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1.  Wstęp 

1.1 Wprowadzenie 

Wykorzystanie koncepcji klastrów jest jednym z najbardziej kompleksowych i dynamicznych sposobów 

podnoszenia kompetencji, poprawy konkurencyjności i rozwoju regionalnego. Tendencję do łączenia się 

w organizacje sieciowe różnych podmiotów: przedsiębiorstw, jednostek naukowych i badawczo-

rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, a także jednostek administracyjnych (np. samorządowych) 

i innych, można zaobserwować już od lat 80-tych ubiegłego stulecia. Powstawanie klastrów charakteryzuje 

właściwie wszystkie dziedziny gospodarki (w przemyśle, działalności usługowej, w sektorach technologii 

tradycyjnych i wysokich).  

Jednak inicjatywa klastrowa w Polsce jest ruchem stosunkowo nowym. Wynika to m.in. z niskiej skłonności 

przedsiębiorców do współpracy z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowo-badawczymi, czy 

instytucjami otoczenia biznesu. Niski poziom współpracy w głównej mierze jest efektem wzajemnych 

uprzedzeń i nie zawsze pozytywnych doświadczeń w odniesieniu do wspólnych działań przedsiębiorców 

i pracowników sektora nauki. Szerszy trend ku tworzeniu powiązań kooperacyjnych pomiędzy 

przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi wykształtował się dopiero na początku XXI wieku, 

a pierwszym dokumentem kładącym znaczący nacisk na tworzenie, wspieranie i rozwój inicjatywy 

klastrowej, był powstały na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wydany 2006 r. dokument „Kierunki 

zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”. Od tego czasu w kraju notuje się ciągły wzrost 

liczby klastrów. 

Powyższe potwierdzają wyniki analiz przeprowadzonych przez PARP1 – większość struktur klastrowych 

powstała w ciągu ostatnich 5 lat, a średnia wieku wynosi niewiele ponad 4 lata (najstarszy klaster działa od 

2003 r. – 15 lat). Na przestrzeni ostatnich 20 lat odnotowano kilka skoków wzrostu liczby utworzonych 

klastrów, pierwszy nastąpił w 2007 roku (utworzenie 15 klastrów), podczas gdy we wcześniejszych latach 

zawiązywane były pojedyncze klastry, następne w 2011 r. (26 klastrów), 2012 r. (21 klastrów) oraz 2014 r. 

(16 klastrów). 

Klastry działające na obszarze Polski w głównej mierze działają w sektorach: ICT, energetyki i OZE, 

budownictwa, jak również w branżach medycznej i turystycznej. Znacząca liczba klastrów należy do 

sektorów takich jak: usługi biznesowe i przemysł metalowy oraz technologie produkcji. Natomiast 

pojedynczych reprezentantów mają branże: meblowa, odzieżowa, maszynowa, drzewna, nanotechnologie, 

geodezja oraz farmacja i kosmetyki (inne).  

Inicjatywa klastrowa w Polsce podlega dynamicznemu rozwojowi – tworzone są nowe klastry zrzeszające 

grupę zróżnicowanych podmiotów działających we wspólnym obszarze – jednak część z utworzonych 

                                                           
1 Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015 [Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2016] 
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struktur nie spełnia definicji oraz roli jaką powinien pełnić klaster. Sytuację tą można przedstawić za pomocą 

liczb – ilości klastrów zarejestrowanych na Mapie Klastrów. Na koniec III kw. 2015 r. na Mapie dostępnej na 

Portalu Innowacji2, zarejestrowanych było 198 podmiotów. W wyniku podjętych działań związanych 

z inwentaryzacją klastrów (badania PARP) ustalono, że faktyczna liczebność funkcjonujących w kraju 

klastrów wynosi 134, z czego niecałe 70% posiada strategię rozwoju. Natomiast na chwilę obecną (listopad 

2018 r.) na Mapie zaznaczone są jedynie 63 klastry, z czego 16 z nich stanowią Krajowe Klastry Kluczowe.  

Pomimo rosnącego trendu w zakresie tworzenia struktur klastrowych, niewielka ich ilość skupia się 

w obszarze nanotechnologii. Poza Śląskim Klastrem Nanotechnologii (ŚKN) można wyróżnić Dolnośląski 

Klaster Nanotechnologiczny, który podobnie jak ŚKN powstał w wyniku inicjatywy podjętej przez Fundację 

Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET. De facto Dolnośląski Klaster Nanotechnologiczny 

stanowi rozszerzenie ŚKN, w związku z czym można stwierdzić, że w kraju utworzona jest jedna struktura 

klastrowa związana z tematyką nanotechnologii. 

1.2 Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategii rozwoju Śląskiego Klastra 

Nanotechnologicznego „Śląski Klaster NANO” (dalej: Klaster, ŚKN) na lata 2018 – 2023, przy założeniu 

wydłużenia perspektywy czasowej do roku 2025. Głównym zadaniem strategii jest sprecyzowanie 

kierunków rozwoju Klastra zgodnie z oczekiwaniami i interesem jego obecnych i przyszłych (potencjalnych) 

członków oraz wskazanie możliwości rozwoju przedsiębiorstw z sektora nanotechnologii w Polsce. 

Dokument można podzielić na dwie części – analityczną oraz strategiczną.  

Opracowanie rozpoczyna się częścią analityczną, która w syntetyczny sposób ujmuje ideę rozwoju inicjatywy 

klastrowej oraz przedstawia aktualne tendencje w branży nanotechnologii obserwowane na świecie, 

w Europie i w Polsce. Ponadto część ta obejmuje charakterystykę Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego 

wraz z określeniem jego potencjału i możliwości rozwoju. Rezultatem tej części opracowania jest analiza 

SWOT, która w przejrzysty sposób ukazuje silne i słabe strony Klastra oraz szanse i zagrożenia z nich 

wynikające. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, a także w oparciu o doświadczenia Koordynatora Klastra, 

Rady Klastra, Rady Naukowej Koordynatora Klastra oraz członków tworzących strukturę Klastra opracowano 

część strategiczną dokumentu, która zawiera szczegółowy opis struktury Klastra oraz planów dotyczących 

jego rozwoju, w tym celów strategicznych oraz działań umożliwiających ich osiągnięcie. Część ta zawiera 

również wizję oraz towarzyszącą mu misję rozwoju Klastra wraz ze wskazaniem strategicznych celów krótko- 

i długoterminowych, do osiągnięcia których dąży ŚKN. Poszczególnym celom przypisano horyzont czasowy, 

przewidywane wyniki ich realizacji oraz działania mające na celu ich osiągnięcie. Całość opracowania 

                                                           
2 https://mapaklastrow.pi.gov.pl/Klastry2/index.html 
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zamykają wytyczne w zakresie wdrażania i monitorowania przyjętej strategii oraz ocena komplementarności 

przyjętych założeń z innymi obowiązującymi strategiami oraz programami regionalnymi i krajowymi. 
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1. Koncepcja klastrów 

2.1 Zarys koncepcji 

Koncepcja klastrów z roku na rok zyskuje większą popularność. Wynika to z faktu, że zarówno politycy, 

przedsiębiorcy, jak i naukowcy, coraz częściej odwołują się do niej w kontekście rozwoju gospodarki. Klastry 

są kluczowym elementem rozwoju konkurencyjności i innowacyjności, co za tym idzie, przyczyniają się do 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Na wielu przykładach, z poszczególnych państw, o różnym stopniu 

rozwoju, można dostrzec korzyści jakie osiągają przedsiębiorstwa, należące do tego typu inicjatyw. 

W 1986 r. Michael Porter sformułował definicję klastra, która obecnie jest najbardziej rozpowszechniona: 

„Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek 

świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład 

uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, 

konkurujących między sobą, ale również współpracujących3”. Większość definicji klastra, mówi 

o koncentracji jednego lub większej liczby sektorów w danym regionie oraz podkreśla znaczenie sieci 

kontaktów między firmami a instytucjami. Granice omawianych klastrów są zmienne, a jego zasięg może 

być określony przez odległość i czas podróży do innych powiązanych przedsiębiorstw i instytucji. Obecnie, 

nowe formy kontaktu, tj. Internet, znacząco wpływają na zmiany granic oraz zasięgu klastrów. 

