
Zostań członkiem Klastra ! 
 
 

Wspólnie budujmy ofertę polskich produktów i usług 

branży odpadowej i recyklingu ! 



Czym jest Klaster ? 
 

Klaster jest platformą współpracy często konkurujących ze 
sobą firm. Dzięki synergii i dostępie do zasobów klastrowych 
(wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) przedsiębiorcy w 
dłuższym okresie osiągają więcej dla własnego wymiernego, 
ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. 
 
Klaster  budowany jest także w oparciu o kryteria 
funkcjonalne (jak najlepiej zaspokoić rynek) , gdzie 
uczestnicy współpracując na zasadach komplementarności, 
a nie konkurencji, tworzą łańcuch wartości dla klienta. 
 
Klaster jest kreatorem działań służących promocji 
produktów  oraz usług członków klastra,  tworzących 
wspólną komplementarną  ofertę. 
 

 
 



 

Najsłynniejszy Klaster 
 

Dolina Krzemowa jest pierwszym na świecie i 
najsłynniejszym klastrem . Na przestrzeni 300 mil 
kwadratowych w Kalifornii  jest obecnie ponad 6 tys. 
firm wysokotechnologicznych, w których pracuje 
ponad 1 mln osób. 
 
Swoje siedziby mają tam m.in. Facebook, Google, 
Intel, Hawlett-Packrad, Adobe System, Yahoo. 
 
 



 

Dlaczego Klaster ? 
 

Globalizacja stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania  
i  wymaga ciągłego doskonalenia się. 
 

Konkurencyjność i wzrost w gospodarce wiążą się                               
z rozwojem zdolności innowacyjnej, oraz dostępnością 
globalnych zasobów: informacyjnych, technologicznych, 
materialnych, ludzkich.  
 

Klastry to istotne formy współdziałania przedsiębiorstw, 
wpływające na ich rozwój rynkowy,  innowacyjność oraz 
konkurencyjność.  
 

Polska gospodarka potrzebuje przedsiębiorców 
innowacyjnych, którzy wprowadziliby na rynek wysokiej 
jakości innowacyjne produkty i usługi. 
 

W rozwiniętych i najmocniejszych gospodarczo krajach Unii 
Europejskiej, polityka regionalna, oparta jest właśnie na 
inicjatywach klastrowych. 



  
 

Działalność Klastra Gospodarki Odpadowej I Recyklingu          
ma na celu wzrost konkurencyjności firm i instytucji w nim 
zrzeszonych min. poprzez: 
 
• stworzenie sieci współpracy w obszarze 

zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów 

• wsparcie wprowadzenia na rynek innowacyjnych 
produktów z recyklingu,  urządzeń , instalacji oraz wysoko 
specjalistycznych linii technologicznych przeznaczonych 
dla sektora zagospodarowania  odpadów i recyklingu, 

• zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych 
zasobów 

• wsparcie realizacji innowacyjnych projektów 
inwestycyjnych 

 
 

Jak działamy ? 



 
 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zbudowały             
polskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
gospodarczą związaną z zagospodarowaniem odpadów i 
recyklingu. 

Rdzeniem Klastra są mikro, małe i średnie firmy                               
z kapitałem polskim, zaangażowane w zbieranie,                 
usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport 
wszelkiego rodzaju odpadów, producenci maszyn,               
urządzeń i linii technologicznych  do przetwarzania, 
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów a także                 
producenci wyrobów gotowych wykorzystujący surowce                                  
pochodzące z recyklingu. 

Wsparciem dla firm są instytucje naukowe, nowoczesne 
centra badawczo-rozwojowe, firmy i organizacje zajmujące 
się doradztwem biznesowym i dotacyjnym. 
 
 
 

Kto tworzy Klaster? 



Kto tworzy Klaster? 

 

 54 podmiotów gospodarczych w tym: 
      46 mikro i małych 
      17 średnich 
      1 dużych  
 
 12 liczących się w kraju i zagranicą uczelni i jednostek 

badawczo – naukowych 
 
 20 instytucje otoczenia biznesu i firmy doradcze 

 
 1 Organizacje o charakterze non profit 



 
 
 

 

Motto Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  
wyrażają trzy główne zasady: 
 

 

 Ważny jest głos każdej firmy! 

 Wszystkie decyzje podejmowane są  
demokratycznie i zawsze transparentnie! 

 Wszyscy członkowie  mają takie same obowiązki                          
i prawa ! 

