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Jak wskazują doświadczenia krajów zachodnich klastry mogą s tać się motora
mi rozwoju regionu. Koncepcja klastrów zyskuje coraz większą popularność jako 
atrakcyjne i efektywne narzędzie podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarek lokalnych i regionalnych. Wiele miast, regionów i krajów opracowało 
swoje własne polityki rozwoju oparte o wspieranie i promowanie klastrów. 

W globalnym i technologicznie zaawansowanym świecie przedsiębiorstwa 
częściej podejmują wspólne działania dla zdobycia przewagi konkurencyjnej1. 
Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że klastry - tj. skupiska wyspecjalizo
wanych, wzajemnie konkurujących i współpracujących oraz wchodzących w in
terakcje z otoczeniem przedsiębiorstw - są jednym z ważniejszych motorów roz
woju i wzrostu gospodarki oraz budowania jej konkurencyjności i innowacyjności . 

Struktury te wytwarzają duży popyt na innowacje i wiedzę - generując w efekcie 
wyspecjalizowane i dostępne lokalnie zasoby pozwalające na osiąganie i utrzyma
nie przewagi konkurencyjnej. 

1. Pojęcie klastrów 

W literaturze polskiej najbardziej popularną definicją klastra jest ta zapro
ponowana przez M.E. Portera, według której klaster to znajdująca się w geo-

1 Business Clusters in the UK -A First Assessment, Departament of Trade and Industry, London 
2001, s. 3. 
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graficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach 
i powiązanych z nimi instytucji, konkurujących, ale i współpracujących ze 
sobą2 • Warto w tym miej scu podkreślić, że obecnie funkcjonuje wiele określet'l 
na zjawisko przestrzennej koncentracji przed siębiorstw powiązanych między 

sobą siatką różnorakich powiązat'l oraz więzi kooperacyjnych i konkurencyj 
nych, często skupionych wokół uniwersytetów i współdzi ałających z nimi oraz 
innymi instytucjami - w tym władzami lokalnymi3. Różnorodność defini cji 
odzwierciedla zróżnicowanie tego procesu na świecie oraz systemowy charak
ter klastrów jako lokalnych systemów produkcyjnych czy innowacyjnych, dla 
których nie występuje model optymalny. Cechy charakterystyczne występujące 
w większości definicji to4 : 

• koncentracja przestrzenna i sektorowa; 
• istotne współzależności; 

• powiązania przedsiębiorstw ze sferą badawczą; 

• transfer wiedzy; 
• wspólna trajektoria rozwoju branży lub regionu; 
• konkurencja i kooperacja. 

2. Programy wspomagające oraz bariery rozwoju klastrów 
w Polsce 

Klastry jako forma współpracy prowadzqca do wzrostu innowacyjności, a za
tem konkurencyjności przedsiębiorstw będą rozwijane i wspierane w Polsce w la
tach 2007-2013 w ramach: 
1) Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka"5 - głównym celem tego 

programu jest rozwój polskiej gospodarki oparty na innowacyjności przed
siębiorstw. Ma on być zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej 

2 M .E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246. 
3 Zarówno w polsko-, jak i obcoj ęzycznej literaturze przedmiotu istni eje wicie zbliżo nych do 

klas tra pojęć, np. w literaturze pol skojęzycznej m.in.: grona, wiązki przemys łowe czy lokalne sys
temy produkcyjne, a także dystrykt przemysłowy, s ieć biznesu i platformy technologiczne. Jednak 
niektórzy autorzy zwracają uwagę na brak tożsamośc i szczególnie pomiędzy dwoma ostatnimi 
poj ęciami - po r. przykładowo : Ł. Kalupa, Klastry - geograficznie skupiska wzaj emnie powiązanych 
p odmiotów j ako narzędzie zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, „Problemy zarządzan i a" 
2006, nr 3. 