Samo istnienie skupiska przedsiębiorstw z danej branży nie wystarczy, aby zdefiniować klaster. Aby stworzyć 

jednostkę o intensywnej interakcji i współpracy, należy opracować wspólną strategie, ustalić priorytety oraz 

kierunki alokacji funduszy, w celu promowania rozwoju występujących na danym obszarze skupisk 

przedsiębiorstw. Wspieraniem klastrów powinna zajmować się polityka klastrowa, czyli szczególne działania 

administracyjne, które mogą przybierać różne formy. Są to konkretne programy pomagające klastrom 

w funkcjonowaniu, wdrażane na szczeblu krajowym lub regionalnym. Z kolei, dzięki inicjatywom 

klastrowym, czyli zorganizowanym działaniom na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności klastrów 

w regionie, często powstają organizacje klastrowe, które odgrywają ważną rolę jako koordynatorzy oraz 

dostawcy wyspecjalizowanych usług dla podmiotów z klastra. Jednostki te, są podmiotami prawnymi 

zajmującymi się koordynacją inicjatyw klastrowych i klastrów. Utworzenie organizacji klastrowej lub sieci 

współpracy jest często wspierane przez władze na szczeblu regionalnym (najczęściej poprzez finansowanie 

niektórych działań) lub bardziej spontanicznie inicjowane w ramach rozwijania współpracy między 

środowiskami gospodarki, administracji i nauki. Dojrzałe i skuteczne organizacje klastrowe w większości 

same ponoszą większość kosztów operacyjnych finansując się poprzez składki, sponsoring, opłaty za usługi 

                                                           
3 „Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje 

dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.” Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk, 2009. 
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i uczestnictwo w konferencjach oraz szkoleniach itp. Organizacje klastrowe często realizują projekty 

finansowane ze środków publicznych, dla których muszą zapewnić współfinansowanie. 

Na poniższym schemacie został przedstawiony podział występujących klastrów: 

 

Rysunek 2-1 Podział klastrów. Źródło: Opracowanie własne. 

Występujące klastry dzielą się na dwa, podstawowe typy: klastry wertykalne i horyzontalne. Pierwszy z nich, 

wykazujący tendencje rynkowe charakterystyczne dla relacji kupujący-sprzedawca, nastawiony jest na 

rozwój konkurencji, obok której występuje również współpraca między członkami. Klastry horyzontalne, to 

takie w których jednostki dostarczają na rynek podobny produkt, zatrudniają specjalistów z pokrewnych 

dziedzin bądź też wykorzystują do produkcji podobne surowce. Ten rodzaj powiązań między członkami 

klastra, ma na celu rozwój innowacyjności lokalnej gospodarki poprzez dążenie do wspólnych celów. 

Obie kategorie wymienionych klastrów można kolejno podzielić również według: faz życia, rodzaju 

działalności i stopnia innowacyjności. Typologia klastra uwzględniająca jego fazę życia, jest oparta na cyklu 

życia produktu, który jest głównym podmiotem danej branży: 

● faza embrionalna - powstają dzięki dyfuzji innowacji i pomysłów albo dzięki przyciągnięciu 

istniejących i rosnących w siłę liderów w branży. Ta faza ma zwykle charakter niezaplanowany 

i niezamierzony, 



\  

 

 

 

 strona | 8 / 53 

 

● faza wzrostu - powiększający się rynek przyciąga naśladowców, konkurentów, pracownicy chętniej 

i szybciej decydują się na zmianę pracodawcy i rozwój własnych umiejętności. Nowe firmy starają 

się budować i utrzymywać ze sobą relacje, nadążać za nowymi rozwiązaniami marketingowymi 

i technologicznymi, kontynuują podjęte działania innowacyjne, 

● faza dojrzałości - w miarę, jak proces produkcyjny staje się bardziej rutynowy, pojawia się w klastrze 

coraz więcej firm-naśladowców i wysokość kosztów staje się kluczowym źródłem przewagi 

konkurencyjnej, uczestnicy klastra poszukują nisz rynkowych i sposobów na poprawę 

produktywności, 

● faza schyłku - produkt klastra staje się w pełni zastępowalny, uczestnicy klastra powinni rozwijać 

kluczowe kompetencje i poszukiwać potencjalnych nowych produktów, zanim jeszcze klaster 

wejdzie w tę fazę. 

Inny podział klastrów, ze względu na sposób ich zarządzania, wyodrębnił się w konkretnych państwach i typy 

te upowszechniają się także w innych krajach. Poniżej przedstawiono włoski model klastra: 

 

Rysunek 2-2 Włoski model klastra. Opracowanie własne na podstawie [5]. 

Cechami charakterystycznymi dla tego typu klastra jest brak sformalizowanej struktury, członkowie nie mają 

ze sobą powiązań kapitałowych, ponadto nie ma organu, który zarządza daną strukturą. Związki między 

firmami są inicjowane wyłącznie przez właścicieli, których często wiążą więzi rodzinne. 

Kolejnym, bardziej formalnym powiązaniem może być model duński. 



\  

 

 

 

 strona | 9 / 53 

 

 

Rysunek 2-3 Duński model klastra. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5]. 

Jego struktura została wypracowana w trakcie realizowania przez rząd duński w latach 1988-1993 programu 

sieciowania. Program ten miał pobudzać kreację więzi kooperacyjnych między przedsiębiorstwami. Istotną 

rolę w tym modelu odgrywa broker sieciowy, który inicjuje kontakty między partnerami i koordynuje 

działania klastra. Duński model był wdrażany także na Węgrzech, a jego zmodyfikowane wersje 

uwzględniające różnice kulturowe i gospodarcze implementowano w Wielkiej Brytanii, Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. 

Ostatnim wyodrębnionym typem klastra jest model holenderski. Jego cechą charakterystyczną jest ścisła 

współpraca jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami. Model opisywanego klastra został 

przedstawiony poniżej: 

 

Rysunek 2-4 Holenderski model klastra. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5]. 
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Systemy typu klastrowego przyczyniają się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w nich 

działających. Efektywnie funkcjonujący klaster prowadzi do wzrostu produktywności lokalnych 

przedsiębiorstw, stymuluje i wspiera ich innowacyjność oraz przyczynia się do kreowania nowych miejsc 

pracy dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby nowych przedsiębiorstw. W wielu krajach przeprowadzono 

badania, które potwierdziły występowanie tego typu struktur oraz ich zdolność do tworzenia przewagi 

konkurencyjnej. Efektem tych badań było zaproponowanie, a następnie wprowadzenie w życie 

instrumentów polityki skierowanej na stymulowanie rozwoju klastrów. Rozwijające się klastry pozwalają na 

współistnienie wzajemnej konkurencji i kooperacji, co za tym idzie wzmocnienia potencjału podmiotów 

funkcjonujących w omawianej grupie. Konkurencja prowadzi do samodoskonalenia producentów 

oferowanych usług, a kooperacja umożliwia wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, zaczerpniętych 

z innych członków klastra. Współpraca ta, pozwala na łączenie potencjału i kompetencji firm z jednostkami 

– uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, jednostkami otoczenia biznesu czy organami samorządu 

terytorialnego. Przynależność do grona członków klastrów niesie za sobą wiele korzyści. Przedsiębiorstwa 

należące do klastra często są zdolne do szybszego i lepszego dostrzeżenia nowych potrzeb nabywców, 

korzystając z koncentracji firm dysponujących kontaktami i wiedzą o nabywcach, dostosowują się do 

potrzeb ich klientów. Udział w gronie niesie również korzyści w obszarze rozpoznawania nowych 

technologii. Uczestnicy mogą uzyskać wgląd w zmieniającą się technologię, dostępność komponentów 

i maszyn czy usług i marketingu. Istniejące związki z jednostkami naukowo-badawczymi, uniwersytetami, 

ułatwiają naukę i przepływ know-how. Przestrzenna bliskość uczestników grona intensyfikuje bowiem 

przepływ wiedzy oraz absorpcję i dyfuzję innowacji. 

