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Rząd RP oraz goście z USA i Europy na II Kongresie Klastrów
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20 maja 2014 roku w Sejmie RP odbędzie się II Kongres Klastrów Polskich. Lista gości świadczy niezwykle
wysokiej randze wydarzenia. Hasło przewodnie Kongresu to: Klastry polskie ich rola i kondycja u progu
nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
Wydarzenie będzie stanowić debatę na temat słabych i mocnych stron powstałych i powstających w Polsce
klastrów w kontekście rozwoju przedsiębiorczości naszego kraju i konkurencyjności polskich firm w Unii
Europejskiej.
Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński dokona uroczystego otwarcia II Kongresu Klastrów
Polskich w Sejmie RP. Następnie odbędą się panele dotyczące innowacyjności, finansowania i
funkcjonowania klastrów. Dyskutować w nich będą najwyżsi przedstawiciele rządu, nauki i biznesu.
W wydarzeniu uczestniczyć będą reprezentanci klastrów i osoby zainteresowane klasteringiem, a także
reprezentanci klastrów z różnych stron świata - ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z Węgier czy z Serbii. Na
zaproszenie Dyrektora II Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RP Bogdana Węgrzynka, Wiceprezesa
Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych "Futura", na kongres przyjeżdżają goście z Białego
Domu.
Klastry w Polsce rosną w siłę i tym samym stają się siłą napędową gospodarki naszego kraju. Zainteresowanie
najwyższych władz rządzących i udział reprezentantów wszystkich kluczowych ministerstw daje nadzieję na
wiele ważnych dyskusji o wsparciu dla funkcjonowania klastrów. Zainteresowanie kongresem najlepiej
obrazuje to, że to w klastrach upatruje się największych możliwości na rozwój innowacyjnej gospodarki
naszego kraju, która jest tak ważna w najbliższych latach w kontekście perspektywy finansowej na lata
2014-2020.
Obserwowany wzrost znaczenia grup klastrowych jest przejawem współpracy, networkingu, kooperacji i
edukacji w tym zakresie. II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP ma przyczynić się do integracji
właściwych środowisk i odpowiadać na potrzeby instytucji wchodzących w skład struktur klastrowych
obecnych na naszym rodzimym rynku.
Organizatorami II Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RP są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej
i jego przewodniczący Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie na
czele z Prezesem Zarządu Krzysztofem Krystowskim. Dyrektorem Kongresu jest Bogdan Węgrzynek,
Wiceprezes Związku i Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Partnerami
organizacyjnymi są m.in. ARP Sp. z o.o., Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Klaster Firm
Informatycznych Polski Wschodniej (Klaster IT).
Zarejestrować się na II Kongres Klastrów w Sejmie RP można na stronie: www.kongresklastrow.pl
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