·
1 T. Brodnicki, S. Szułtka , Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja 

i Kierowanie" 2002, nr 4 oraz www.klas try.pl z dn . 12.06.2007. 
s Program Operacyjny ,,lm10wacyjna Gospodarka" 2007-2013. Narodowa Strategia Spójnofci 2007 

-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 5 maja 2006 r. 
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Tabela 1. Bariery procesu klasteringu 
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Bariery 

• niechęć do współpracy z konkurentami, która może wynikać z przeciwnośc i 
w zamiarach i celach poszczególnych przeds i ęb i orstw; wzajemnego braku zaufania; 
z łych doświadczeń związanych z dotychczasową współpracą; obaw związanych 
z nielegalnym naś l adownictwem; 

• brak wiedzy na temat zasad i korzyśc i płynących z funkcjonowania klastra; 
• powstawanie przed s iębiorstw typu spin-off* (pracodawcy będą obawiać s ię utraty 

swoich wykwalifikowanych pracowników albo na rzecz konkurencji, albo na rzecz 
firm typu spin-off); 

• brak lidera w branży lub aktywnego zaangażowan i a firm pełniących fun kcj ę lide
rów w proces tworzen ia klastra; 

• kon i eczność dzielenia s i ę profitami wyn ikającymi z kooperacji (problem może 
pojawić się zwła szcza, gdy przeds i ęb i orstwo nieuczest niczące aktywnie w pracach 
korzysta ze wspólnych wys i łków pozostałych - problem „wolnego jeźdzca", może to 
doprowadzić do podejmowania prób zawarcia zmowy kartelowej wewnątrz klastra). 

• problemy z kooperacją pom i ędzy uczelniam i i naukowcami; 
• odmienne cele naukowców i przeds i ębiorców (naukowcy dążą do zbadan ia proble

mu i jak najszybszej oraz najszerszej pub likacji rezultatów swoich badań. Natomiast 
przedsięb i orcy potrzebują szybkich rozwiązań problemów i utrzymania wyników 
badań w tajemnicy); 

• większe za interesowanie współpracą z ośrodkami naukowymi, izbami handlowymi, 
stowarzyszeniami biznesowymi itp. dużych przedsiębiorstw niż małych i ś redn ich 
(istnieje zatem niebezpiecze ństwo, ze jeżeli głównymi inicjatorami klastra będą 
firmy duże, niechęć do uczestnictwa w nim firm małych i średnich może wzrosnąć); 

• polskie jednostki B+R charakteryzują s i ę niewielkim zrozum ieniem procesów bizne
sowych, prob lemami finansowymi oraz nastawieniem na projekt, a nie na proces 
(szczegó lnie ostatnia cecha jest nie do p rzyjęcia w klasteringu . Niektórzy twierdzą, 
że zbudowanie dobrze funkcjonującego klastra zajmuje min. 10 lat). 

• ograniczone zaufanie przedsiębiorców do inicjatyw rządowych; 
• złe lub mato efektywne inicjatywy władz lokalnych i krajowych (m.in. zła lokaliza

cja ośrodków badawczych i naukowych, kreowan ie klastrów wokół przestarzałych 
branż i sektorów gospodarki itp.); 

• brak wsparcia ze strony instytucji publicznych (na efekty działania klastra trzeba 
czekać długo, znacznie dłużej niż trwa kadencja, natomiast na bieżąco ponos i ć 
koszty i rozw iązywać problemy. Może to zn i echęcać władze do podejmowania tak 
długookresowych inicjatyw). 

