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1. Pojęcie i charakterystyka klastrów.
Klaster – to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w 
pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład 
uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w 
poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również
współpracujących.

• Cechy charakterystyczne klastrów 
- - wyspecjalizowane skupiska konkurujących i kooperujących między sobą

przedsiębiorstw osiągających wysoką efektywność rynkową,
- wykorzystanie efektu synergii, wynikającej ze współpracy przedsiębiorstw                          

oraz różnych innych instytucji i jednostek badawczo – naukowych,
- wyspecjalizowana struktura, w której zachodzi swoisty transfer wiedzy, wymiana 

doświadczeń w oparciu o bezpośrednie kontakty między podmiotami, 
- bliskość geograficzna podmiotów, istotna ze względu na charakter relacji.
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2. Inicjatywy klastrowe w województwie opolskim

• W województwie opolskim możemy wyróżnić następujące inicjatywy klastrowe:

1.Wielobranżowy Klaster Rzemieślniczy – „Opolski E-Rzemieślnik”
2.Inicjatywa klastrowa branży drzewnej - Śląski Klaster Drzewny
3.Inicjatywa klastrowa w obszarze turystyki – „Kraina Mlekiem i Miodem Płynąca”
4.Inicjatywa klastrowa w obszarze przemysłu chemicznego – „Innowacyjna Chemia”
5.Inicjatywa klastrowa w obszarze energii odnawialnych –”Ekoenergia Opolszczyzny”
6.Opolski Klaster Przetwórstwa Spożywczego „Zielona Dolina”
7.Inicjatywa klastrowa w obszarze budownictwa energooszczędnego – Klaster 

„Termomax”
8.      Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej i Środkowej Odry
9.      Opolski Klaster Informatyczny - OPINFO

Ad. 1 
Wielobranżowy Klaster Rzemieślniczy – „Opolski E-Rzemieślnik”

Wielobranżowy Klaster Rzemieślniczy (WKR) został powołany do życia w ramach projektu 
Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju „Opolski e-Rzemieślnik”, finansowanego ze środków inicjatywy 
wspólnotowej EQUAL Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inicjatywa ta skupiała firmy rzemieślnicze z siedzibą na terenie województwa opolskiego. 

Za strategiczne cele i zadania klastra uznano m.in:
• podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników,

• specjalizację produkcji usług,

• wzrost sprzedaży,

• nawiązanie współpracy z obszarem B+R,

• uruchomienie kierunku studiów tożsamego z potrzebami rzemiosła na regionalnej Wyższej 
Uczelni Technicznej

• uruchomienie biura klastra ,

• poprawę poziomu informatyzacji wśród  firm członkowskich,

• uruchomienie skutecznego lobbingu na rzecz inicjatywy

• pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania dla działań inicjatywy. 
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Ad. 2

Inicjatywa klastrowa branży drzewnej - Śląski Klaster Drzewny
Śląski Klaster Drzewny to klasyczny przykład udanej oddolnej inicjatywy klastrowej, związanej 

z sektorem MŚP, która przeszła ewolucję od nieformalnego klubu branżowego, poprzez inicjatywę
klastrową – stowarzyszenie (lata 2004 – 2007 – Śląski Klaster Drzewny przy Izbie Gospodarczej 
„Śląsk”), po klaster – spółkę prawa handlowego (Śląski Klaster Drzewny Sp. z o.o. od 2008 roku).

W poszczególnych fazach swojego rozwoju inicjatywa skupiała przede wszystkim firmy branży 
drzewnej.

W ramach SKD – stowarzyszenia skupionych jest 46 firm branży drzewnej i pośrednich. 
W ujęciu terytorialnym inicjatywa obejmuje teren czterech województw, z czego najliczniejszą grupę
stanowią firmy z województwa opolskiego i śląskiego. Koordynatorem SKD – stowarzyszenia jest Izba 
Gospodarcza „Śląsk” z siedzibą w Opolu. 

Zadania klastra : 

• organizowanie spotkań informacyjnych,
• organizowanie wyjazdów na targi i wystawy, 

• prowadzenie bieżącej korespondencji z członkami klastra,

• udzielanie informacji na temat dostępnych programów pomocowych na rozwój przedsiębiorczości,

• organizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń.
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Ad. 3
Inicjatywa klastrowa w obszarze turystyki – „Kraina Mlekiem i Miodem 
Płynąca”

Powstanie inicjatywy klastrowej „Kraina Mlekiem i Miodem Płynąca” zwieńczyło w 

zasadzie blisko dziesięcioletnie starania władz lokalnych oraz instytucji i podmiotów związanych z 

działalnością turystyczną o skuteczne wypromowanie walorów Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej. 

Inicjatywa zrzesza 34 członków: firmy z branży turystycznej województwa opolskiego 

(m.in. właścicieli gospodarstw eko-, agroturystycznych; restauratorów; hotelarzy), jednostki 

naukowo-badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ma formułę otwartą, tzn. mogą cały 

czas przystępować do niego nowi członkowie z terenu całej Opolszczyzny.

CEL KLASTRA

Działania na rzecz skutecznej promocji lokalnego produktu turystycznego.



Ad.4 

Inicjatywa klastrowa w obszarze przemysłu chemicznego „Innowacyjna Chemia”

• Kluczową rolę w procesie zawiązywania inicjatywy „Innowacyjna Chemia”, 
odegrał Opolski Park Naukowo-Technologiczny, który jako realizator projektu „Regionalne Biuro 
Promocji Klastrów – etap II”, za jeden z celów przyjął utworzenie inicjatywy klastrowej branży 
chemicznej oraz organizowanie spotkań i szkoleń dla osób działających w tym sektorze. 

