Dotychczasowym

efektem dzialalnosci 551 jest zainicjowanie

projektów,

które nabraly konkretnych ksztaltów. W pazdzierniku 2014 r. powstal Kar-

Klaster Sudecka Siec Innowacji

konosko-Izerski Klaster Turystyczny, koordynowany przez Karkonoska
Agencje Rozwoju Regionalnego i majacy na celu polaczenie sil i srodków

Janusz Turakiewicz

zwojowych

przedsiebiorców

turystycznych,

jeleniogórskiej.

rozwoju gospodarczego
podejmowanych

Sudetów, powstala koncepcja instytucjonalizacji

wspólnych przedsiewziec w tej sferze. Sposród róznych

i jednostek

badawczo-ro-

turystycznej na terenie aglomeracji

Ich wspólne dzialania obejmowac beda w'szczególnosci

kreowanie innowacyjnych

W polowie 2013 r., w gronie osób zaangazowanych w dzialania na rzecz

samorzadów

dla rozwoju gospodarki
produktów

turystycznych,

udzial w regional-

nych, krajowych i transgranicznych inicjatywach, szlakach i produktach turystycznych oraz promocje regionu. Zalozyciele Klastra nawiazali juz kontakty z funkcjonujacymi

organizacjami w Polsce

od kilku lat podobnymi

wariantów wybrany zostal dla niej model oparty na sprawdzonych w swie-

i Niemczech i w ramach tej rozwijajacej sie z nimi wspólpracy uczestniczyli

cie i coraz bardziej popularnych rozwiazaniach klastrowych. W efekcie tych

w '" Alpejsrtc;::"Karpackim Forum Wspólpracy w Rzeszowie, poznajac formy

prac w listopadzie 2013 roku, podczas odbywajacego

miedzynarodowego

20. Polsko-Niemiecko-Czeskiego

sie w Jeleniej Górze

wspóldzialania promocyjnego w obszarze Alp i Karpat.

Forum Kooperacji Firm podpisane zostalo

porozumienie o utworzeniu Klastra Sudecka Siec Innowacji (551).

W grudniu 2014 r. odbylo sie zebranie zalozycielskie Stowarzyszenia Klaster "Walbrzyskie Surowce~ koordynowane

Sygnatariuszami
województwa

porozumienia,

zawartego

w obecnosci wicemarszalka

dolnoslaskiego Jerzego Luznlaka i bedacego jednym z ini-

cjatorów tego przedsiewziecia prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawily,

przez Agencje Rozwoju Regio-

nalnego AGROREGSA i powolane dla organizowania wspólpracy pomiedzy
uczelniami wyzszymi, instytucjami

naukowymi oraz podmiotami

darczymi na rzecz przygotowywania

gospo-

projektów biznesowych, opartych na

byli przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREGSA w Nowej

zasadzie przeksztalcania wiedzy o potencjale surowców aglomeracji wal-

Rudzie, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze,

brzyskiej w nowe produkty, uslugi i technologie, które maja realne zasto-

Agencji Rozwoju Innowacji SA we Wroclawiu, Uniwersytetu

sowanie w gospodarce. Podstawa dzialania Stowarzyszenia jest dazenie

nego we Wroclawiu, Uniwersytetu
Consulting

-

InGosTur

Instytutu

Ekonomicz-

Przyrodniczego we Wroclawiu, CMS

Gospodarki

Sudeckiej Izby Przemyslowo-Handlowej

Turystycznej

w Jeleniej

Górze,

w ~widnicy I Sudeckiego Zwiazku

do optymalnej reprezentacji srodowisk dzialajacych na rzecz budowy potencjalu krajowej inteligentnej
technologii materialowych~

specjalizacji "Surowce dla zaawansowanych

Pracodawców (obecnie Dolnoslaskich Pracodawców) w Szczawnie-Zdroju.
Obydwa
Zdaniem inicjatorów
spolecznosc, wartosci
uzdrowiskowych

utworzenia Klastra, potencjal Sudetów tworza jego
kulturowe

i krajobrazowe,

walory

miejscowosci

i rekreacyjnych, zasoby surowcowe i funkcjonalne

po-

wiazania transgraniczne. W sytuacji, gdy region uznany zostal w Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020
jewództwa
tkniety

oraz w Strategii Rozwoju Wo-

Dolnoslaskiego 2020 za Obszar Strategicznej Interwencji, do-

skutkami

peryferyjnosci

i slabej infrastruktury

nych

przedsiewziecia

przez

Zarzad

kursach ofert

uzyskaly

Województwa

na realizacje zadan

sci wspomagajacej

nia klastra turystycznego

finansowe

Dolnoslaskiego
publicznych

rozwój gospodarczy,

czosci i sieci wspólpracy.
spodziewac

wsparcie

w tym

w

ogloszo-

otwartych

kon-

z zakresu dzialajnorozwój

przedsiebibr-

Podjete zostaly dzialania w celu utworzew Kotlinie

Klodzkiej, czego efektów

mozna

sie w 201 S r.

komunikacyjnej,

w którym wystepuje brak strategii rozwoju, deficyt przedsiebiorczosci, roz-

Obok omówionych przedsiewziec, realizowane sa dzialania popularyzujace

- o przy-

idee wspólpracy sieciowej przedsiebiorców, nauki i administracji publicznej

drobnienie inicjatyw, zaniedbania w rozwoju obszarów wiejskich

szlosci Sudetów bedzie decydowala zdolnosc do wdrazania partnerskich
i innowacyjnych

programów rozwoju, opartych na zintegrowanych

dziala-

oraz ulatwiajace dostep do wiedzy o zasadach i najlepszych praktykach klastrów polskich i zagranicznych. Przedstawiciele Klastra Sudecka Siec Inno-

niach nauki i gospodarki. Zwiazana z takim mysleniem Inicjatywa skiero-

wacji uczestnicza w konferencjach, podczas których przedstawiaja walory

wana jest do srodowisk biznesu, nauki oraz samorzadów lokalnych funkcjonujacych glównie w obszarze Sudetów.

cia utworzona zostala "Baza Wiedzy Klastra 551" - wirtualna biblioteka Kla-

przygotowywanych

w jego ramach rozwiazan klastrowych. Dla ich wspar-

stra.Jeleniogórskiemu

Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej"Ksiaznica

Twórcy Klastra postawili przed soba zadanie inicjowania i wspierania bu-

Karkonoska" oraz bibliotekom

dowy sieci wspólpracy przedsiebiorców, samorzadów i sfery nauki. Wspól-

o tematyce klastrowej, wydanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsie-

dzialanie tych srodowisk, zgodnie z teoria "potrójnej

biorczosci, co ulatwi dostep do nich studentom i wszystkim zainteresowa-

Portera, przez efekt synergii wywoluje
czego przykladem
Dolina Lotnicza.

sa kalifornijska

helisy" Michaela

najsilniejsze impulsy rozwojowe,

Dolina Krzemowa czy podkarpacka

uczelnianym przekazano zestawy publikacji

nym. Grupa Problemowa Badan Naukowych podjela inwentaryzacje potencjalu badawczo-naukowego

Sudetów, obejmujaca instytucje i osoby zaj-

mujace sie tematyka sudecka w Polsce i w osrodkach zagranicznych. Prowadzone sa dzialania w celu pozyskania partnerów czeskich i niemieckich
do wspólpracy i wymiany doswiadczen.

Biznes

Nauka

Wiecel informacii

na portalach:

www.karr.pl
www.ssi-sudety.pl
www.kikt.com.pl
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www.walbrzyskiesurowce.pl
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