• nowe podmioty wyłon i one z pracowników macierzystej firmy założone w celu komercja lizacj i wiedzy 
i u m i ejętności zespołu badawczego działającego na wyższej uczelni lub w przemyśle . 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Bojar, J. Bis, Czynniki zagrażające klasteringowi - efektywnemu 
kreo'Aflniu i funkcjono'Aflniu klastrów gospodarczych w Polsce, (w:] E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia 
lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wyd. Politechniki Lubel skiej, Lu blin 2006, s. 175-178; 
H. Alm, M. McKelvey, When does Cooperation Positively or Negatively Affect lnnovation? An Exploration into 
Turbulent Vtóters, Discusion Paper no 39 at Center for Research on lnnovation and Competition, University 
of Manchester, Manchester 2000; J. Mayer-Sta mer, Obstracles to Cooperation and How to Overcome Them, 
„Competitivenes. That Obscure of Desire" vol. 9, issue 1, Winter 2003. 
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3. Inicjatywy na rzecz powstawania klastrów 
w województwie podlaskim 

W latach 2007-2013 województwo podlaskie w ramach Regionalnego Progra
mu Operacyjnego otrzyma ponad 636 mln euro (strukturę przeznaczenia środków 
przedstawiono na rysunku 1). 

Rozwój i działalność inicjatyw klastrowych jest zgodna z rea lizowaną Regional
ną Strategią Innowacji Województwa Podlaskiego oraz SLrategiq R ozwoju Wojewódz
twa Podlaskiego do roku 2020. W tym ostatnim dokumencie okreś l o no 3 kluczowe 
obszary rozwoju kl astrów na Podlasiu: spożywczy, drzewny (w tym meblarski) 
i maszynowy. Ponadto, ze względu na duży aczkolwiek ni ewyko rzystany potencjał 
regionu, który przy odpowiednim wsparciu może wpłynąć na rozwój gospodarczy 
województwa, włączono do klastrowych obszarów wsparcia sektor turystyczny. In
nowacje i inwestycje w tych czterech branżach będą traktowane w sposób szcze
gólny, tzn. będą otrzymywać dodatkowe punkty przy ocenie projektów ubiegają
cych się o unijne dofinansowanie11 . 

Rysunek 1. Struktura ś rodków na inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych 
w ramach RPO dla woj. podlask iego w latach 2007- 2013 
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Ź ródło: opracowa nie na podstawie: Miliony euro na rozwój, „Kurier Podlask iego Klastra Spożywczego" 
2007, nr 2. 

11 Szerzej na ten temat m.in. [w:] S. Sacharczuk, Kfast1y to priorytet, „Kurier Podlaskiego Klastra 
Spożywczego" 2007, nr 2. 
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Klaster spożywczy 

Działania na rzecz wsparcia działań zmierzających do powstania klastra spo
żywczego zostały podjęte przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przed
siębiorczości w Łomży12 . W 2006 roku rozpoczęto w ramach Działania 2 .6 
ZPORR (Regionalne Strategie Innowacji i Transfer Wiedzy) realizację projekt 
Podlaski Klaster Spożywczy13 . Projekt ten stanowi formę rozwinięcia Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego w obszarze sektora rolno-spożyw
czego. Celem projektu14 nie jest stworzenie klastra, ale prowadzenie działań na 
jego rzecz poprzez podniesienie wiedzy przedsiębiorstw w zakresie samej istoty 
„clusteringu", marketingu i logistyki z uwzględnieniem tworzenia powiązań sie
ciowych, a także wypracowanie rekomendacji co do kierunków rozwoju klastra15 . 

Warto w tym miejscu podkreś li ć, że obecnie istnieją konkretne plany pozyskania 
środków przez uczelnię na powstanie w Łomży Podlaskiego Centrum Technologii 
Przetwórstwa Rolno-Spożywczego . Centrum technologiczne byłoby połączeniem 
centrum transferu technologii i inkubatora technologicznego. Miałoby tam np. 
powstać laboratorium j akości produktów rolno-spożywczych czy hala produkcyj 
na, gdzie mogłyby zaczynać działalność nowe firmy16. W ramach prowadzonych 
działat1 określona została m.in. mapa klastra17 oraz oceniony stopień innowacyj
ności podmiotów. 