2.2 Ogólne korzyści (obszarowe, podmiotowe) 

Liczne studia nad systemami klastrowymi potwierdzają, że omawiana koncepcja pozytywnie wpływa nie 

tylko na konkurencyjność przedsiębiorstw, danego regionu czy w końcu kraju, ale również oddziałuje na 

produktywność podmiotów działających w ramach klastra. Co więcej, należy zauważyć, że pozytywne efekty 

dotyczą nie tylko samych uczestników kooperacji. Dzięki klastrom zwiększa się konkurencyjność 

i innowacyjność kolejno gospodarek: lokalnej, regionalnej i krajowej. Klastry wpływają pozytywnie na 

tworzenie nowych podmiotów w regionie. Dodatkowo obszary, w których funkcjonują klastry stają się 

bardziej atrakcyjne z perspektywy potencjalnych inwestorów, w tym również zagranicznych. Dzięki 

powstawaniu klastrów dana lokalizacja staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, który przyciąga 

wykwalifikowaną kadrę specjalistów, a tym samym ma pozytywny wpływ na podniesienie konkurencyjności 

tego regionu. Tworzenie i rozwój klastrów wpływa pozytywnie m.in. na: 

● kształtowanie rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, z których najważniejsze znaczenie 

ma wiedza oraz kapitał ludzki wysokiej jakości, 

● rozwój infrastruktury naukowej w regionie oraz zwiększenie stopnia jej wykorzystania przez 

podmioty gospodarcze (transfer wiedzy, technologii), 
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● stymulowanie przepływu wiedzy, procesów uczenia się, absorpcji, 

● generowanie nowych innowacji (dzięki geograficznej bliskości oraz interakcjom między różnymi 

podmiotami działającymi w ramach struktur klastrowych), 

● tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie, 

● rozwój rozbudowanych sieci produkcji składających się z wyspecjalizowanych poddostawców 

i kooperantów,  

● podniesienie poziomu specjalizacji i efektywności funkcjonowania MŚP,  

● tworzenie atrakcyjnego rynku pracy, przyciągającego wykwalifikowanych pracowników,  

● zwiększanie atrakcyjności lokalizacyjnej dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

● stymulowanie działalności proekologicznej dzięki podejmowaniu przez współpracujące podmioty 

inwestycji i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, 

● tworzenie i wdrażanie innowacji ekologicznych. 

Negatywne elementy, które powinny być brane pod uwagę na każdym etapie rozwoju klastra: 

● niebezpieczeństwo zmowy kartelowej, dyktującej odbiorcom wyższe ceny, 

● potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko (np. w wyniku koncentracji 

przedsiębiorstw funkcjonujących w specyficznych gałęziach gospodarki), 

● postrzeganie danej lokalizacji wyłącznie przez pryzmat określonej branży, co w konsekwencji może 

spowodować, że inwestorzy z innych sektorów gospodarki nie będą interesowali się danym 

obszarem, 

● niebezpieczeństwo wykształcenia monokultury gospodarczej w regionie funkcjonowania klastra, co 

może spowodować, że w momencie likwidacji klastra powstanie wysokie bezrobocie o charakterze 

strukturalnym, trudne do zredukowania. 

Podmiotowe korzyści funkcjonowania klastra: 

● ułatwienie współpracy między uczestnikami (każdy podmiot może nawiązać trwałe partnerstwo 

z innym podmiotem wchodzącym w skład klastra), 

● większe możliwości rozwoju, identyfikacji nisz produkcyjnych, dostępu do rynków eksportowych 

oraz prowadzenia polityki zatrudnieniowej, 

● poprawę pozycji konkurencyjnej MŚP, 

● możliwość inicjowania wspólnych projektów (np. badawczo-rozwojowych), co pozwala na 

generowanie i zdobywanie wiedzy, a więc wzrost potencjału przedsiębiorstw, 

● dzięki wspólnym projektom większe szanse na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, 

głównie funduszy europejskich, gdzie często premiowana jest współpraca partnerów z rożnych 

sektorów (kapitał na inwestycje pozyskuje klaster, ale odbiorcą pomocy są uczestnicy), 
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● pozyskanie informacji o otoczeniu i branży, dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń z uczestnikami, 

możliwość rozwoju, 

● możliwość spotkania z ekspertami współpracującymi z klastrem – środowiska biznesowe, 

akademickie, 

● dostępne wsparcie w ramach doradztwa, w zależności od specjalizacji kooperantów może to być: 

doradztwo w zakresie prawa, marketingu, nowych technologii, środków unijnych, 

● możliwość promocji działalności kooperantów na forum klastra, ale także na rynku, dzięki 

prowadzonej współpracy międzynarodowej, co pozwoli znaleźć odpowiednich partnerów 

zagranicznych,  

● możliwość prowadzenie skutecznego lobbingu na rzecz uczestników, 

● możliwość podjęcia działań, które nie byłyby możliwe do zrealizowania w pojedynkę z uwagi na np. 

ograniczone możliwości finansowania, brak wyspecjalizowanej kadry (działając wspólnie firmy 

mogą skuteczniej oddziaływać na otoczenie, w tym na instytucje edukacyjne, władze lokalne czy 

regionalne), 

● atrakcyjny rynek pracy, który tworzy się w momencie rozwoju klastra i przyciąga wykwalifikowanych 

pracowników i absolwentów, dzięki temu przedsiębiorstwa mają dostęp do wykształconych 

pracowników,  

● w przypadku jednostek naukowo-badawczych – klaster umożliwia dostęp do doświadczenie 

praktycznego i nowej wiedzy, współpraca może się przyczynić do lepszego postrzegania uczelni lub 

instytucji naukowej, zwiększenia możliwości uzyskania lepszej oceny parametrycznej, czy też 

zdobycia finansowania, które umożliwi przyjęcie nowych pracowników, zapewnienie rozwoju 

i stworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia nowoczesnych badań, 

● dobrą komunikację z partnerami biznesowymi, pozwalającą dopasować jednostce naukowej 

program nauczania do potrzeb przedsiębiorców, a więc obecnego rynku, co znaczenie zwiększa 

szansę na znalezienie pracy przez absolwentów. 
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2. Analiza branży nanotechnologicznej 

Nanotechnologia jest młodą dziedziną technologii polegającą na manipulacji i tworzeniu struktur na 

poziomie atomów i cząsteczek. Jej genezę przypisuje się Richardowi Faynmanowi, który w 1959 r. 

przedstawił jej ideę jako potencjalnie możliwą4, a nazwę wykorzystano po raz pierwszy w 1974 r.5. Tym 

samym rozwój różnych aspektów nanotechnologii można przypisać rozmaitym dziedzinom nauki i branżom 

przemysłowym, jednocześnie będąc świadomym, że jest ona wynikiem synergii wszystkich tych dziedzin. 

W nauce specjalizacje nanotechnologiczne przypisywane są fizyce ciała stałego, ale także chemii czy 

inżynierii materiałowej, a coraz częściej również biotechnologii. Liczne aspekty nanotechnologii są rozwijane 

przez branże: chemiczną, materiałową czy związaną z aparaturą badawczą.  

Wyróżnienie branży nanotechnologicznej jako osobnego bytu, jest zatem trudne i rzadkie, zwłaszcza pod 

kątem historycznym, gdyż źródła danych statystycznych dopiero od niedawna zaczęły publikować 

informacje na ten temat. Dla przykładu, pierwsze publikacje, w których pojawia się słowo nanotechnologia 

w głównej unijnej bazie – Eurostat pochodzą z 2007 r., gdyż wtedy została uwzględniona w klasyfikacji 

dziedzin nauki i techniki przez OECD6. Natomiast dla polskiego Głównego Urzędu Statystycznego jest to rok 

2012.  

 

2.1 Branża na świecie  

Od początku XX wieku produkcja przemysłowa nanomateriałów mocno się rozwija, zwiększając 

sukcesywnie swój potencjał gospodarczy. Według PR Newswire, globalny rynek materiałów 

zaawansowanych został wyceniony na prawie 43 mld USD w 2015 r. i oczekuje się, że jego wartość wzrośnie 

do ponad 102 mld USD do 2024 r., w tempie CAGR równym 10,4%7.   Natomiast globalny rynek 

nanomateriałów według Allied Market Research szacowało się na 14,7 mld USD w 2015 r. i oczekuje się, że 

wzrośnie do wartości 55 mld USD w 2022, w tempie CAGR równym 20,7%8. Komisja Europejska w 2011 

roku globalny rynek nanomateriałów szacowała na 20 mld EUR (około 24 mld USD)9. Jest to znaczący udział 

w rynku materiałów zaawansowanych rozwiązań nanotechnologicznych, który ma tendencję rosnącą. 

                                                           
4 “There’s Plenty of Room at the Bottom” (Richard Feynman, Pasadena, 29 December 1959) 

5 N. Taniguchi, "On the Basic Concept of 'Nano-Technology'," Proc. Intl. Conf. Prod. Eng. Tokyo, Part II, Japan Society 

of Precision Engineering, 1974. 

