LISTA ORGANIZACJI KLASTROWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Bydgoski Klaster Przemysłowy
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: BKP jest najstarszym działającym klastrem w regionie kujawsko-pomorskim. Istnieje od
2006 r. Klaster działa w branżach przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji wyrobów z tworzyw oraz
narzędzi. W chwili obecnej dla klastra należą już także przedsiębiorcy spoza regionu kujawskopomorskiego. Klaster blisko współpracuje z uczelniami, przede wszystkim o charakterze technicznym,
realizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich, w tym ponadnarodowe.
Klaster skorzystał ze wsparcia Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu
strategicznego (Etap I) oraz na realizację przedsięwzięcia "Bydgoski Klaster Przemysłowy - siła branży
narzędziowej i przetwórczej" (Etap II).
Kontakt: biuro@klaster.bydgoszcz.pl
WWW: Bydgoski Klaster Przemysłowy

Stowarzyszenie Infoklastra Poligraficznego
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: Idea klastra skupia się na połączeniu i zorganizowaniu współpracy przedsiębiorstw, z których
większość zlokalizowana jest w Inowrocławiu, powiązanych z przemysłem poligraficznym. Członkowie
klastra chcą utworzyć kompleksową ofertę, która przede wszystkim będzie skierowana do dużych lub
nietypowych odbiorców.
Klaster koordynowany przez przedsiębiorstwo TISOFT skorzystał ze środków Funduszu Powiązań
Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu strategicznego (Etap I), aktualnie ubiega się o wsparcie na
realizację przedsięwzięcia "Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego"
(Etap II).
Kontakt: info@tisoft.com.pl
WWW: InfoKlaster

Kujawsko-Pomorski Klaster ICT
Forma prawna: fundacja

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Opis: Kujawsko - Pomorski Klaster ICT w zamyśle przedsiębiorców ma stanowić ośrodek wspierający
rozwój sektora ICT podnoszącego innowacyjność, konkurencyjność oraz wspierający kojarzenie
partnerów biznesowych i naukowych w województwie kujawsko-pomorskim. Celem klastra jest także
sprzyjanie rozbudowie i ulepszeniu portfolio oferowanych usług i produktów w taki sposób, by
odpowiadało możliwie efektywnie odpowiadało ono na bieżące potrzeby klientów.
Klaster utwrzony z inicjatywy przedsiębiorstwa SoftBule S.A. ubiega się o wsparcie ze środków Funduszu
Powiązań Kooperacyjnych na realizację przedsięwzięcia "Kujawsko-Pomorski Klaster ICT" (Etap II).
Kontakt: klaster-ict@wp.pl

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Celem działania Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, którego liderem jest KujawskoPomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan jest działanie na rzecz ekonomicznego wzmacniania jego
członków m.in. poprzez zacieśnianie współpracy, pozyskiwanie nowych klientów oraz poszerzanie
zakresu oferowanych usług.
Klaster skorzystał ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu
strategicznego (Etap I), aktualnie ubiega się o wsparcie na realizację przedsięwzięcia "Wdrożenie I etapu
Strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej" (Etap II).
Kontakt: biuro@kpoplewiatan.pl
WWW: Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej

Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Jednym z celów KTZ, który zainicjowany został przez Port Lotniczy w Bydgoszczy, jest budowa
mocnej pozycji rynkowej poszczególnych członków, ale także samego klastra, jako wyspecjalizowanego
centrum usług zdrowotnych, którego oferta będzie kierowana do klientów polskich i zagranicznych.
Klaster swoje działania zamierza prowadzić w korelacji z promocją międzynarodowej marki województwa
kujawsko-pomorskiego.
Klaster skorzystał ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu
strategicznego (Etap I), aktualnie ubiega się o wsparcie na realizację przedsięwzięcia "Platforma
współpracy - rozwój klastra turystyki zdrowotnej" (Etap II).
Kontakt: biuro@ktz.org.pl
WWW: Klaster Turystyki Zdrotownej

Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: LOT Toruń została zidentyfikowana jako klaster w badaniach Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości już w 2011 r. W roku 2013 władze stowarzyszenia podjęły decyzję
o zintensyfikowaniu działań skupionych na rozwoju Convention Bureau w oparciu o powiązania
kooperacyjne pomiędzy podmiotami z branży.
Klaster skorzystał ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu
strategicznego (etap I), aktualnie ubiega się o wsparcie na realizację przedsięwzięcia "Realizacja
elementów rozwoju klastra turystycznego".
Kontakt: lot@lottorun.pl
WWW: LOT Toruń