W sierpniu 2007 r. do Kajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane Stowa
rzyszenie Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia". Powstało ono z inicjatywy 
kilkunastu podlaskich firm branży rolno-spożywczej. Do Stowarzyszenia mogą 

przystąpić nie tylko producenci żywności, ale też inne podmioty, np. producenci 
opakowat1, producenci przypraw itp. Głównym celem Stowarzysze nia jest wypro
mowanie wspólnej marki „Naturalnie z Podlasia" szeroko rozpoznawalnej w kraju 
i za granicą, u łatwiającej dojście do nowych rynków. 

12 Przy współpracy ze Szkolą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
13 Innowacyjny Podlaski Klaster Przetwórstwa Rolno-Spożywczego, Podlaski Klaste r S pożyw

czy - Projekt nr Z/2.20/II/2.6/19/06. 
14 Szerzej na temat celów projektu na www.pwsip.edu.pl. 
15 Oczekiwania przeds i ęb iorstw są różne . Z bada11 przeprowadzonych w ramach projektu wynika 

m.in„ ie branża mięsna w ramach klastra jest zainteresowana pomocą w marketingu towarów na 
rynkach zewnętrznych i szukaniem tam rynków zbytu, natomiast branża mleczarska oczekiwałaby 
wi ększego wpływu na politykę dotyczącą przyznawania środków na inwestycje. Ponadto wszystkie 
fi rmy oczekiwałyby od uczelni dostosowania kształcenia wykwalifikowanych kadr do aktualnych 
wymogów rynku. www.pi.gov.pl z dn . 14.10.2007. 

16 W Podlaskiem szansa na klaster spożywczy, www.pi .gov.pl z dn. 14.10.2007. 
17 Badan iami objęto 100 przeds i ęb iorstw z sektora rolno-spożywczego zatrudniające ponad 20 

osób. N ic należy zatem t raktować mapy klastra jako pełnej listy przeds i ębiorstw mogących w przy
szłości tworzyć klaster spożywczy. 
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Tabela 2. Cele Stowarzyszenia Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia" oraz d ziałania 

zm ierzaj ące do ich rea lizacj i 

Cele Stowarzyszenia Realizacja celów poprzez 

• poprawa konkurencyjn ości oraz stworzenie • współpracę, wym ianę wiedzy i doświadcze ni a 

dogodnych warunków rozwoju firm działają - pom i ędzy firmami z reg ionu; 
cych w regionie; • stworzenie wspólnej platformy umożliw i a -

• wypracowanie i wdrażan i e innowacyjnych jącej kontakty i podejmowanie wspó lnych 
rozwiąza ń w zakresie prowadzenia d z i ałalnośc i przedsięwzięć, m.in. inwestycje, zaopatrzenie 
produkcyjnej, hand lowej i u słu gowej; większych z l ece ń, zaopatrzenie transportu itd.; 

• rozwój i poprawa efektywnośc i pracy firm • wypracowan ie wspólnej pol ityki finansowej 
ucze stni czących za równo w procesie wytwa- i marketingowej pomiędzy przedsięb i o rs twami 

rzania, jak i przetwarza nia produktów spożyw- z regionu; 
czych; • stworzenie trwalej i niezawodnej sieci poddo-

• reprezentowanie interesów członków stawców i efektywnego ł a ń c u c h a dostawców; 
Stowarzyszen ia wobec wtadz państwowych, • organizację targów i wystaw produktów 
samorządowych i związkowych ; wytwarza nych przez członków Stowarzyszen ia 

• prowadzenie współpracy oraz reprezentowa- oraz spotkań kooperacyjnych zarówno dla 
nie interesów członków Stowarzyszenia wobec firm, jak i innych podmiotów; 
krajowych i zagran icznych s towa rzyszeń oraz • utworzen ie własnej bazy informacyjnej o po-
organizacji; tencjalnych kontrahentach cz ło n ków Stowarzy-

• propagowanie wiedzy mającej na celu pod no- szenia; 
szenie społecznej kul tury w zakresie produkcj i • monitorowanie problemów i og ra ni czeń roz-
i przetwórstwa spożywczego . woju p rzedsięb i o rstw dzia ł aj ących w reg ionie; 

• prowadzenie programów badawczo-rozwojo-
wych w zakresie funkcjonowan ia oraz rozwoju 
zarówno przedsięb i o r stw, jak i ca tej branży. 

