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Program szkolenia 

27 listopada 2013 r. 

9:00 – 9:15              

Przywitanie uczestników. Zapoznanie z planem szkolenia. Przedstawienie trenera 

9:15 – 10:45          

Specjalizacja gospodarcza w budowaniu konkurencyjności regionów. 

a. Definiowanie gospodarczej specjalizacji regionalnej.  

b. Specjalizacje krajowe – projekt. 

c. Specjalizacje regionalne porównanie w regionach województw opolskiego i śląskiego. 

10:45 – 12:15   

Rola i zadania władz regionalnych we wzmacnianiu gospodarki. 

d. Model triple helix w rozwoju gospodarczym. 

e. Podstawy w budowaniu relacji między biznesem i władzami lokalnymi. 

f. Bariery współpracy w triadzie biznes – nauka- administracja 

g. Modele wsparcia władz lokalnych w rozwoju gospodarczym regionu. 

12:15 – 12:30  

Przerwa kawowa 

12:30 – 13:15  

Budowanie współpracy sieciowej z uwzględnieniem „smart specialisation” ”– cz.1 

h. Współpraca sieciowa – klastry 

i. Klastry w specjalizacjach regionalnych 

13:15 – 13:45  

Przerwa na lunch 

13:45 – 14:30  

Budowanie współpracy sieciowej z uwzględnieniem „smart specialisation”– cz.2 

j. Koncepcja World Class Clusters. 

14:30 -16:00 

Metodyka definiowania „smart specialisation”  

k. Modele rozwoju regionalnego  

l. Proces definiowanie ”smart specialisation” przyjęty przez EU 

m. Narzędzia wsparcia ”smart specialisation”   -wstępne założenia 
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Program szkolenia 

28 listopada 2013 r. 

9:00 – 9:15              

Przywitanie uczestników. Zapoznanie z planem szkolenia. Przedstawienie   trenera. 

9:15 – 10:45          

 Rola klastrów jako regionalnych narzędzi wzrostu konkurencyjności innowacyjności gospodarki 

a. Klastry w polityce światowej, europejskiej, narodowej oraz regionalnej, 

b. Sieci jako strategiczne narzędzie rozwoju regionalnego odpowiadające na potrzeby 

inteligentnych specjalizacji, 

c. Best practices: Hamburg, Karlskrona. 

10:45 – 12:1   

 Metody wsparcia kluczowych branż w regionie przez sieci współpracy 

d. Świadomość przedsiębiorców a świadomość samorządu – jak współpracować? Jak uzyskać 

efekt synergii? 

e. Brokerzy sieci innowacji – kluczowe ogniwo wsparcia. 

f. 10 zasad dobrego menadżera klastrowego – szwajcarskie podejście do wsparcia. 

g. Centrum kompetencji klastrowych – narzędzie wspierające rozwój branż w regionie. 

12:15 – 12:30  

Przerwa kawowa 

12:30 – 13:15  

Budowanie strategii klastrów i inicjatyw klastrowych – cz. 1 

h. Mapowanie – podstawa działań strategicznych: co mapować, jak mapować? Jak wydobywać 

wiedzę ukrytą? 

i. Strategia klastra – odwieczny problem polskich klastrów: optymalizacja kosztów czy ekspansja 

rynkowa?  

13:15 – 13:45  

Przerwa na lunch 

13:45 – 14:30  

Budowanie strategii klastrów i inicjatyw klastrowych – cz.2 

j. Strategia klastra – jak zamienić myślenie „jak być tańszym” na myślenie „jak być lepszym”? 

k. 5 zasad dobrego klastra. 
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14:30 -16:00 

Instrumenty internacjonalizacji klastrów i inicjatyw klastrowych. Czego brakuje polskim klastrom? Dlaczego 

polskie klastry są niewidoczne na arenie międzynarodowej? 

l. Targi, seminaria, konferencje – niewykorzystany potencjał. 

m. Programy ramowe – idealne miejsce do internacjonalizacji – jak wykorzystać potencjał? 

n. jak budować więzi bez środków unijnych? Dobre przykłady z Polski. 

 

 