CELE KLASTRA:

• rozwój i zacieśnianie współpracy poszczególnych firm branży chemicznej,

• wykorzystanie potencjału firm regionu w zakresie nowych technologii i produktów,

• maksymalne zagospodarowanie surowców oraz produkcji powstającej w regionie,

• zmniejszenie ujemnych skutków dekoniunktury gospodarczej,

• nowe pomysły,

• wzrost zdolności rozwojowych firmy,

• pozyskanie nowych rynków zbytu,

• poszukiwanie nowych partnerów do współpracy,

• wspólne badania rynku

• obniżenie kosztów produkcji.
www.ocrg.opolskie.pl
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Ad. 5

Inicjatywa klastrowa w obszarze energii odnawialnych –”Ekoenergia Opolszczyzny”

Głównym aktorem procesu związywania inicjatywy klastrowej „Ekoenergia Opolszczyzny” jest 
Fundacja Promocji Innowacji gospodarczych, która za swój cel uznała koordynowanie inicjatywy 
klastrowej w obszarze odnawialnych źródeł energii.

CELE KLASTRA:

• Budowa platformy współdziałania wszelkich podmiotów w celu optymalnego wykorzystywania 
innowacyjnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych dla zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju województwa opolskiego.

• Edukacja ekologiczna
• Transfer doświadczeń i innowacji technologicznych z innych regionów Polski oraz świata,
• Stymulowanie rozwoju i wykorzystania innowacyjnych technologii energii odnawialnych,
• Stworzenie kooperacji wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii,
• Wspomaganie współpracy przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi o charakterze badawczo –

rozwojowym oraz innowacyjnym
• Zorganizowanie systemu współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami polskiego pochodzenia, 

mieszkającymi na stałe poza granicami Polski.
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Ad. 6
Opolski Klaster Przetwórstwa Spożywczego „Zielona Dolina”

Głównym pomysłodawcą procesu zawiązania inicjatywy gospodarczej „Zielona Dolina” jest 

Opolski Park Naukowo – Technologiczny, który w ramach realizowanego projektu „Regionalne 

Biuro Promocji Klastrów – etap II” jako jeden z głównych celów wyznaczył sobie wsparcie 

branży rolno-spożywczej w obszarze zawiązywania i zacieśniania współpracy sieciowej. Choć

inicjatywa nigdy nie została formalnie zawiązana, właśnie w ramach tego ośrodka stworzono 

szczegółową koncepcję powstania oraz funkcjonowania inicjatywy klastrowej „Zielona Dolina”.

CEL KLASTRA: 

Uporządkowanie oraz wzmocnienie spożywczo – badawczo – promocyjne współdziałających 

firm poprzez ściślejsze powiązanie producentów, dostawców i dystrybutorów branżowych. 
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Ad. 7
Inicjatywa klastrowa w obszarze budownictwa energooszczędnego –
Klaster „Termomax”

Koordynatorem inicjatywy klastrowej „TERMOMAX” jest Naczelana Organizacja 
Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Rada w Opolu (NOT Opole). 

Przedmiotem działalności Klastra TERMOMAX jest realizacja przedsięwzięć
na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z jednostkami 
naukowymi i szkołami wyższymi w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji w zakresie 
budownictwa energooszczędnego, systemów dociepleń w budownictwie, wykorzystania 
materiałów ekologicznych, wykorzystanie ekologicznych systemów ogrzewania                              
w budownictwie indywidualnym, wielkokubaturowym i przemysłowym. 
Wiodącymi obszarami działalności członków inicjatywy jest między innymi budownictwo 
jednorodzinne i przemysłowe z zastosowaniem innowacyjnych, energooszczędnych 
rozwiązań oraz systemy dociepleń.
Rolą klastra jest również wdrażanie i promowanie technologii ISOMAX, technologii 
solarnych oraz innych stosowanych w budownictwie innowacyjnych technologii. 
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Ad. 8
Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej i Środkowej Odry

Zgodnie z przyjętymi założeniami, działania związane z utworzeniem tej 

inicjatywy dotyczą w głównej mierze powstania sieci współpracy dorzecza górnej i 

środkowej Odry w dziedzinach związanych z wykorzystaniem rzeki jako szlaku wodnego, 

obszaru rozwiniętego pod względem infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, źródła 

energii elektrycznej powstającej z  energii wody. 

W ramach przedsięwzięcia podjęto już pewne próby budowania 

strategii wspólnych działań, a także udało się zdefiniować podstawowe elementy 

tworzące łańcuch wartości dla inicjatywy klastrowej. 

Na ten moment trwają prace związane z opracowaniem ścieżki rozwoju klastra, 

a w kwestiach organizacyjnych – nad powołaniem grupy inicjatywnej, wyboru 

koordynatora oraz opracowania zasad organizacji inicjatywy. 
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Ad. 9
Opolski Klaster Informatyczny – OPINFO

W ostatnich miesiącach została powołana nowa inicjatywa klastrowa skupiająca 

opolskie firmy informatyczne i technologiczne.

W czerwcu 2010 wyłoniono w sposób formalny strukturę oraz koordynatora, 

którym jest przedstawiciel Politechniki Opolskiej. Formą prawną funkcjonowania OPINFO jest 

stowarzyszenie. 
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Kontakt:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, 
adres: ul. Spychalskiego 1a, 

45-716  Opole
tel: 077 474 47 74 

077 403 36 60 
fax: 077 40 24 415
e-mail: info@ocrg.opolskie.pl
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