Źródło: opracowan ie na podstawie: S. Sacharczuk, Mocne wejście na nowe rynki, „Ku ri er Podlaskiego Kl astra 
Spożywczego" 2007, nr 2. 

Klaster metalowy 

Powstanie Podlaskiego Klastra Obróbki Metali było możliwe dzięki realiza
cji przez Centrum Promocji Podlasia projektu „Podlaski klaster obróbki metali 
szansą regionu na innowacyjny rozwój" 18 współfinansowanego ze środków Eu
ropej skiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach 
Działania 2.6 ZPORR. 4 grudnia 2007 r. pod porozumieniem o współpracy 
w ramach klastra podpisali s ię przedstawiciele przed siębiorstw - założycieli sieci 
kooperacyjnej 19 . Na animatora klastra powołane zostało stowarzyszenie Centrum 
Promocji Podlasia. 

18 Szerzej na temat celu projektu oraz etapów jego realizacji: www.cpp.bialystok.pl 
19 Lista czł onków Pdlaskiego Klastra Obróbki Metali byla otwarta do końca grudni a 2007 r. 

D eklaracje dzi ałalnośc i w jego ramach zł ożyło ok. 80 przcd s i~biorstw sektora metalowego z woje
wództwa pod laskiego. 
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Klaster drzewny 

Działania zmierzające do utworzenia Podlaskiego Klastra Drzewnego są 
mniej zaawansowane niż ma to miejsce w przypadku przemysłu spożywczego 
i maszynowego. W kwietniu i maju 2007 roku w Łomży, Suwałkach i w Białym
stoku odbyły się spotkania przedsiębiorców przemysłu drzewnego z wojewódz
twa podlaskiego zainteresowanych utworzeniem w województwie regionalne
go klastra drzewnego, przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES" 
w Suwałkach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Insty
tutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Podczas spotkań zaprezentowano korzy
śc i płynące ze wspólnego działania w ramach klastra, a także preferencje w ubiega
niu s ię o środki unijne w nowym okresie programowania 2007- 2013. Przybliżone 
zostały także etapy powstawania inicjatywy klastrowej, jej możliwe formy prawne 
oraz zakres działania . 

Klaster turystyczny 

Północno-Wschodni Innowacyjny Klaster Turystyczny „Kryształ Europy" po
wstał z inicjatywy Parku Naukowo-Technologicznego Polska-W schód w Suwał
kach. W grupie inicjatywnej były ponadto m.in.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Z awodowa w Suwałkach, Wyższa Szko
ła Suwalsko-Mazurska im.Jana Pawła II w Suwałkach, Polska Agencja Rozwoju 
Przemysłu, Polonijny Ośrodek Biznesu i Turystyki z Grodna (Białoruś), Agencja 
Turystyki „Relaturas" (Litwa), Litewsko-Polska Izba Gospdaqrcza w Mariampolu 
(Litwa), Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białym 

stoku, hotel Branicki w Białymstoku, hotel Wojciech w Augustowie, Licencja Or
bis w Augustowie, samorządy miast: Suwałki, Pisz, powiatów: Suwałki i Olecko, 
gmin: Giby, Nowinka, Płaska. 27 .11.2007 r. akt powołania klastra podpisali krajowi 
i zagraniczni przedstawiciele 97 firm, uczelni, urzędów, stowarzyszeń i instytucji20 . 