6 OECD Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators - REVISED FIELD OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY (FOS) CLASSIFICATION IN THE FRASCATI DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL 
7 Advanced Materials Market 2016-2024, Transparency Market Research. 
8 Allied Market Research, Nanomaterials Market, 2014-2022 

9 http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/nanomaterials_en, ostatnia aktualizacja 29.11.2017r. 
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Razem ze wzrostem zainteresowania właściwościami materiałów w nanoskali, rośnie liczba badań 

związanych z nanotechnologią i ich aplikacją w różnych branżach przemysłu. W latach 2000-2016 wydano 

około 2,3 miliona publikacji naukowych związanych z nanotechnologią i nanonaukami. Najwięcej z nich 

stanowiło zastosowanie nanotechnologii w IT (35%), produkcji (13%), zdrowiu (12%), energetyce (9%) 

i fotonice (5%). Przy czym największy wzrost w latach 2000-2016 odnotowano dla dziedzin: fotonika (20%), 

energetyka (20%), najmniejszy zaś dla transportu (brak wzrostu) i konstrukcji (3%). Zgodnie z danymi z 2016 

r. do krajów, z których wywodzi się najwięcej publikacji, należą: Chiny, USA, Indie, Korea Południowa, 

Niemcy, Japonia, Wielka Brytania i Francja. Do ośrodków naukowych i uczelni wyższych publikujących 

największą ilość publikacji zaliczyć można: Chińską Akademię Nauk, Rosyjską Akademię Nauk oraz kilka 

chińskich uniwersytetów. 

Publikacje opracowywane są również przez firmy, które ze względu na szybki rozwój technologii inwestują 

w zaawansowane laboratoria badawczo-rozwojowe. W 2016 r. najwięcej publikacji naukowych dotyczących 

nanotechnologii wydały firmy: 

a) związane z medycyną: Genea Biocells, Merck, Bristol Meyers Squibb, Genentech, 

b) niezwiązane z medycyną: Samsung, IBM, Toyota, Intel, NTT, BASF, STMicroelectronics, Sinopec, LG Chem. 

Jednym z ważnym mierników rozwoju branży, związanej ściśle z rozwojem nowych technologii jest liczba 

patentów. W branży nanotechnologii obserwuje się wzrost liczby rejestrowanych patentów, mimo silnego 

trendu do zachowywania odkryć naukowych jako know-how i chronienia ich w ramach tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Krajem, który zgłosił najwięcej patentów dot. rozwiązań nanotechnologicznych w latach 

1993-2013 we wszystkich dziedzinach są Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu znalazła się Japonia we 

wszystkich dziedzinach, poza zdrowiem, gdzie na drugim miejscu uplasowały się Niemcy. Trzecie miejsce 

należało do: Korei Południowej (IT, produkcja, energetyka i środowisko) i Niemiec (fotonika, transport, 

konstrukcja) 

Organizacjami i ośrodkami naukowymi, które zgłosiły najwięcej patentów były: US Institutions of the 

University of California, Massachusetts Institute Technology, the University of Texas, the University of 

Michigan, Caltech, Northwestern University oraz Princeton. Poza Stanami Zjednoczonymi najwięcej 

patentów pochodzi z Korei Płd., Chin, Japonii, Tajwanu.10 

 

2.2 Branża w Europie 

Głównym regulatorem kwestii związanych z nanotechnologią jest Unia Europejska, która uznała 

nanotechnologię za jedną z kluczowych rozwojowych technologii (KET – key enabling technologies), która 

                                                           
10 NanoData Landscape Compilation Update Report 2017  
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ma wpływ na pozostałe pięć (mikro- i nanoelektronika, biotechnologia przemysłowa, zaawansowane 

materiały, fotonika). 11 

Poziomy finansowania w Europie są w dużej mierze porównywalne z głównymi konkurentami, USA i Japonią, 

wynoszącymi 6-7 mld EUR kolejno w 2007 i 2008 r.  W ramach największej w historii inicjatywy Komisji 

Europejskiej w zakresie finansowania badań – Programu Ramowego 7 o łącznej wysokości 50,5 mld EUR 

dostępnej w latach 2007-2013 wspierano projekty zwiększające konkurencyjność regionu i podejmujące 

wielkie wyzwania stojące przed społeczeństwem w zakresie zdrowia ludzkiego, zmiany klimatu, energii 

i środowiska. W ramach programu największy pojedynczy udział w finansowaniu nanotechnologii - około 

896 mln EUR na lata 2007-2011 - pochodził z dedykowanych strumieni nanonauki, nanotechnologii, 

materiałów i nowych technologii produkcyjnych (NMP). W latach 2007-2011 sfinansowanych zostało 

dokładnie 1 400 projektów związanych z nanotechnologią. Łączna kwota dofinansowań to 2,56 mld EUR. 12 

Przedsiębiorczość związana z rozwojem nanotechnologii silnie rozwija się w Europie. W 2010 r. 

zidentyfikowano przez NANO Obserwatorium 1 500 europejskich firm nanotechnologicznych, 478 firm, 

które otrzymały dofinansowanie w Ramach programu Ramowego 7, 278 firm to te, które opublikowały 

artykuły związane z nanotechnologią w latach 1998-2009, oraz 1 126 różnych firm, które złożyły europejskie 

patenty na nanotechnologię w latach 2000-2010. Część z nich znajduje się w więcej niż jednej grupie – 

łączna ilość wynosi 1 540 firm. Niemcy mają najwyższe inwestycje sektora publicznego w nanotechnologię 

spośród wszystkich krajów europejskich. Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF) twierdzi, że 

ponad połowa wszystkich europejskich firm nanotechnologicznych ma siedzibę w Niemczech.13  

Oprócz programów unijnych, inicjatywy związane z nanotechnologią mogą liczyć na wsparcie programów 

krajowych, przykładowo:  

● dwa programy FinNano w Finlandii, które zakończyły się w 2010 r.;  

● Norweski program Nanomat, który rozpoczął się w 2002 r. i zakończył w 2016 r.; 

● holenderski program NanoNed ukończony w 2010 r.;  

● inicjatywy NWO-nano i NanoNextNL.  

Łączna wartość tych programów nanotechnologicznych to ponad 700 milionów euro. 14 

Z danych dotyczących liczby publikacji i patentów można wyróżnić liderów w tym zakresie. Kraje najczęściej 

wydające publikacje to: Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Szwajcaria, z których każda wydaje ponad 1 000 

publikacji. Ta grupa wydała dwie trzecie publikacji w tym okresie. Kraje Europy Wschodniej ogólnie publikują 

                                                           
11 http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_en 

12 Nanotechnology: the invisible giant tackling Europe’s future challenges 

13 European Nanotechnology Landscape Report 

14 Ibidem 
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w dużo mniejszym stopniu niż kraje zachodnie. Luksemburg i Łotwa znalazły się na samym dole listy, tworząc 

mniej niż 10 publikacji na rok 2010. Malta była jedynym krajem UE bez żadnej publikacji związanej z 

nanotechnologią.  

Wiele krajów, z których pochodzą najlepsze publikacje, to także kraje o najbardziej dochodowych patentach. 

Niemcy złożyły znacznie więcej patentów na nanotechnologię niż jakikolwiek inny kraj. W rzeczywistości 

liczba patentów złożonych przez Niemcy (3 730) jest prawie równa liczbie patentów złożonych przez resztę 

państw członkowskich UE (3 767). Kraje Europy Wschodniej generalnie posiadają mniej patentów niż reszta 

Europy. Bułgaria, Łotwa, Litwa i Malta nie złożyły żadnych patentów w tym okresie.  

Jeśli chodzi o liczbę patentów na jednego mieszkańca, Niemcy plasują się na pierwszym miejscu, następnie 

Holandia, Szwajcaria, Cypr i Szwecja. Każdy z krajów posiada więcej niż 2 patenty na 100 000 mieszkańców. 

Francja, Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Austria i Belgia mają od 1 do 2 patentów na 100 000 

mieszkańców, podczas gdy pozostałe kraje posiadają mniej niż 1 patent na 100 000 mieszkańców. 15 

Bardzo istotnym aspektem rozwoju badań związanych z nanotechnologią jest powstanie centrów czy 

organizacji wspierających taką działalność. Przykładem może być Nanotechnologie Cluster koordynowany 

przez NanoBayern GmbH, czyli nano-klaster działający w Niemczech. Jest to struktura mająca na celu 

wspieranie działań, inicjatyw oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie nanotechnologii. Każde 

z państw członkowskich UE posiada swój klaster nanotechnologiczny lub inne inicjatywy (również spierane 

przez agencje rządowe, np. w Niemczech – NanoTruck), które aktywnie współpracują ze sobą na poziomie 

europejskim.  