Klaster Turystyczny Obszaru BIT
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: Klaster Turystyczny Obszaru BIT jest regionalną inicjatywą firm i organizacji działających w branży
turystycznej skoncentrowanych wokół Bydgoszczy, Inowrocławia i Torunia (BIT). Celem klastra
utworzonego pod auspicjami Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest promocja, sprzedaż
i rozwój produktów oraz usług turystycznych znajdujących się w ofercie jego członków w kraju, a także
za granicą.
Klaster ubiega się o wsparcie ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na opracowanie
dokumentu strategicznego (Etap I).
Kontakt: biuro@bylot.pl
WWW: Klaster Turystyczny Obszaru BIT

Ciechociński Klaster Uzdrowiskowy Dolina Zdrowia
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: Dolina Zdrowia jest jedną z najstarszych kujawsko-pomorskich inicjatyw. Klaster w Ciechocinku
został zidentyfikowany w roku 2006. Jest to klaster typowo branżowy skupiający sanatoria, szpitale
uzdrowiskowe i podmioty, których działalność koncentruje się na tematyce zdrowia, z nastawieniem na
lecznictwo uzdrowiskowe. Koordynatorem klastra jest Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa, której
członkowie podejmują wspólne działania, m.in. na polu promocji.

Aktualnie klaster ubiega się o wsparcie na realizację przedsięwzięcia Opracowanie strategii rozwoju
Ciechocińskiego Klastra Turystyczno-uzdrowiskowego „Dolina Zdrowia” (Etap I).
Kontakt: marketing@kdnet.pl

Spiżarnia Kujawsko-Pomorska - Klaster Spółdzielczy
Forma prawna: spółdzielnia
Opis: Przedsięwzięcia realizowane przez klaster działający w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego
i branży HoReCa mają koncentrować się na rozwoju wspólnej oferty członków, sprzedaży produktów
i usług. Misją klastra jest "Promocja i sprzedaż markowej żywności tradycyjnej, regionalnej oraz
ekologicznej, będącej wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez przybliżenie
konsumentom produktów i tradycji kulinarnej jego regionów etnograficznych".
Klaster skorzystał ze wsparcia Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu
strategicznego, aktualnie ubiega się o środki na realizację przedsięwzięcia "Wdrożenie strategii rozwoju
Klastra Spiżarnia Kujawsko-Pomorska".
Kontakt: imprezy@bankiet-imprezy.pl

INKOKOMP Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Działalność klastra INKOKOMP koncentruje się na tworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju
innowacyjnych zastosowań kontrukcji kompozytowych, w tym mostowych. Klaster, którego liderem jest
przedsiębiorstwo ROMA Sp. z o.o. , działając na rzecz swoich członków wspiera integrację potencjału
i wiedzy przedsiębiorstw zaangażowanych w jego funkcjonowanie, która pozwala na wspólną realizację
przedsięwzięć w zakresie innowacyjnych zastosowań kontrukcji kompozytowych.
Klaster skorzystał ze wsparcia Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu
strategicznego, aktualnie ubiega się o środki na realizację przedsięwzięcia "Realizacja Strategii Rozwoju
Porozumienia Kooperacyjnego INKOKOMP Innowacyjne Konstrukcje Kompozytowe w Budownictwie
oraz Infrastrukturze Drogowej i Kolejowej".
Kontakt: roma@roma.torun.pl

Klaster ZA-CHEM Sp. z o.o.
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Klaster ZA-CHEM jest odpowiedzią przedsiębiorców działających na terenach zajmowanych przez
zlikwidowane zakłady chemiczne "ZACHEM" na potrzeby wzmocnienia własnej pozycji rynkowej oraz
konieczność poszukiwania nowych dróg rozwoju. W skład klastra wchodzą firmy działające w branżach
chemicznej, metalowej i odpadowej. Przedsiębiorcy zaangażowani w rozwój klastra wskazują, że jego
sprawne działanie przyczyni się do ich rozwoju, uprości wspólne relacje i ułatwi podejmowanie wspólnych
inicjatyw.
Klaster ubiega się o wsparcie ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na realizację
przedsięwzięcia "Klaster ZACHEM" (Etap II).
Kontakt:: klaster.zachem@gmail.com

Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: Klaster skupia przedsiębiorstwa instytucje otoczenia biznesu oraz uczelnie, których działalność
jest związana z przemysłem kreatywnym. Jego działalność skupia się na przygotowywaniu i sprzedaży
pod wspólną marką innowacyjnych multimedialnych materiałów edukacyjnych taki jak oprogramowanie,
wystawy multimedialne, filmy, słuchowiska, animacje i zdjęcia.
Klaster aktualnie stara się o uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na
opracowanie dokumentu strategicznego na opracowanie dokumentu strategicznego (Etap I) oraz na
realizację przedsięwzięcia "Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera".
Kontakt: kontakt@fundacjaplaton.org