W ramach klastra powołane zostaną do życia trzy sektory-doliny2 1
: 

1. Dolina Zdrowej Żywności (proponowane wspólne projekty: promocja marki 
w UE, sprzedaż hurtowa do sieci zdrowej żywności, sprzedaż wyrobów wzdłuż 
trasy via Baltica z wykorzystaniem „wiatraków korycińskich", powstanie labo
ratoriów i dobór kadry certyfikującej dla lokalnego przemysłu spożywczego); 

2. Dolina Jachtowa skupiająca producentów szeroko rozumianego sprzętu tury
stycznego (proponowane wspólne projekty: opracowanie SWOT dla branży, 
w kontekście możliwości produkcyjnych, ekologii, zwiększenia eksportu i ob
niżenia kosztów produkcji poprzez kooperację; promocja w Europie żeglarstwa 
altern atywnego); 

20 www.park.suwalki .pl z dn.11.11.2007. 
21 www.um.suwalki. pl z dn . 11.11.2007 oraz www.park.suwalki .pl z dn .11.11.2007. 
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3. Dolina Zdrowego Życia (proponowane wspólne projekty: opracowanie doku
mentacji pozwalającej na rozpoczęcie budowy Centrum Kongresowego na te
renie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego; badania określające „pojemność" 
turystyczną regionu; zbudowanie perspektywicznej oferty sanatoryjnej na bazie 
i stniejących i planowanych ośrodków Miasta-Gminy ZDROJE, promocja po
bytu przez cały rok w środowisku funduszy emerytalnych i ubezpieczeń spo
łecznych w Europie. 

Podsumowanie 

W Polsce kooperatywna konkurencja dopiero s ię tworzy. Nie wszystkie fir
my przekonane są o opłacalności współpracy. Często się jej obawiaj<i, ponieważ 
nie mają zaufania do partnerów. Rozpowszechnienie koncepcji, a raczej kultury 
klastrów w gospodarce jest więc jednym ze sposobów na podniesienie konkuren 
cyjności poprzez spożytkowanie korzyści ze współpracy w niektórych obszarach, 
podczas gdy w pozostałych utrzymywana jest dynamiczna konkurencja. Upo
wszechnianie się kultury klastrów w polskiej gospodarce jest szczególnie istotne 
dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw i to nie tylko dużych, ale również 
małych i średnich . 

Współpraca w ramach klastra może oznaczać dla przedsiębiorstw22 : 
• szybszy i lepszy rozwój; 
• bardziej elastyczną organizację pracy; 
• wyspecjalizowane i tańsze czynniki produkcji (w tym pracownicy); 
• przepływ wiedzy, w tym wymiana doświadcze r1. między instytucjami badaw

czymi a przedsiębiorcami; 
• dostęp do lokalnej sieci dostawców i nabywców, co przekłada się na niższe 

koszty transakcji; 
• wyższą produktywność, efektywność, skuteczność , przedsiębiorczość ; 

• większą zdolność do innowacji (poprawa przepływu informacji, wiedzy i umie
j ętności, zarówno przez kontakty formalne, jak i nieformalne uczestników); 

• większą skuteczność oddziaływania na władze regionalne oraz instytucje pub-
liczne; 

• wspólne wykorzystanie parku maszynowego; 
• zwiększoną widoczność (marki, wizerunku); 
• „przyciąganie" inwestycji; 
• specjalizację oferty. 

22 W. Bojar, TM. Gruszecki, Grupa producentów n klaste1; [w:] E. Bojar (red .), Klastry jako narzę
dzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wyd. Polircchniki Lubelskiej, Lublin 2006, s. 48; 
S. Szulika, P. Tomanowicz, M . Mackiewicz, Regionalne Systemy i Strategie Innowacji. Najlepsze prakty
ki. R eko111endacje dla Polski, IBnGR, Gda!lsk 2004, s. 31 oraz www.cpp.bialysrok.pl z dn 10.11.2007. 



92 Anna Wasiluk 

Bibliografia 

Publikacje zwarte 

Anderson T., Schwaag-Serger S„ Sorvik J., Hansson E.W„ 1he Cluster Policies Whitebook, 
IKED, Malmo 2004. 

Bojar E„ Bis]., Czynniki zagrażające klasteringowi - efektywnemu kreowaniu ifunkrjo11owa
ni11 klastrów gospodarczych w Polsce, [w:] E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego 
i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006. 