Przykładową inicjatywą skupioną na rozwoju nanomedycyny na poziomie europejskim jest European 

Technology Platform on NanoMedicine, która wspiera istotne działania i badania oraz innowacje w zakresie 

zastosowań nanotechnologii w ochronie zdrowia. Jej celem jest umacnianie pozycji Europy na arenie 

światowej w tej dziedzinie oraz poprawa jakości życia i zdrowia jej mieszkańców16. 

W Europie powstał również Europejski Klaster NanoSafety, założony w 2010 roku. Głównym celem 

NanoSafety jest zapewnienie synergii, między realizowanymi projektami, współpraca dla 

maksymalizacji wpływu, opracowywanie polityki, planowania przyszłych działań i współpracy 

międzynarodowej17. Klastry zrzeszane są przy pomocy platformy współpracy ECCP – European Cluster 

Collaboration. 

                                                           
15 Ibidem 

16 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp 

17 http://www.nanosafetycluster.eu 
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2.3 Branża w kraju 

Nanotechnologia jest bardzo młodą dzienną nauki i techniki, która intensywnie rozwija się od kilkudziesięciu 

lat. W ostatnich latach zaobserwować można jej dynamiczny rozwój i wzrost popularności, motywowany jej 

szerokim i praktycznym zastosowaniem, począwszy od wykorzystania innowacyjnych technik do produkcji 

nowych materiałów o niespotykanych bądź ulepszonych własnościach, po badania złożonych struktur.18 

Nanotechnologia jest nauką o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza chemii, fizyki oraz inżynierii 

materiałowej19.  Potencjał aplikacyjny badań nanotechnologicznych sprawia, że niezwykle istotną kwestią 

jest transfer nowoczesnych i innowacyjnych osiągnięć nauki do przemysłu, co w efekcie finalnym wpływa 

na poprawę życia codziennego człowieka. 

Obecnie w rozwój branży nanotechnologiczną w Polsce, szczególnie w zakresie badań i rozwoju bardziej 

zaangażowane są jednostki akademickie oraz instytuty naukowe, niż przemysł. Rosnąca ilość podmiotów 

biznesu specjalizujących się w tego rodzaju dziedzinie zarówno w Polsce oraz w wymiarze globalnym 

wskazuje na trend przechodzenia branży nanotechnologiczną w obszar przemysłu. Jednakże dla rozwoju 

branży kluczowe nadal pozostają uwarunkowania nanonauki i nanotechnologii w kraju. Potencjał 

nanotechnologii w Polsce został dostrzeżony już w 2006 roku, kiedy to została opublikowana przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego narodowa strategia dla Polski w dziedzinie nanotechnologii .20,21 

Od czasu publikacji dokumentu nanotechnologia w Polsce znacznie się rozwinęła, poprzez wprowadzenie 

już części postulatów - wzmocnienie infrastruktury badawczej, kształtowanie specjalistów na uczelniach 

wyższych na kierunkach związanych z obszarem, wprowadzanie przez przedsiębiorstwa innowacyjnych 

produktów, coraz liczniejsze sieci współpracy dla firm i naukowców.22 Kolejno zaczęły pojawiać się nowe 

dokumenty dotyczące rozwoju zarówno nauki i gospodarki, w których nanotechnologia zajmowała 

szczególne miejsce jako technologia przyszłościowa.23,24 Z inicjatywy Centrów Doskonałości Wydziału 

Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej istnieje sieć „Nowe Materiały”, w której jedna z grup 

                                                           
18 M. Popławska, U. Mikołajczyk, S. Bujak-Pietrek, New sector of employment – A review of data on nanoproduction, 

research and development in the field of nanotechnology in Poland; http://medpr.imp.lodz.pl/Nowy-sektor-

pracowniczy-przeglad-danych-o-nanoprodukcji-i-dzialalnosci-badawczo-rozwojowej-w-dziedzinie-nanotechnologii-w-

Polsce,58894,0,2.html 

19 Raport specjalistyczny dla obszaru technologicznego nanotechnologie i nanomateriały za rok 2016/ rok 2015/ rok 

2014 
20 M. Gołąbek, Nanotechnologia w Polsce http://lifescienceopenspace.pl/tech-med/nanotechnologia-w-polsce/ 
21 Nanonauka i Nanotechnologia. Narodowa Strategia dla Polski –Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

22 Ibidem 

23 Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r.- Ministerstwo Nauki i 

Informatyzacji  

24 Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do roku 2020, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 

http://medpr.imp.lodz.pl/Nowy-sektor-pracowniczy-przeglad-danych-o-nanoprodukcji-i-dzialalnosci-badawczo-rozwojowej-w-dziedzinie-nanotechnologii-w-Polsce,58894,0,2.html
http://medpr.imp.lodz.pl/Nowy-sektor-pracowniczy-przeglad-danych-o-nanoprodukcji-i-dzialalnosci-badawczo-rozwojowej-w-dziedzinie-nanotechnologii-w-Polsce,58894,0,2.html
http://medpr.imp.lodz.pl/Nowy-sektor-pracowniczy-przeglad-danych-o-nanoprodukcji-i-dzialalnosci-badawczo-rozwojowej-w-dziedzinie-nanotechnologii-w-Polsce,58894,0,2.html
http://lifescienceopenspace.pl/tech-med/nanotechnologia-w-polsce/
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tematycznych zajmuje się nanomateriałami. Sieć powstała we współpracy naukowców z zakresu inżynierii 

materiałowej i medycyny. Wdrażanie kolejnych postulatów oraz powstawanie nowych struktur współpracy 

stanowi materiał do budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach, wspierając 

przy tym rozwój firm sektora MŚP. 

Tab. 1. Przedsiębiorstwa w których dominuje dany obszar nanotechnologii 25,26 

Obszary 
zainteresowania 

2014 2015 2016 2017 

Ogółem 66 101 107 88 

Nanomateriały 49 78 81 67 

Nanoelektronika 1 4 3 1 

Nanofotonika 1 1 1 - 

Nanobiotechnologi
a 

- 3 1 3 

Nanomedycyna 5 4 3 3 

Nanomagnetyzm 1 - - 1 

Nanomechanika - 1 2 - 

Filtracja i mebrany 3 1 3 2 

Kataliza - - 1 1 

Inne 6 9 12 10 

 

W Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego liczba przedsiębiorstw deklarująca działalność 

w obszarze nanotechnologii w 2017 r. wynosiła 88, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim 

o 17,8%.  Działalność nanotechnologiczna w badanych przedsiębiorstw obejmuje produkcję nowych 

materiałów – nanomateriałów, ale także zaangażowanie przedsiębiorców w sposób pośredni jako 

użytkownika lub integratora. Podobnie jak w latach ubiegłych, dominującym obszarem w dziedzinie 

nanotechnologii były nanomateriały, których udział wynosił 76%. W 2017 r. swoją działalność rozpoczęły 

firmy w obszarze nanomagnetyzmu, a także w nanomedycynie i nanobiotechnologii.27 

Z roku na rok zauważalny jest wzrost nakładów pieniężnych na działalność badawczo-rozwojową zarówno 

w przedsiębiorstwach, jak i na uczelniach wyższych. Działalność w zakresie B+R w roku 2017 prowadziło 146 

                                                           
25 Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny, 4.01.2019 r. 

26 Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny, 21.11.2017 r. 
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podmiotów, z czego sektor przedsiębiorstw stanowił 52,1%, sektor szkolnictwa wyższego 43,9%, a sektor 

rządowy i sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych 4%. Najwięcej nakładów finansowych zostało 

poniesionych, podobnie jak w poprzednich latach, przez sektor szkolnictwa wyższego (66,7%).27 28 

Działalność firm w Polsce zarówno tych działających, jak i młodych przedsiębiorstw wspierana jest przez 

różnego rodzaju instytucje naukowe, centra transferu technologii oraz organizacje pozarządowe, takie jak 

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet. Działalność tego typu organizacji opiera się na 

wsparciu młodych naukowców w rozwijaniu i promowaniu projektów badawczych, pomocy w nawiązywaniu 

kontaktów pomiędzy nauką a przemysłem, a także prowadzeni działalności popularnonaukowej. 29 Dzięki 

takim inicjatywą na terenie Polski został stworzony, jak dotąd jedyny klaster działający w dziedzinie 

nanotechnologii – Śląski Klaster Nanotechnologiczny zrzeszający 74 podmioty (firmy, instytucje naukowe 

oraz organizacje otoczenia biznesu), którego celem jest wzajemne wspieranie się członków 

w podejmowanych inicjatywach. 

