
 
Słowniczek: 
 
Klaster to silne i wysoce konkurencyjne skupisko przedsiębiorstw o określonym profilu działalności 

wraz z otaczającymi instytucjami (naukowymi, usługowymi, administracyjnymi). M. Porter definiuje 

klaster jako 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), 

konkurujących między sobą, ale również współpracujących. 

 

Koordynator klastra to najczęściej podmiot prawny, powołany lub wyznaczony w celu realizacji lub 

koordynacji uzgodnionych działań, w tym np. świadczenia określonych usług na rzecz podmiotów 

działających w klastrze (wymiany informacji, analiz rynkowych, szkoleń i doradztwa, wspólnej 

promocji, udostępniania wspólnej infrastruktury, transferu technologii itp.). Koordynator często 

organizuje i obsługuje inicjatywę klastrową, w tym proces definiowania wspólnie ze wszystkimi 

zainteresowanymi niezbędnych obszarów działania i współdziałania. 

 

Animator klastra to osoba fizyczna, która jest szczególnie aktywna na etapie zawiązywania inicjatywy 

klastrowej. To ona ma najczęściej pewną wizję współdziałania na rzecz rozwoju klastra, do której 

stara się zachęcić przedstawicieli (liderów) najważniejszych podmiotów funkcjonujących w danym 

skupisku, tworząc w ten sposób grunt pod inicjatywę klastrową. 

 

Inicjatywa klastrowa jest formą mobilizacji, integracji i komunikacji grupy podmiotów 

funkcjonujących w klastrze. Nie jest ona tożsama z klastrem, ponieważ z reguły nie uczestniczą w niej 

wszystkie funkcjonujące w klastrze podmioty. Inicjatywa klastrowa służy przede wszystkim 

komunikacji – definiowaniu wspólnych celów i ukierunkowaniu konkretnych działań prorozwojowych 

(indywidualnych lub wspólnych), realizowanych później, czy to przez poszczególne podmioty 

wchodzące w skład klastra, jego koordynatora, czy też przez konsorcja tych podmiotów. 

 

List intencyjny to pisemna, wstępna deklaracja zamierzeń dotyczących swoich działań. Podpisanie 

listu intencyjnego przez członków inicjatywy klastrowej może być pierwszym oficjalnym 

świadectwem na to, że w regionie istnieje i aktywnie działa pewna grupa podmiotów, które są 

zainteresowane podjęciem współpracy. 
 

Ewaluacja w klastrze to systematyczna ocena realizowanych działań i ich efektów z uwzględnieniem 

ustalonych przez inicjatywę kryteriów. Po pierwsze, pozwala ona zweryfikować czy realizowane 

przedsięwzięcia przynoszą oczekiwanie rezultaty i korzyści dla podmiotów klastra. Po drugie, pozwala 

na pokazywanie (potencjalnym członkom inicjatywy) realnych korzyści z funkcjonowania inicjatywy 

klastrowej i może być wykorzystana zarówno w działaniach promocyjnych, jak również do 

przyciągnięcia potencjalnych uczestników inicjatywy klastrowej. Po trzecie, umożliwia ocenę 

efektywności wsparcia publicznego i może stanowić istotny argument odnośnie tego, czy dany rodzaj 

wsparcia powinien zostać przedłużony, czy nie. 



 
 

Lobbing to reprezentowanie interesów inicjatywy na forum politycznym. Działania lobbingowe są 

bardzo często podejmowane przez inicjatywy klastrowe, zwłaszcza jeżeli nie uczestniczą w nich 

bezpośrednio przedstawiciele administracji. Działając wspólnie nawet małe i rozproszone podmioty 

stanowią ważną grupę nacisku i są w stanie wywierać efektywny wpływ na władze lobbując za 

korzystnymi dla klastra rozwiązaniami regulacyjnymi, konkretnymi decyzjami w zakresie planowania 

przestrzennego, wydatkowania funduszy strukturalnych, czy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. 

 

Mapowanie klastra to proces identyfikacji podmiotów i instytucji funkcjonujących w istniejącym lub 

potencjalnym klastrze oraz badania ich potencjału. Kompleksowo i dokładnie przeprowadzone 

mapowanie klastra przynieść może wiele korzyści. Dobre rozpoznanie wszystkich podmiotów klastra 

pozwala zwrócić się z propozycją współpracy do wszystkich zainteresowanych (przynajmniej 

potencjalnie) podmiotów. Szczegółowa analiza potencjału klastra (w tym: wielkości zatrudnienia, 

produkcji, sprzedaży eksportu itp.) pozwala na lepsze poznanie kompetencji i zasobów, jakimi 

dysponują podmioty w klastrze, a także ułatwi w przyszłości zawiązywanie kooperacji i współpracy. 

 

Polityka stymulowania rozwoju klastrów (ang. cluster - based policy) polityka mająca na celu 

wspieranie interakcji i powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, a także pomiędzy przedsiębiorstwami 

a podmiotami sektora B+R oraz administracją. Przyjmuje często postać powoływania i finansowania 

tzw. inicjatyw klastrowych oraz animatorów, czy też koordynatorów klastrów. Funkcjonalnie oznacza 

to przede wszystkim finansowanie działań ukierunkowanych na mobilizację i sieciowanie aktorów 

klastra oraz przygotowanie strategii rozwoju. W ramach wsparcia dla animatora, czy też 

koordynatora, współfinansowane mogą być także określone usługi świadczone dla podmiotów 

klastra (takie jak doradztwo, szkolenia, wymiana informacji, wspólna promocja), jak i wspólna 

infrastruktura (np. laboratorium certyfikacyjne). 

 

Sieciowanie to budowanie podstawowej tkanki klastra, czyli współpracy. Sieciowanie przyjmuje 

postać cyklicznych spotkań aktorów inicjatywy – mniej lub bardziej formalnych. Mogą to być 

spotkania merytoryczne poświęcone zagadnieniom branżowym lub technologicznym, jak również 

spotkania integracyjne i towarzyskie (śniadania lub obiady biznesowe, spotkania sportowe, imprezy 

rodzinne lub dla dzieci, wieczorki taneczne itp.). Często aktorzy inicjatywy wybierają konkretny pub, 

kawiarnię lub klub sportowy jako miejsca „kultowe” dla danej inicjatywy. 

 

Transfer technologii to proces, który ma miejsce w sytuacji, gdy jeden podmiot (np. uczelnia wyższa, 

przedsiębiorstwo) chce w sposób odpłatny lub nieodpłatny umożliwić innym podmiotom korzystanie 

ze swojej wiedzy i know-how (np. nowej technologii produkcji). Przekazywane informacje mogą 

występować pod dwoma postaciami - technicznej (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz 

procedur (m.in. prawnych, umowy o zachowaniu poufności, patenty, licencje). 
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