarze spoáecznym, gospodarczym i terytorialnym), potencjaáu turystycznego
i kulturowego Polski Wschodniej,
- organizacja warsztatów, seminariów i konferencji (ogólnych i tematycznych) na
temat rozwoju Polski Wschodniej, identyfikacji i wykorzystania gáównych szans
rozwojowych (w tym spotkaĔ dotyczących moĪliwoĞci przygotowania i realizacji
projektów), wspólnego potencjaáu inwestycyjnego województw Polski Wschodniej,
- stworzenie wspólnych baz danych na tematy związane z wdraĪaniem polityki
spójnoĞci na obszarze Polski Wschodniej.
Ponadto w osi priorytetowej I przewidywane są dziaáania bezpoĞrednio
wspierające
poprawĊ
potencjaáu
innowacyjnego
przedsiĊbiorstw
poprzez
np. przygotowanie uczelni do aktywnego udziaáu w tworzeniu konkurencyjnej
gospodarki (I.1 „Infrastruktura uczelni”), poprawĊ dostĊpu przedsiĊbiorstw
do zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania na wczesnym etapie dziaáalnoĞci firmy oraz
poprawa gotowoĞci inwestycyjnej maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw (I.2 „Wsparcie
powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inĪynierii finansowej”), poprawĊ
warunków dla prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej oraz rozwój i dyfuzjĊ
przedsiĊwziĊü innowacyjnych (I.3 „Wsparcie innowacji”). W ramach ostatniego
z wymienionych dziaáaĔ wspierane są projekty związane z tworzeniem i udostĊpnianiem
przedsiĊbiorcom infrastruktury do prowadzenia innowacyjnej dziaáalnoĞci gospodarczej,
przyczyniające siĊ przez to do wzrostu konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw.
W ramach dziaáania I.4 obok komponentu „wspóápraca” nakierowanego
bezpoĞrednio na wspieranie powiązaĔ pomiĊdzy najwaĪniejszymi aktorami regionów,
wystĊpuje komponent „promocja”. Jego cel, wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą
Polski Wschodniej, zbieĪny jest z zaleceniami polityki opartej o klastry postulującej
otwieranie gospodarek regionalnych na inwestycje zagraniczne, zwáaszcza te związane
ze specjalizacją regionu.
Jednym z elementów polityki opartej o klastry jest promocja regionu - tworzenie
jego wizerunku jako miejsca wytwarzania specyficznej oferty rynkowej. Promocji tej,
obok organizowania misji zagranicznych, sáuĪą organizowane w regionie targi, wystawy
i konferencje. Stąd dziaáanie III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej” w
ramach priorytetu III „Wojewódzkie oĞrodki wzrostu”, polegające na inwestycjach
infrastrukturalnych związanych z budową, rozbudową i wyposaĪeniem obiektów
wystawienniczych i targowych, kongresowych i konferencyjnych, moĪna uznaü za
zbieĪne z koncepcją klastra.
Obecnie w ramach PO RPW opracowano strategiĊ wspierania rozwoju struktur
klastrowych wraz ze wskazaniem Ĩródeá ich finansowania. W pierwszej kolejnoĞci
zostaáy zidentyfikowane inicjatywy i zaląĪki klastrowe w poszczególnych
województwach Polski Wschodniej (tabela nr 1), a nastĊpnie okreĞlono dziaáania
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wspierające rozwój tych struktur oraz wskazano wspólne dla tych województw obszary
wspóápracy.
TABELA 1. INICJATYWY I ZALĄĩKI KLASTROWE, ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ
I PRZETWÓRSTWEM ĩYWNOĝCI, W WOJEWÓDZTWACH POLSKI WSCHODNIEJ
Województwo
- lubelskie
- podkarpackie
- podlaskie
- ĞwiĊtokrzyskie
- warmiĔsko-mazurskie

Inicjatywa klastrowa
Dolina Ekologicznej ĩywnoĞci, Epoka Gryczka, Chmielaki NadwiĞlaĔskie,
ĝwiĊto kalafiora i brokuáa, klaster spoĪywczy
klaster winny, Podkarpackie smaki,
klaster spoĪywczy „Naturalnie z Podlasia”, klaster spoĪywczy, klaster
piekarniczy, klaster mleczny
klaster ogrodniczo-sadowniczy, Pomidor z Ziemi Sandomierskiej
klaster mleczarski, klaster miĊsa woáowego, klaster browarów regionalnych
ħródáo: Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej – synteza,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl, s. 5-11