W Polsce pojawia się coraz więcej konferencji naukowych oraz różnego rodzaju spotkań branżowych, na 

których przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane mogą zapoznać się z najnowszymi informacjami 

związanymi z nanotechnologią oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami. Przykładami konferencji 

są:  

● coroczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w”,  

● konferencja Life Science Open Space związana z tematyką nanomedycyny,  

● Krajowa Konferencja Nanotechnologii (odbywająca się co 2 lata), a także  

● coroczna konferencja InterNanoPoland mająca do tej pory swoje trzy udane edycję.  

Bardzo często w trakcie tego typu wydarzeniach odbywają się konkursy branżowe. Dla młodych 

przedsiębiorstw dużą szansą jest konkurs dla startupów nanotechnologicznych odbywający się podczas 

InterNanoPoland – Nano Startup Challange w ramach serii konkursów  organizowanych w mieście Katowice 

– Kato Starup City.  

 

2.4 Analiza trendów 

Trendy na rynku globalnym i europejskim, a także rozwój instytucji związanych z nanotechnologią w Polsce, 

w szczególności na Śląsku, wskazują na duży potencjał wzrostu udziału branży nanotechnologicznej w 

branżach komplementarnych. Do trendów, na które należy zwrócić szczególną uwagę należą: 

                                                           
27 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji , op. cit.  

28 Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku, 2017, Główny Urząd Statystyczny, 4.01.2019 r. 

29 M. Gołąbek, op. cit 
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● Komercjalizacja 

Coraz częściej o nanotechnologiach mówi się nie tylko w kontekście teoretycznych rozważań o 

wyjątkowych właściwościach materiałów, czy naukowych doniesieniach o możliwych aplikacjach, 

ale realnych wynalazków, patentów i biznesów komercjalizujących konkretne produkty 

nanotechnologiczne. Nanocząstki są już elementem kosmetyków, chemii gospodarczej czy środków 

ochrony roślin. Rośnie też świadomość konsumentów na temat zalet takich produktów, co pozwala 

uzyskać przewagę konkurencyjną. Rynek materiałów konwencjonalnych również został zarażony 

ideą nanostrukturyzacji, której obserwowanym skutkiem zaczyna być masowe modyfikowanie 

dostępnych materiałów, metodami technologii nanomateriałów. 

● Aplikacje środowiskowe i medycyna 

Rosnąca liczba aplikacji nanotechnologicznych w rozwiązywaniu wyzwań, które stoją przed 

ludzkością w kontekście zdrowia ludzi i środowiska. Dzięki rozwojowi nanotechnologii możemy 

rozwijać nowoczesne terapie onkologiczne czy takie, które są alternatywą do zastosowania 

antybiotyków. Nanostruktury mają już też powszechne zastosowanie w budowie specjalistycznego 

sprzętu medycznego 

• Personalizacja produktów 

Silna potrzeba konsumentów do indywidualizacji zamówień w połączeniu z rewolucją Przemysłu 

4.0, która wskazuje na szybką automatyzację linii przemysłowych daje szansę szerokiego 

zastosowania nanomateriałów w tym obszarze. Dzięki właściwościom nanomateriałów jest możliwe 

uzyskanie znacząco różniących się produktów, warstw czy materiałów, przy niewielkiej modyfikacji 

linii produkcyjnych.  

• Miniaturyzacja 

Do utrzymania trendu miniaturyzacji urządzeń elektronicznych konieczne jest wykorzystanie 

nanostruktur. Wykorzystywane są do budowy mniejszych procesorów, cieńszych ekranów, lżejszych 

baterii, czy elastyczniejszych ogniw fotowoltaicznych, a to tylko początek potencjalnych zastosowań 

nanomateriałów i dobrze rozwijająca się gałąź przemysłu. 

• Bezpieczeństwo i standaryzacja 

Powszechny dostęp do tego typu rozwiązań w produktach codziennego użytku rodzi coraz większą 

potrzebę dostrzeżenia zagrożeń, które wiążą się z zastosowaniem nanomateriałów, w szczególności 

ich wpływu na zdrowie i środowisko. Nowe technologie rozwijają się szybciej niż normy prawne, 

które regulowałyby liczne aspekty obarczone ryzykiem, związane z prowadzeniem nanomateriałów 

do obiegu gospodarczego. Standaryzacja i rozwój instytucji certyfikujących w tej dziedzinie, będzie 

dynamicznie rozwijał się w ciągu najbliższej dekady.  
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3. Śląski Klaster NANO 

4.1 Ogólne informacje o Klastrze 

Dostrzegając potencjał regionu śląskiego w rozwoju nanotechnologii i dążąc do wzmocnienia jego pozycji 

konkurencyjnej na krajowym i europejskim rynku wysokich technologii uznano za wartościowe 

zainicjowanie oraz zorganizowanie trwałej współpracy w formie inicjatywy klastrowej. W marcu 2013 r. 

powstał Śląski Klaster Nanotechnologiczny – „Śląski Klaster NANO”. Na przestrzeni lat działania związane z 

inicjatywą nie tylko umożliwiły skoncentrowanie i rozwój przemysłowych i naukowych działań związanych z 

nanotechnologią. Wzbudził także zainteresowanie instytucji oraz przedsiębiorstw państwowych i 

zagranicznych. Pozwala to na zrzeszanie coraz szerszego grona interesariuszy i ekspansję działalności Klastra 

na obszar całego terytorium Polski oraz podejmowanie inicjatyw prowadzących do internacjonalizacji 

przedsiębiorstw oraz nawiązywania partnerstwa z czołowymi siostrzanymi organizacjami zza granicy.  

Zgodnie z umową konsorcjum powołującą klaster główną inicjatywą klastra są działania na rzecz wzrostu 

znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska. 

Głównym obszarem działalności Klastra jest rozwijanie współpracy pomiędzy sektorem naukowym i 

biznesowym. Współpraca ta otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych 

w dziedzinie nanotechnologii oraz efektywny transfer i komercjalizację ich wyników w ramach działalności 

biznesowej. Klaster umożliwia także opracowanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych w branży 

nanotechnologicznej.  

Działalność Klastra umożliwia też wsparcie przedsiębiorstw, w szczególności z obszaru MŚP, przez władze 

jednostek samorządu terytorialnego. Przykładowo wsparcie Klastra zostało w Załączniku do zarządzenia 

wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice nr 129/2017 z dnia 22 marca 2017 wpisane do Polityki Jakości 

Urzędu Miasta Katowice.  

Koordynatorem Klastra jest Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, która od 2008 

roku stała się najbardziej rozpoznawalną organizacją zajmują nanotechnologią w Polsce. Przyczynia się ona 

do rozwoju Klastra zarówno wewnątrz, administrując i inicjując współpracę pomiędzy członkami Klastra, ale 

także na zewnątrz, poprzez m.in.: 

• prowadzenie portalu www.nanonet.pl – pierwszy w Polsce portal w całości poświęcony tematyce 

nanotechnologii od 2008 roku (250 000 odwiedzin rocznie, 500 artykułów, kontakt z wszystkimi 

jednostkami naukowymi w Polsce), 

• organizację i koordynację szeregu spotkań, seminariów i konferencji naukowych oraz patronatu 

medialnego i merytorycznego nad ponad 260 wydarzeniami związanymi z nanotechnologią, 

zarówno w Polsce, jak i na świecie w ciągu trzech ostatnich lat, 

• uczestnictwo w pracach Polskiego Komitetu Normalizacji ds. Nanotechnologii i Innowacji, a także 

Grupy Roboczej KIS ds. wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych 

właściwościach, w tym nanoprocesów i nanoproduktów Ministerstwa Gospodarki, 
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• współtworzenie i monitorowanie oferty edukacyjnej w zakresie nanotechnologii na polskich 

uczelniach, 

• oferowanie usług proinnowacyjnych i doradztwa specjalistycznego. 

 

4.2 Charakterystyka Klastra 

Klaster powstał w wyniku geograficznej koncentracji inicjatyw badań i wdrożeń nanotechnologii na Śląsku. 

Wśród członków można wyróżnić przedstawicieli nauki, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw ze 

znaczącym udziałem procentowym tych ostatnich. Procentowy udział liczby członków klastra w 

poszczególnych kategoriach został przedstawiony na Rysunkach 4-1 i 4-2. 

 

 

Rysunek 4-1 Struktura członków Klastra na początku 2019 roku. Źródło: opracowanie własne.  
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Rysunek 4-2 Struktura przedsiębiorstw Klastra na początku 2019 roku. Źródło: opracowanie własne. 