Klaster Innowacji Mechatronicznych
Forma prawna: fundacja
Opis: Ideą przyświecającą podmiotom zaangażowanym w klaster zainicjowany przez Fundację Rozwoju
Mechatroniki, jest pobudzanie innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie
powiązań między światem nauki i biznesu.
Klaster skorzystał ze wsparcia Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu
strategicznego (Etap I), obecnie ubiega się o środki na realizację przedsięwzięcia "Wzmocnienie działań
I=B+R, Klaster Innowacji Mechatronicznych" (Etap II).
Kontakt: fundacja@mechatronika.org.pl
WWW: Klaster Innowacji Mechatronicznych

Kujawsko-Pomorski Klaster Obsługi Inwestycji HANZA
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: Inicjatywa klastrowa powstała z inicjatywy przedsiębiorstwa INTER ARTIC H. Dulanowski jest
odpowiedzią na trendy w branży budowlanej, które wskazują na konieczność zapewniania możliwie
kompleksowej obsługi inwestycji. Klaster zapewnia klientom systemowe wsparcie w zakresie
prowadzenia inwestycji budowlanej od wyboru i zakupu działki, przez usługi geodezyjne i budowlane, po
wykończenie.
Klaster skorzystał ze wsparcia Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu
strategicznego (Etap I), aktualnie ubiega się o środki na realizację przedsięwzięcia "Kujawsko-Pomorski
Klaster Obługi Inwestycji HANZA - realizacja strategii rozwoju" (Etap II).
Kontakt: biuro@iph.torun.pl

Stowarzyszenie Klaster "Grupa Meblowa HoReCa"
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: Klaster zainicjowany przez firmę Chairconcept.com składa się z przedsiębiorców, którzy
specjalizują się w produkcji profesjonalnego umeblowania dla podmiotów działających w branży
HoReCa. W związku z tym, że klienci branży oczekują oryginalnych, a zarazem ergonomicznych
rozwiązań członkiem klastra jest także wydział sztuk pięknych UMK. Dążenia klastra zmierzają
w kierunku wzmacniania grupy poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych, co pozwoli na wzmocnienie pozycji grupy na rynku krajowym i międzynarodowym.
Klaster skorzystał ze wsparcia Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na utworzenie dokumentu
strategicznego (Etap I), aktualnie ubiega się o środki na realizację przedsięwzięcia „Realizacja zadań
strategii rozwoju GRUPA MEBLOWA HORECA”
Kontakt: office@chairconcept.com

Klaster Toruńska Giełda Przy Towarowej
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: Klaster został zainicjowany przez firmę Urbitor Sp. z o.o., która zarządza miejska giełdą towarową
w Toruniu. Giełda skupia hurtowników i detalistów oferujących szeroką gamę towarów spożywczych
i przemysłowych. Przedsiębiorcy zaangażowani w inicjatywę upatrują we wspólnych działaniach
możliwości pozyskania nowych klientów (także zagranicznych), wzmocnienie swojej pozycji
konkurencyjnej względem innych podmiotów z branży, a także poprawy pozycji negocjacyjnej względem
dostawców, od których nabywają oferowane produkty.

Klaster aktualnie ubiega się o uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na
realizację przedsięwzięcia „Opracowanie Strategii Działania i Rozwoju Klastra Toruńska Giełda przy
Towarowej” (Etap I).
Kontakt: sekretariat@urbitor.pl

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
Forma prawna: stowarzyszenie
Opis: Powodem, dla którego zdecydowano się podjąć inicjatywę utworzenia klastra (z inicjatywy Instytut
Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju – Fundacja Naukowa) jest chęć wzmacniania
konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność klastra. Specyfika branży
wymaga od aktorów klastra ciągłego podwyższania poziomu innowacyjności technologii produkcji
i przetwarzania żywności dlatego bardzo istotnym partnerem klastra jest Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy.
Klaster skorzystał ze wsparcia Funduszu Powiązań Kooperacyjnych na realizację przedsięwzięcia
„Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji
i Rozwoju” (Etap I).
Kontakt: instytut@innowacyjnosci.org.pl

Fundacja Bydgoski Klaster Technik Multimedialnych
Forma prawna: fundacja
Opis: Głównymi powodami, dla których podjęto decyzję o wspólnych działaniach w ramach inicjatywy
klastrowej jest chęć uzyskania korzyści biznesowych wynikających ze współdziałania gospodarczego,
podniesienia poziomu innowacyjności oraz poprawy dostępu do transferu technologii, możliwości
lobbowania w środowiskach władzy na rzecz tworzenia pozytywnych warunków rozwoju branży, co
docelowo przekładać się będzie na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej grupy w sektorze
multimediów.
Kontakt: tartan@poczta.onet.pl