 

ZACZNIJ DZIAŁAĆ  - Zostań Członkiem Klastra 



1. Większa wiarygodność rynkowa firm należących do 
Klastra  

2. Rozwój i promocja oferty handlowej członków klastra 
pod wspólną marką w kraju i zagranicą 

3. Sprzyjające warunki do rozwoju partnerstw o 
charakterze biznesowym czy  badawczo-rozwojowym 
pomiędzy firmami, firmami i jednostkami naukowymi 
(start-up’y, spin-off’y) 

4. Więcej możliwości dla firm na znalezienie nowych szans  
i możliwości rynkowych dzięki współpracy z członkami 
klastra oraz instytucjami zagranicznymi z którymi Klaster 
współpracuje 

Korzyści wynikające z członkostwa w Klastrze 



5. Możliwość realizacji indywidualnych projektów 
biznesowych i badawczo-rozwojowych  finansowanych 
m.in.  ze środków UE dzięki współpracy z ekspertami 
klastrowymi 

6. Dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat 
rynków, trendów, technologii i innowacji z kraju jak                   
i zagranicą dostępnych online czy w tradycyjny sposób 
(spotkania klastrowe, konferencje, indywidualne 
konsultacje)  

7. Oferta specjalistycznych szkoleń oraz konferencji 
realizowanych w ramach klastrowej „Akademii 
Recyklingu” 

8. Udział w targach ( wspólne stoiska klastrowe), 
konferencjach, misjach gospodarczych krajowych                        
i zagranicznych 

Korzyści wynikające z członkostwa w Klastrze 



9. Specjalistyczne doradztwo w obszarach innowacji w tym 
transferu wysokospecjalistycznych technologii   

10. Szerokie wsparcie biznesowe, prawne, dotacyjne, 
środowiskowe jak również inwestycyjne  

11. Dostęp do wiarygodnych źródeł wiedzy, autorytetów 
naukowych i ekspertów rynkowych 

12. Aktualna informacja o programach wsparcia 
przedsiębiorców oraz dostępnych w kraju i zagranicą 
dotacji UE i innych programów 

13. Dostęp do analiz, opinii prawnych i informacji                               
o planowanych zmianach legislacyjnych ułatwiających 
przedsiębiorcom przygotowanie  się na nadchodzące 
zmiany prawne 

Korzyści wynikające z członkostwa w Klastrze 



 

 wspólne projekty gospodarcze (start-up’y, spin –off’y 
grupy zakupowe, grupy sprzedażowe) 

 transfer wiedzy i technologii 
 od pomysłu do przemysłu – naukowcy i przedsiębiorcy 

realizujący wspólne projekty badawczo-rozwojowe,  
 udział w wystawach i targach branżowych w kraju                              

i zagranicą 
 organizacja oraz obecność w branżowych konferencjach 

w kraju i zagranicą 
 13 patentów oraz  11 zgłoszeń patentowych 
 realizacja 7 projektów międzynarodowych, 
 działania lobbingowe na rzecz przedsiębiorców 

zrzeszonych w klastrze w obszarze tworzenia                                       
i stosowania prawa oraz wsparcia instytucjonalnego                       
i dotacyjnego  

Dotychczasowa działalność  



 

 Stały monitoring kroków legislacyjnych w polskim                        
i europejskim parlamencie 

 Przedstawiciele Klastra są członkami komisji eksperckich i 
grup doradczych w Sejmie, Senacie, Ministerstwie 
Środowiska, Ministerstwie Rozwoju ( m.in. Grupa robocza 
KIS 11), Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
PAPR, NCBR oraz na poziomie Komisji Europejskiej w 
ramach programu Horizon 2020  

 Klaster jest współtwórcą Programu Sektorowego 
Innowacyjny Recykling – dotacje dla recyklingu na 
tworzenie innowacji w ramach nowej perspektywy 
unijnej 2014-2020 

 Współpraca z regionami i władzami centralnymi 

Dotychczasowa działalność  



 
 11-13 kwietnia 2016 r.  Rzym -  spotkanie projektowe  dotyczące realizacji 

projektu PRODUCT CENTRIC RECYCLING PROJECT (KIC PROJECT COORDINATED 
BY ENEA)  

 18-19 luty 2016 r. prezentacja Klastra w trakcie  spotkania, 
projektowego  dotyczącego  realizacji projektu REFRESCO  

 9-10 grudnia 2015 r.  konferencja dotyczącą surowców mineralnych 
organizowaną przez Komisję Europejską w ramach EIT 

 18-22 maja 2015  - SECOND SYMPOSIUM ON URBAN MINING DO BERGAMO 
(Włochy) 

 2-4 marca 2016 r - Międzynarodowa Konferencja Recykling Metali Nieżelaznych 
, Kraków 

 29 września 2015 r.,– prezentacja Klastra w trakcie wizyty studyjnej 
przedstawicieli klastrów z regionu Walonia, w ramach współpracy realizowanej 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 13 listopada 2015 r. Warszawa – prezentacja Klastra podczas seminarium 
zorganizowanego dla japońskiej misji przedstawicieli sektora gospodarki 
odpadami JETRO JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION „MUNICIPAL WASTE 
MARKET REGULATION IN POLAND” 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  - spotkanie kooperacyjne  B2B z 
przedstawicielami klastrów regionu Nord-Pas de Calais we Francji. 