Znaczący udział procentowy  członków klastra stanowią MŚP (76%), z największym udziałem 

przedsiębiorstw mikro, co świadczy o wczesnym etapie rozwoju branży w regionie. Przedsiębiorstwa są też 

bardzo zdywersyfikowane branżowo, co jest uzasadnione umacniającą się rolą nanotechnologii w łańcuchu 

wartości innych branż. Wśród branż można wyróżnić w szczególności: branża budowlana, aparatura 

pomiarowa i urządzenia badawcze, medycyna, zaawansowana produkcja materiałów, druk 3D, inżynieria 

powierzchni, chemia, wsparcie biznesu, IT, energetyka, elektronika, fotowoltaika.  

Do instytucji naukowych można zaliczyć nie tylko trzy największe uczelnie wyższe na Śląsku, ale także 

czołowe instytuty badawcze w kraju.  

Do innych członków należą fundacje i stowarzyszenia, które pełnią rolę wspierającą dla biznesu i nauki 

świadcząc najczęściej usługi proinnowacyjne oraz prowadząc doradztwo specjalistyczne dla pozostałych 

członków otoczenia biznesu, czy szpital jako odbiorca końcowych produktów, ale również inspirator 

kierunków rozwoju. Jednym z członków konsorcjum jest Miasto Katowice reprezentujące władze lokalne. 

Rozwój klastra jest zatem nieodłącznie wpisany w strategię rozwoju największego miasta regionu, co 

przyczynia się do jego umocnienia w kształtowaniu rozwoju regionalnego.  

Wśród członków Klastra znajdują się instytucje naukowe i izby gospodarcze, które są akredytowanymi 

Ośrodkami Innowacji. Stanowią 3% członków klastra. Dodatkowo usługi proinnowacyjne świadczy park 

technologiczny, fundacje oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii 

działające przy uczelniach wyższych należących do Klastra.  
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Do środowiska Klastra, można również zaliczyć licznych partnerów klastra, w szczególności partnerów 

krajowych i zagranicznych Fundacji NANONET, która posiadając osobowość prawną zarządza współpracą 

z takimi podmiotami. Są to przykładowo firmy szkoleniowe pozwalające na budowę kompetencji wśród 

członków klastra, korzystające przy okazji na sieci powiązań członków do budowania szerszej grupy 

odbiorców własnych usług. 

W Klastrze, który jest przykładem klastra branżowego w którym duży odsetek stanowią podmioty o zbliżonej 

działalności i grupie odbiorców występuje zjawisko koopetycji. Konkurencja motywuje do wzrostu i rozwoju, 

za to współpraca w określonych obszarach, z zachowaniem poszanowania praw własności intelektualnej, 

pozwala na uzyskanie efektów synergii. 

 

 

4.3 Łańcuch wartości w Klastrze 

Klastrowy łańcuch wartości prezentuje w jaki sposób podmioty klastra współpracują ze sobą dodając 

wartość do działań, usług i produktów wynikających z jego działań.  Podmioty, które skupia Klaster 

reprezentują określoną specjalizację gospodarczą, współpracują i konkurują ze sobą w ramach łańcucha 

wartości.  

 

Rysunek 4-3 Łańcuch wartości w Śląskim Klastrze NANO. Na żółto zaznaczono podstawowe elementy łańcucha 
wartości, na niebiesko – wspomagające. Źródło: opracowanie własne 
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Zgodnie z przedstawionymi przez Portera elementami łańcucha wartości można wyróżnić dla Klastra 

elementy: 

● podstawowe  

o rozwoju technologii – w klastrze nanotechnologicznym rozwój technologii jest jedną z 

głównych działalności przedsiębiorstw i instytucji naukowych oraz kluczem do rozpoczęcia 

łańcucha wartości. Współpraca naukowo-badawcza między komplementarnymi 

przedsiębiorstwami, na zasadzie komunikacji potrzeb odbiorców na rozwiązania leżące w 

zakresie kompetencji partnera 

o produkcja i realizacja usług – w ramach specjalizacji Członków Klastra w różnych etapach 

łańcucha wartości produktów, firmy i instytucje naukowe podejmują współpracę przy 

produkcji, charakteryzacji, certyfikacji i sprzedaży produktów  

o marketing – platforma informacyjna portal www.nanonet.pl prowadzony przez 

Koordynatora Klastra, w połączeniu z bazą CRM, zautomatyzowanym mailingiem i 

kanałami społecznościowymi 

o działalność eksportowa – współtworzenie ścieżek rynków zbytu za granicą wykorzystując 

efekt synergii, usługi doradcze instytucji otoczenia biznesu dotyczące kierunków ekspansji 

zagranicznej  

● wspomagające 

o infrastruktura firmy – przedsiębiorstwa i jednostki naukowe w ramach klastra współdzielą 

infrastrukturę naukową do tworzenia nowych produktów oraz badań 

o analiz strategicznych – przeprowadzane w ramach udziału klastra i koordynatora w sieciach 

takich jak Obserwatorium NANO czy Komisja Normalizacyjna są jednym z nielicznych źródeł 

informacji o sytuacji w branży nanotechnologicznej i branżach komplementarnych 

o finansowanie działalności – przestawianie możliwości, tworzenie platformy informacyjnej 

o nowych inicjatywach, a także włączanie w struktury klastra instytucji finansowych 

oferujących wsparcie zwłaszcza na wczesnym etapie wdrażania technologii czy 

internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz działalności naukowej  

o rozwój kompetencji pracowników – stwarzanie przestrzeni do szkoleń z zakresu szeroko 

pojętych kompetencji miękkich wśród członków klastra, zwłaszcza dla kadry menadżerskiej 

wysoko wyspecjalizowanej branży związanej z nowymi technologiami i przemysłem, ale 

także kreowanie form kształcenia nanotechnologii na uczelniach wyższych, poprzez 

tworzenie pętli informacji zwrotnej między pracodawcami i uczelniami 

o planowanie i rozwój – doradztwo w zakresie stanu prawnego, wyceny i opracowania 

nowych rozwiązań technologicznych pomiędzy członkami klastra, a także kreowanie 

strategicznych współprac z instytucjami otoczenia biznesu i planowanie strategicznych 

kroków rozwojowych dla regionu, branży i indywidualnych inicjatyw.  

 

 

http://www.nanonet.pl/
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3.1 Produkty i usługi Klastra 

Śląski Klaster NANO nie dysponuje osobowością prawną, dzięki której mógłby oferować usługi i produkty 

klastra, jednak Członkowie Klastra rozwijają produkty i usługi, współpracując najczęściej wzdłuż łańcucha 

wartości. Współpraca kreuje się na poziomie rozwoju technologii dla kooperacji między przedsiębiorstwem 

i jednostką naukową, z kolei przedsiębiorstwa współpracują między sobą na etapie produkcji, dostarczając 

często półproduktów, a także współpracują w zakresie wspólnej promocji działalności, zwłaszcza 

międzynarodowo. 

Szczególnie ważne są usługi świadczone na rzecz Członków Klastra przez Koordynatora Klastra – Fundację 

NANONET, które wpisują się we wspomagające elementy łańcucha wartości klastra: 

• Usługi proinnowacyjne: 

o Internacjonalizacja przedsiębiorstw – prowadzenie działań na arenie międzynarodowej 

(udział w misjach gospodarczych w Europie i Azji). Rozległa sieć współpracujących 

organizacji umożliwia kojarzenie przedsiębiorstw i zespołów naukowych. Firmy 

współpracujące mają szansę promować produkty, usługi i badania, wejść na nowe rynki, 

znaleźć nowych partnerów i budować długotrwałe partnerstwa międzynarodowe. 

o Szkolenia dla firm i instytucji - prowadzenie szkolenia zamknięte na których eksperci 

prezentują, jak najskuteczniej wykorzystywać nowoczesne instrumenty finansowe, 

przygotować wnioski o dofinansowanie, zarządzać projektami B+R oraz efektywnie 

komercjalizować wyniki badań. Tematyka szkoleń dopasowana jest indywidualnie do 

potrzeb klienta. Specjalizacja to programy ramowe Komisji Europejskiej – Horyzont 2020 

oraz programy krajowe. Podczas szkoleń prezentowane są między innymi możliwości i 

strategie pozyskiwania dotacji na finansowanie prac B+R i wdrożeniowych, efektywne 

przełożenie pomysłu na dobry wniosek projektowy, podpowiedzi, jak zbudować 

konsorcjum. Ponadto omawiane są wszystkie sekcje wniosku projektowego, proces 

ewaluacji widziany okiem ewaluatora oraz aspekty administracyjne, prawne i finansowe. 

