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Czym jest klaster?

• Klaster jest to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie 
grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji 
zajmujących się określoną dziedziną, połączoną 
podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą. Geograficzny 
zasięg klastra może obejmować jedno miasto lub stan, cały 
kraj a nawet grupę sąsiednich krajów.

M.E.Porter , 2001



Możliwości innowacji w klastrze „x n” 

• Nowe rozwiązania technologiczne
• Nowy rynek, nowy produkt
• Nowy model biznesu
• Nowe narzędzia i techniki
• Nowe drogi rozwoju działalności
• Nowe formy organizacyjne
• Nowe formy współpracy
• Nowe podejścia w generowaniu dóbr publicznych
• Nowe sposoby komunikacji wewnątrz i na zewnątrz klastra
• Nowe powiązania z innymi klastrami

Za Michael J. Enright 2004
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Rola klastrów

• Motor rozwoju ekonomicznego
• Kreator i skarbnica umiejętności
• Równoczesna kooperacja i konkurencja (koopetycja)
• Promotor regionalnych i krajowych działań
• Kreator regionalnych/krajowych zdolności i umiejętności 
• Centralny punkt dla kształtowania polityki rozwoju regionalnego
• Centralne miejsce dla współpracy na linii biznes-biznes, biznes-nauka



DLACZEGO WARTO BYĆ W KLASTRZE MEDSILESIA:

• Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji branżowych. 
• Wypracowanie i realizacja wspólnych projektów przez członków 

klastra zarządzanych przez koordynatora.
• Realizacja konkretnych inwestycji w formie konsorcjum.
• Kluczowe Jednostki i Przedsiębiorstwa 

w obszarze technologii, wyrobów i urządzeń medycznych w 
jednym miejscu – MedSilesia – klaster technologiczny partner dla 
inwestorów, władz krajowych, współpracy międzynarodowej. 

• Warunki dla skutecznej komercjalizacji.
• Klaster jako przedstawiciel branży (w kraju w ramach np. 

Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, w regionie Obserwatorium 
Medyczne). 



www.medsilesia.com





Sukces klastra i współpracy
To nie sprint – to pełny maraton

„Getting together is a strat,

Staying together is progress,

Working together is success.” (Henry Ford 1863-1947)





www.medsilesia.com
Kontakt:
Izabela Czeremcha
Menadżer Klastra
tel. kom.: +48 668 426 494
e-mail: iczeremcha@gapr.pl

Alicja Michalik
Animator klastra
Tel.: +48 32 33 93 180
Tel. kom.: +48 795 195 683

e-mail: medsilesia@gapr.pl
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