 IFAT 2016 

 

 

 

 

 

1. , 

Przykłady promocji zagranicznej Klastra 



Konferencje Klastra  

31 marca 2016 roku w Kielcach odbyła się trzecia już konferencja Klastra 
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu pt.:,, Gospodarka o obiegu zamkniętym''.  
Konferencja odbyła się drugiego dnia kieleckich Targów EKOTECH 2016. 

Konferencja została objęta patronatem: 



Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 11 kwietnia 2016 r. 
zorganizował w Sejmie ogólnopolską konferencję pt. „Polski system 
gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 
rozwój czy upadek” 

Konferencja klastrowa w Sejmie  …. 



 HRABRI CISTAC - ASSOCIATION OF WASTE INDUSTRY OF 
SERBIA (NON - PROFIT)  

 ASOCIACION LOGISTICA INNOVADORA DE ARAGON  

 THE ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS IN WASTE 
MANAGEMENT ASOCIACIA PODNIKATEL'OV V ODPADOVOM 
HOSPODARSTVE (APOH)  

 ENVICRACK CLUSTER  

 NATIONAL CLUSTER ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC  

 GREEN BUISNESS NORWAY  

 UMOWA WSPÓŁPRACY  W RAMACH PROJEKTU EUROPEAN 
PROJECT WEEENMODELS, FUNDED BY THE FINANCIAL 
INSTRUMENT LIFE +,  ISW INSTITUTE FOR STRUCTURAL POLICY 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT , GERMANY  

Współpraca i umowy międzynarodowe 



Uroczyste podpisanie  umowy o współpracy międzynarodowej  
pomiędzy przedstawicielami czeskiego  klastra National Cluster 
Association Of The Czech Republic a Klastrem Gospodarki 
Odpadowej i Recyklingu. 

Współpraca i umowy międzynarodowe 



Pierwsza w Polsce Akademia Recyklingu dedykowana dla firm z 
obszaru technologii odzysku i recyklingu odpadów. 

Celem jest dostarczenie krajowym przedsiębiorstwom wiedzy z 
zakresu światowych trendów i technologii w branży 
zagospodarowania i unieszkodliwienia wszelkiego rodzaju 
odpadów , odzysku i recyklingu m.in metali żelaznych i 
nieżelaznych, tworzyw sztucznych, gumy, drewna, szkła, celulozy, 
odpadów wielomateriałowych oraz finansowania inwestycji z 
wykorzystaniem Funduszy Unijnych oraz najnowszych rozwiązań 
prawnych. 

Oferta Akademii Recyklingu to m.in: 

 szkolenia zawodowe dla pracowników, 
 szkolenia dotyczące finansowania inwestycji z funduszy unijnych  

 szkolenia z zakresu najnowszych rozwiązań prawnych. 
 

Podnosimy kompetencje  



Wydarzenia w których braliśmy udział 

11 MARCA 2015 ROKU KRAKÓW – „POLITYKA SUROWCOWA 
POLSKI” 

Konferencja objęta patronatem merytorycznym  
Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 



Wydarzenia w których braliśmy udział 

15-16 kwietnia 2015 roku Ożarów Mazowiecki  
"Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" 



Wydarzenia w których braliśmy udział 

29 czerwca 2015 roku, Katowice  
Debata „Polityka surowcowa Państwa, a rozwój gospodarki Polski” 



Klaster na Targach 

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami EKOTECH, Kielce  

 

 



Klaster na Targach 

MIĘDZYNARODOWE TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 R., POZNAŃ  



Klaster na Targach 

TARGI TECHNIKI PAKOWANIA I OPAKOWAŃ WARSAW PACK  2016, 
WARSAW EXPO W NADARZYNIE POD WARSZAWĄ. 

 



Klaster na Targach 

MIĘDZYNARODOWE TARGI PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH  
I GUMY PLASTPOL.. 
 



Klaster na Targach 

MIĘDZYNARODOWE TARGI WODY, ŚCIEKÓW I ODPADÓW IFAT 2016, 
MONACHIUM 
 



Klaster na Targach 

MIĘDZYNARODOWE TARGI WODY, ŚCIEKÓW I ODPADÓW IFAT 2016, 
MONACHIUM 
 



Dążymy aby  

Klaster Gospodarki Odpadowej                              
i Recyklingu stał się  

Krajowym Klastrem Kluczowym 
 

Plany na najbliższą przyszłość 



W obecnej globalnej rzeczywistości głos pojedynczego 
przedsiębiorcy jest niedostrzegany. 
Jeżeli chcecie Państwo, mieć realny wpływ na tworzone 
prawo, wzmocnić i rozwinąć działalność Państwa firmy, 
jeżeli chcecie aby wasze uwagi, opinie, i sugestie miały siłę 
sprawczą – Rozwiązanie jest bardzo proste  
 
ZACZNIJCIE DZIAŁAĆ Z NAMI !!!  
 
Dołączcie do nas  
RAZEM MOŻEMY NAPRAWDĘ ZDZIAŁAĆ DUŻO WIĘCEJ !!!!! 

 
Zapraszamy ! 


