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MEMBERS and PARTNERS 



CLUSTER STRATEGY 

Polski Klaster Morski wspiera projekty:  
1. SMART PANEL –PARP 
2. SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI - 

Agencja Rozwoju Przemysłu  
3. TENTacle  
4. ELMAR 
5. ECOPRODIGI  
6. SMART BLUE REGIONS  
7. InterMarE –  
8. E-LASS –  
9. COGEA 
10. UMBRELLA   

Kpt. Alfred Naskręt, wiceprezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego 
ekspertem Komisji Europejskiej ds.  "Skills and Careers in the Blue Economy„.   



CLUSTER STRATEGY 

Polski Klaster Morski wspiera projekty: 
 
TENTacle - Capitalising on TEN-T core network 
corridors for prosperity, growth and cohesion 
ELMAR - Supporting South Baltic SMEs to enter the 
international supply chains & sales markets for boats 
& ships with electric propulsions 
ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry 
processes in the Baltic Sea Region through 
digitalisation  
SMART BLUE REGIONS - seeks to enhance blue 
growth opportunities based on increased capacity of 
Baltic Sea Regions to implement Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). 
InterMarE - Strengthening the international activity 
of blue sector SMEs in the South Baltic Sea area 
E-LASS - European network for lightweight 
applications at sea 
COGEA - Study on The Establishment of a 
Framework for Processing and Analysing Maritime 
Economic Data in Europe 



TENTacle Project 2016-2019 
 

Implementation 
period: 2016-2019 
23 partners from 
9 countries  
+ 65 associated 
organisations 

TENACLE 
GDYNIA 

THINK TANK 



SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI  
Agencja Rozwoju Przemysłu (INVESTIN) 

 





IS POMORZA 



IS POMORZA 





STRATEGIA KLASTRA 
 W KRAJU  

 Wsparcie Rządu RP, w realizacji Polityki morskiej i kosmicznej Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz żeglugi śródlądowej 

  Wsparcie administracji lokalnych i stowarzyszeń branzowych, podmiotów 
gospodarczych i uczelni, szkół i instytucji naukowych w realizacji polityki morskiej i 
kosmicznej RP oraz żeglugi śródlądowej  

 Uczestniczenie w rozwoju inteligentnych specjalizacji w kraju i na Pomorzu, 
integrowanie działań przedsiębiorców, uczelni i instytucji naukowych i administracji na 
rzecz rozwoju Polski Morskiej, rozwoju innowacji, w tym transferu wiedzy między nauką 
i przedsiębiorcami.   

 Generowanie innowacyjnych projektów w gospodarce morskiej,  przemysłach 
kosmicznych i żegludze śródlądowej 

 Organizowanie seminariów i współudział w konferencjach i targach promujących polską 
gospodarkę morską i przemysły kosmiczne.  

 Współpraca z innymi wiodącymi klastrami  i stowarzyszeniami klastrów oraz izbami 
gospodarczymi w Polsce.  

 



STRATEGIA KLASTRA 
 NA POMORZU 

 Kontynuowanie działań na rzecz rozszerzenia korytarza Adriatyk-Bałtyk o 
połączenia poprzez porty Region Morza Bałtyckiego z Europą Centralną i 
Wschodnią, z regionami Morza Czarnego i Morza Egejskiego, aż po kraje 
Lewantu i obszar gospodarczy Półwyspu Arabskiego. Udział w działaniach 
porozumienia samorządowego Bałtyk-Adriatyk.    

 Kontynuacja działań na rzecz współpracy biznesu, administracji i uczelni. 
Partnerstwo z Komisją Kosmiczną PAN, Krajową Izbą Gospodarki Morskiej 
oraz WISTA Poland,  współpraca naukowa z Polskim Towarzystwem 
Nautologicznym, Towarzystwem Organizacji i Zarządzania oraz Polskim 
Towarzystwem Ekonomicznym. Włączenie do tych działań kół naukowych z 
uczelni Pomorza. Współdziałanie  z Klastrem Logistycznym Północ-Południe, 
Klastrem Iterizon oraz klastrami Pomorza Zachodniego.  

 Partnerstwo w krajowych i międzynarodowych targach, konferencjach i 
seminariach związanych z gospodarką morską i kosmiczną 



STRATEGIA KLASTRA 
 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 Wpółpraca z europejskimi klastrami morskimi w ramach European Network of Maritime Clusters 
(ENMC), United Nations Global Compact, klastrami działającymi aktywnie na platformie European 
Cluster Collaboration Platform oraz Mare Forum w organizacji corocznych konferencji 

 Rozwój współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego. Generowanie projektów z polskimi 
przedsiębiorstwami i partnerami zagranicznymi w ramach  Programu Unii Europejskiej dla Regionu 
Morza Bałtyckiego 2014-2020, w tym aktywny udział w projekcie TENTacle poprzez TENTacle Gdynia 
Think Tank.  

 Wspieranie realizacji projektów:  

 TENTacle - Capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion 

 ELMAR - Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for 
boats & ships with electric propulsions 

 ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through 
digitalisation  

 SMART BLUE REGIONS - seeks to enhance blue growth opportunities based on increased capacity of 
Baltic Sea Regions to implement Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). 

 InterMarE - Strengthening the international activity of blue sector SMEs in the South Baltic Sea area 

 E-LASS - European network for lightweight applications at sea 

 COGEA - Study on The Establishment of a Framework for Processing and Analysing Maritime 
Economic Data in Europe 

 UMBRELLA - EU Interreg South Baltic Programme – it helps boosting cross-border cooperation 
capacities of Local Actors in the South Baltic Sea 

 

 



STRATEGIA KLASTRA 
 PUBLIC RELATIONS 

 Rozwój komunikacji członków Klastra w celu transferu wiedzy i generowania wspólnych projektów 

 Polski Klaster Morski prowadzić będzie na stronie internetowej: 

 obserwatorium klastrów morskich w świecie; 

 informację o sieci klastrów Regionu Morza Bałtyckiego, Polski Klaster Morski zainicjował 
utworzenie sieci klastrów morskich w RMB;  

 Podstronę poświęconą klastrom morskim w świecie, rozwijać bilateralną współpracę z 
aktywnymi klastrami morskimi w świecie, w tym kontynuować transfer wiedzy z  

 podstronę poświęconą prawu morskiemu.  

 Popularyzować efekty naukowe i analizy członków Morskiego THINK TANKu 

 Promocja działalności członków Polskiego Klastra Morskiego na TW i FB 

 Promocja Polski Morskiej i przemysłów kosmicznych oraz członków Klastra na konferencjach 
krajowych i międzynarodowych  

 Partnerska współpraca z klastrami, samorządami gospodarczymi i lokalnymi na rzecz rozwoju Polski 
Morskiej  

 Organizacja seminariów i konferencji nt. gospodarki morskiej i polityki kosmicznej 

 Popularyzacji idei Polski Morskiej i aktywności kosmicznej w środowisku w środowisku młodzieży 
(we współpracy z innymi organizacjami – Liga Morska i Rzeczna, fundacja Świetlik i inni).   
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Prof. Marek Grzybowski, president 

Cpt. Alfred Naskręt, vice president 
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