
 

 

Szanowni Państwo, 

Czy wiecie Państwo na czym polega współpraca w ramach inicjatywy klastrowej albo 

grupy branżowej i jakie korzyści można osiągnąć z jej funkcjonowania?  

Czy wiecie, iż w nowym okresie programowania 2014 - 2020 powyższe inicjatywy 

mogą liczyć na znaczne wsparcie finansowe z funduszy europejskich i to zarówno na 

szczeblu regionalnym jak też krajowym ? 

Czy słyszeliście Państwo np.: o platformach zakupowych opartych na porozumieniach 

inicjatyw klastrowych, umożliwiających lepszą pozycję negocjacyjną podmiotów 

w nich zrzeszonych w przypadku zakupu różnorodnych usług? 

Czy wiecie Państwo jaką siłą na rynku są produkty oferowane pod jedną wspólną 

marką regionalną? 

Jeśli nie znacie odpowiedzi na powyższe pytania, firma F5 Konsulting sp. z o.o. chciałaby 

zaprosić Państwa do wzięcia udziału w projekcie informacyjno – promocyjnym dotyczącym 

organizacji spotkań 5 inicjatyw klastrowych/grup branżowych finansowanym z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego. Projekt jest częścią projektu systemowego pt: „Mazowiecka Sieć 

Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI). 

Celem projektu jest stworzenie nowej inicjatywy klastrowej/grupy branżowej m.in. w ramach 

branży rolno – spożywczej z terenu województwa mazowieckiego, przy wsparciu 

doświadczonych ekspertów z zakresu klasteringu. Co więcej, efektem współpracy 

z podmiotami zainteresowanymi uczestnictwem w inicjatywie klastrowej będzie 

opracowanie indywidualnej strategii rozwoju, będącej pierwszym krokiem do dalszego 

etapu jakim będzie organizacja Mazowieckiego klastra branżowego. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY ! 

Działaniami mogą być objęci wszyscy zainteresowani nawiązaniem współpracy w ramach 

danej branży i podjęciem działań zmierzających do utworzenia inicjatywy klastrowej, 

w szczególności: przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji publicznej, 

przedstawiciele środowiska naukowego oraz instytucji otoczenia biznesu. 



 

 

Powyższy projekt podzielony został na trzy części: organizację konferencji inicjującej,  

6 spotkań warsztatowych dla uczestników konferencji oraz przygotowanie przy współpracy 

z ekspertami stosownej strategii rozwoju. Jego realizacja zakładana jest na ok. 6 miesięcy.  

W związku z powyższym, w imieniu firmy F5 Konsulting Sp. z o.o. chciałbym zaprosić 

Państwa na konferencję inicjującą, która odbędzie się w Warszawie w dniu  

14 października 2013, od godz. 10.30 do godz. 14.30. (Centrum konferencyjne Golden 

Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123a). Jednocześnie przekazujemy Państwu szczegółowy 

program konferencji inicjującej. Dodatkowo udostępniamy Państwu również stosowny 

interaktywny formularz zgłoszeniowy w celu rejestracji.  

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres email: artur.olszewski@f5.pl lub 

drogą telefoniczną (61) 85 30 960. 

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące powyższego projektu znajdziecie Państwo na 

stronie www.klastrymsodi.pl lub też na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego www.msodi.mazovia.pl  

 

PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO – KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU MOŻNA BUDOWAĆ 

SAMODZIELNIE, JEDNAK ŁATWIEJ TO OSIĄGNĄĆ WSPÓŁPRACUJĄC W RAMACH 

INICJATYWY KLASTOWEJ ! 

 

Zapraszamy zatem do udziału w projekcie. 

 

 

Artur Olszewski 

Dyrektor Departamentu Projektów Europejskich 
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