Bojar W„ Gruszecki TM„ Grupa producentów a klaster, [w:] E. Bojar (red.), Klasl:ly jako 
narzędzia lokalnego i reg ionalnego rozwoju gospodarczego, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 
Lublin 2006. 

Business Clusters in the UK -A First A ssessment, Departament ofTrade and Industry, Lon
don 2001. 

Porter M .E „ Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001. 
Program Operacyjny ,,Imzowacyjna Gospodarka" 2007- 2013. Narodowa Strategia Spójnośc i 

2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 5 maja 2006 r. 
Program Operacyjny „Kapital Ludzki" 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 

(projekt), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 5 maja 2006 r. 

Smoler\ D„ Barie1y 01ganizacyjnoprawnejimkcjo11owania klastrów w Polsce, [w:] E . Bojar 
(red.), Klastly jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wyd. Poli 
techniki Lubelskiej, Lublin 2006. 

Szulika S„ Tomanowicz P„ Mackiewicz M„ R egionalne Systemy i Strategie lnnowarji. Naj
lepsze praktyki. R ekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004. 

Czasopisma 

Alm H., McKelvey M„ When does Cooperation Positively or Negativefy Affect I nnovation? 
An Exploration in to 1!1rbulent W'aters, Discusion Paper no 39 at Center for Research on 
Innovation and Competition, University of Manchester, Manchester 2000. 

Brodnicki T., Szultka S„ Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja 
i Kierowanie" 2002, nr 4. 

Kalupa Ł„ Klastly - geograficznie skupiska wzajemnie powiqzanych podmiotów jako narzę
dzie zarzqdzania rozwojem regionalnym i lokalnym, „Problemy zarządzania" 2006, nr 3. 

Mayer-Stamcr ]., Obstracles to Cooperation and How to Overcome 1hem, „Competi tivenes. 
1hat Obscure of Desire"vol. 9, issue 1, Winter 2003. 

Miliony euro na rozwój, „Kurier Podlaskiego Klastra Spożywczego" 2007, nr 2. 
Sacharczuk S„ Klastry to priorytet, „Kurier Podlaskiego Klastra Spożywczego" 2007, nr 2. 
Sacharczuk S„ Mocne wejście na nowe rynki, „Kurier Podlaskiego Klastra Spożywczego" 

2007, nr 2. 



Inicjatywy klastrowe w województwie fXJdlaskim 93 

Zasoby internetowe 

Bojar E., Uwarunkowania sukcesu Doliny Ekologicznej Żywno.s'ci jako klastra gospodarczego, 
www.dolinaeko.wspa.lublin.pl z dn . 18.06.2007. 

www.pwsip.edu . pl. 
W Podlaskiem szansa na klaster spożywczy, www.pi .gov.pl z dn. 14.10.2007. 
www.cpp.bialystok.pl. 
www.cpp.bialystok.pl z dn 10.11.2007. 
www.p i.gov.pl z dn . 14.10.2007. 
www.park. suwalki .pl z dn.1 1.11.2007. 
www.klastry.pl z dn.12.06 .2007. 
www.um.suwalki.pl z dn . 11.11. 2007. 



Copyright © by Centrum Doradztwa i Informacj i 
Difin sp. z o.o., Warszawa 2008 

W szelkie prawa zas trzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie 
i rozpowszechnianie całośc i lub fragmentów niniejszej pracy bez 
zgody wydawcy zabronione. 

Recenzent: dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB 

Redaktor prowadząca : Maria Adamska 

ISBN 978-83-7251-913-9 

Printed in Poland 
.Centrum D oradztwa i Informacji Difin sp. z o.o. 
Warszawa 2008 
00-768 Warszawa, ul. F. Kostrzewskiego 1 
tel. (O 22) 851 45 61, (O 22) 851 45 62 
fax (O 22) 841 98 91 
www.difin .pl 
Skład i łamanie: Edit sp. z o.o. 
Wydrukowano w Polsce 