Autorzy projektu do najwaĪniejszych dziaáaĔ wspierających inicjatywy klastrowe
zaliczyli:
- wspóápracĊ pomiĊdzy wáadzami a sferą B+R i przemysáem,
- wspieranie innowacyjnoĞci przez tworzenie instytucji takich jak inkubatory
przedsiĊbiorczoĞci, parki technologiczne czy fundusze porĊczeniowe,
- prowadzenie polityki naukowo-ekonomicznej sprzyjającej konkurencyjnoĞci
oraz polityki mikroekonomicznej, której celem powinno byü usuwanie przeszkód na
drodze do rozwoju i od podnoszenia poziomu istniejących oraz pojawiających siĊ
klastrów,
- dziaáania promocyjne tj. targi i wystawy.
Ponadto dla piĊciu województw Polski Wschodniej objĊtych Programem
okreĞlono obszary, w których moĪliwa jest wspóápraca ponadregionalna. Są to
nastĊpujące:
- kreowanie wspólnych ponadregionalnych produktów turystycznych,
- wspóápraca w zakresie tworzenia klastrów produkcyjno-usáugowych Dolina
Lotnicza oraz Dolina Ekologicznej ĩywnoĞci,
- budowanie ponadregionalnego partnerstwa w zakresie planowania
strategicznego oraz wdraĪania wspólnej polityki regionalnej,
- sektor turystyki,
- produkcja zdrowej ĪywnoĞci,
- kreowanie marki regionalnej,
- dostĊpnoĞü internetowa.
ħródáa finansowania inicjatyw klastrowych w Polsce Wschodniej
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej finansowany jest z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
EFRR) oraz budĪetu paĔstwa. ĝrodki przeznaczone na Program z EFRR obejmują kwotĊ
2,27 mld euro, w tym okoáo 992 mln euro specjalnych Ğrodków przeznaczonych decyzją
Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej (UE – 25).
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Pozostaáa kwota, tj. okoáo 1,3 mld euro zostaáa przyznana przez Rząd RP, z ogólnej puli
Ğrodków z EFRR przyznanych dla Polski. Podziaá Ğrodków z Programu w podziale
na poszczególne osie priorytetowe przedstawia tabela nr 2. NajwiĊkszy udziaá
w finansowaniu realizacji dziaáaĔ mają osie priorytetowe „Nowoczesna gospodarka” –
blisko 930 mln euro, oraz oĞ „Infrastruktura transportowa” – blisko 777 mln euro.
TABELA 2. SZACUNKOWE WYDATKI NA PO RPW W PODZIALE NA OSIE PRIORYTETOWE
Osie priorytetowe
Wkáad UE
Wkáad krajowy
Ogóáem (mln euro)
(mln euro)
(mln euro)
OĞ priorytetowa I
789,96
139,40
929,36
OĞ priorytetowa II
255,12
45,02
300,14
OĞ priorytetowa III
452,62
79,87
532,50
OĞ priorytetowa IV
660,38
116,54
776,92
OĞ priorytetowa V
47,50
8,38
55,88
OĞ priorytetowa VI
68,21
12,04
80,25
Razem
2 273,79
401,26
2 675,05
ħródáo: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – broszura informacyjna,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, S.4, www.funduszestrukturalne.gov.pl

Oprócz podziaáu Ğrodków finansowych na poszczególne osie priorytetowe, Ğrodki
Programu zostaáy rozdzielone na poszczególne województwa Polski Wschodniej.
Podziaáu dokonano w oparciu o specjalny algorytm (tabela nr 3). Z caáej puli Ğrodków
finansowych najbardziej korzysta woj. lubelskie, którego udziaá w finansowaniu
z Ğrodków EFRR wynosi ponad 23%. Niewiele mniejsze Ğrodki przypadają
na finansowanie rozwoju woj. podkarpackiego - jego udziaá w kwocie finansowania
Programu wynosi ponad 22%.
TABELA 3. ALGORYTM PODZIAàU ĝRODKÓW W RAMACH PO RPW NA POSZCZEGÓLNE
WOJEWÓDZTWA
Województwo
Algorytm dla
Podziaá
Algorytm dla
Podziaá
àączna kwota
kwoty 992,19
kwoty 992,19
kwoty
kwoty
z EFRR w
mln euro
mln euro
1 213,39 mln
1 213,39 mln
mln euro
euro
euro
Lubelskie
26,69%
264,85
20,09%
243,72
508,57
Podkarpackie
25,54%
253,41
19,29%
234,07
487,48
Podlaskie
14,68%
145,61
19,88%
241,25
386,86
ĝwiĊtokrzyskie
15,74%
156,21
18,06%
219,09
375,30
WarmiĔskoMazurskie
17,35%
172,11
22,69%
275,26
447,37
Polska Wschodnia
100%
992,19
100%
1 213,39
2 205,58
ħródáo: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – broszura informacyjna,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl, s. 4

Oprócz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach
Narodowej Strategii SpójnoĞci na lata 2007 – 2013 kaĪde z województw moĪe korzystaü
z Ğrodków finansowych przeznaczonych na 16 programów operacyjnych (Regionalne
Programy Operacyjne). Caákowita kwota finansowania tych programów wynosi 16,6
mld euro16. Dla programów ponadregionalnych związanych z podnoszeniem
innowacyjnoĞci gospodarki i rozwojem zasobów ludzkich przewidywane są odrĊbne
16

www.funduszestrukturalne.gov.pl
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Ğrodki. Na PO „Innowacyjna gospodarka” przeznaczone są Ğrodki finansowe
w wysokoĞci 8,3 mld euro, a z kolei na PO „Kapitaá Ludzki” jest to 9,7 mld euro.
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Summary
Cluster concept have become increasingly popular as a tool for localities and regions to
use in understanding their economies and taking actions to become more competitive. According
to European Commission strategic documents clusters are a key driver of innovation and
prosperity, helping regions to built unique profiles of specialized capabilities that enable them to
strengthen their role as a active and attractive partners in the global economy. European
Commission recognizing the clusters’ potential for regional development undertakes initiatives to
support clusters creation and development. Many initiatives in membership countries is supported
by using structural funds. In the financial perspective for the period 2007-13 European
Commission provides funds for realization and co-financial activities typical for cluster-based
policy e.g. creation of network linkages between entities, supporting of interaction between
business and research and development sphere and promotion of entrepreneur incubators creation.
The regions of Eastern Poland also benefit from structural funds
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The main aim of the article is to present the Operational Programme of Eastern Poland
Development in the context of activities and funds supporting the process of clusters creation and
development. At the beginning the paper consists an overview of main cluster initiatives
undertaking by European Commission. Next the main activities from the range of cluster-based
policy forecasting for Eastern Regions of Poland with appropriated funds are characterized.
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