o Szkolenia dla naukowców i pracowników administracji – organizacja we współpracy z 

partnerami organizujemy szkolenia, dla naukowców podnoszące umiejętności z zakresu 

zarządzania badaniami naukowymi, dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, 

warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, a także szkolenia z zakresu 

upowszechniania nauki. Ponadto oferujemy szkolenia dla pracowników administracji 

jednostek naukowych z zakresu zarządzania projektami, księgowości, a także zarządzania 

zasobami ludzkimi. 

o Promocja - szeroka sieć kontaktów umożliwia promocję innowacyjnych rozwiązań i 

produktów wśród oczekiwanej grupy odbiorców (portal nanonet.pl, portale 

społecznościowe, w tym Facebook, LinkedIn, Goldenline, mailing - w sumie około 5000 
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unikalnych kontaktów). Na portalu nanonet.pl istnieje specjalna zakładka dedykowana 

Członkom Śląskiego Klastra NANO – „Oferta współpracy” w ramach, której mogą promować 

swoje badania, technologie i produkty. 

o Networking – szeroka oferta spotkań i działań networkinowych, w ramach których 

przedsiębiorcy mogą spotkać odpowiednich ludzi, firmy i projekty. Można oczekiwać 

doradztwa personalnego, odpowiedzi, kto jest kim w Polskim i Europejskim przemyśle 

nanotechnologicznym, zaproszenia na eventy kojarzeniowe, ułatwienia wymianę wiedzy i 

pomocy w tworzeniu sieci sektorowych. 

• Doradztwo specjalistyczne: 

o Budowanie silnej marki zespołu – pomoc w szukaniu wykwalifikowanej kadry, a także 

organizacja szkoleń dla zespołów. Klaster jest miejscem synergii nauki z biznesem, stąd też 

dzięki działaniom w ramach Klastra wielu absolwentów szkół technicznych znalazło pracę w 

zawodzie, a pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych absolwentów znaleźli 

odpowiednich pracowników.  

o Dotacje na badania i rozwój – wskazywanie i pomoc w pozyskaniu finansowania 

innowacyjnych projektów poprzez pozyskiwanie środków z krajowych i międzynarodowych 

programów dotacyjnych.   

o Wejście na rynek – pomoc start-upom w realizacji ich pełnego potencjału we wdrażaniu 

innowacji i rozwijaniu nowych przedsięwzięć biznesowych poprzez wycenę innowacyjnej 

technologii i rynkową analizę technologii, a także pomoc we wprowadzaniu nowych 

produktów na rynek. 

o Wycena technologii – wykonanie wyceny technologii, dzięki szerokiej sieci ekspertów na 

każdym etapie rozwoju technologii i gotowości produktu. W zależności od potrzeb klienta, 

dobieramy odpowiednią metodę wyceny, spośród metod kosztowej, rynkowej oraz 

dochodowej. 

o Komercjalizacja technologii - nasi eksperci pomagają budować model biznesowy oraz 

wdrażać technologię na rynek, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Doradzamy w 

kwestiach ochrony własności intelektualnej, a także na potrzeby klienta wykonujemy 

analizy rynkowe gotowych wynalazków. Dysponujemy sztabem ekspertów z wieloletnim 

doświadczeniem w tej branży. 

Wiele z tych produktów firm nanotechnologicznych powstaje w ramach współpracy wzdłuż łańcucha 

wartości między Członkami Klastra, często facylitowane dodatkowo przez Koordynatora Klastra lub w 

ramach konsorcjum zawiązanego na potrzeby realizacji projektu.  
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4.3.2 Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna 

W konsekwencji dużego rozdrobnienia branży w Polsce, inicjatywy nanotechnologiczne posiadają znaczące 

bariery wejścia na rynki międzynarodowe. Główną barierą są ograniczone zasoby finansowe MŚP na 

ekspansję na wczesnym etapie rozwoju spółki technologicznej, który poświęcony jest w głównej mierze 

działalności badawczo-rozwojowej. Wspólne działania internacjonalizacyjne i interregionalne na poziomie 

mezoekonomicznym podejmowane przez Klaster służą wzrostowi konkurencyjności i rozpoznawalności 

polskich inicjatyw nanotechnologicznych, zarówno komercyjnych, jak i z zakresu normalizacji i 

nanobezpieczeństwa realizowanych przez jednostki naukowe i organizacje pozarządowe.  

Do tej pory działania podejmowane w tym zakresie to: 

• Reprezentacja i promocja Klastra i Członków Klastra podczas wydarzeń międzynarodowych na: 5 

Forach Gospodarczych, 7 imprezach targowych, 18 seminariach i konferencjach, 1 przemówieniu 

sejmowym 

• Organizację seminarium nanotechnologii w Izraelu, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 

Hiszpanii, Belgii 

• Nawiązanie rozmowy i ustalenie warunków współpracy z 5 klastrami nanotechnologicznymi w 

Europie (Niemcy, Czechy, Austria, Włochy, Hiszpania) oraz z 3 Klastrami w Polsce powiązanych 

tematycznie z nanotechnologią (w branż komplementarnych)  

● Podpisanie porozumień o współpracy z międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi i spółkami 

wspierającymi komercjalizację nanotechnologii   

● Aktywne uczestnictwo w europejskich inicjatywach monitorowania branży nanotechnologicznej i 

działalności klastrowej, takiej jak NanoRoad Pilot, European Observatory, czy ECCP (European 

Cluster Collaboration Platform) 

● Organizacja 3 edycji największej w Polsce międzynarodowej konferencji naukowo-biznesowej 

poświęconej nanotechnologii – InterNanoPoland 

● Organizacja panelu poświęconemu nanotechnologii w Polsce podczas międzynarodowej 

konferencji we Włoszech, w którym zaprezentowało się 4 członków Klastra.  

 

 

4.4 Wyzwania i bariery 

Wyzwania, które stoją przed Śląskim Klastrem NANO jako organizacją klastrową mają swoje podłoże 

najczęściej z ograniczeń zasobów ludzkich i finansowych, a także ze struktury członkowskiej Klastra. Wśród 

nich możemy wyróżnić: 
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• Brak zatrudnionych osób do pracy w fundacji. Fundacja od 11 lat funkcjonuje na zasadach 

wolontariatu. Niestety brak zatrudnionych osób i dorywczy charakter zaangażowania wpływa na 

jakość działań i ich terminowość.  

• Ograniczone możliwości spotykania się z partnerami i przedstawicielami nauki i przemysłu - brak 

pracownika zajmującego się stałym kontaktem z organizacjami partnerskimi oraz poszukiwaniem 

nowych partnerów jest jednym z głównych czynników blokujących sprawną kooperację między 

potencjalnymi partnerami a także blokujący ogólny rozwój organizacji. Zwykle współpraca z dużym 

przedsiębiorstwami, organizacjami państwowymi wymaga kontaktu i zaangażowania więcej niż 

jednej osoby ze względu na sformalizowany charakter działania takich organizacji. Osoba 

administracyjna pomagałaby w takim kontakcie i znacznie usprawniłaby kooperację. 

• Nowe technologie są obszarem wymagającym ciągłych badań, analiz możliwości zastosowań. Polska 

jest krajem, w którym potencjał kształcenia inżynierów, pozwala na zidentyfikowanie ciekawych 

obszarów technicznych, nowej kadry z pomysłami, już na etapie jej kształcenia. Fundacja NANONET 

– Koordynator Klastra, wprowadzając możliwość powoływania uzdolnionych studentów, uczniów 

szkół średnich na funkcję “Ambasadora Nano”, może przyczyniać może do lepszego diagnozowania 

możliwości zwiększenia jakości kształcenia i zbudowania rynku profesjonalnych inżynierów i 

naukowców w branży nanotechnologicznej. Na te działania niezbędne jest finansowanie; 

umożliwiające młodym naukowcom dofinansowywanie dostępu do spotkań branżowych, 

konferencji oraz prac realizowanych w ramach studiów. 

• Śląski Klaster NANO działa najbardziej aktywnie w obszarze Aglomeracji Śląskiej. Nanotechnologia, 

jako obszar do rozwoju ekonomicznego, w zakresie materiałów, biotechnologii, chemii i innych 

branż komplementarnych, wymaga promocji i edukacji wśród decydentów na poziomie 

ministerialnym i rządowym. Celowym działaniem, jakie należy uruchomić, jest utworzenie stałego 

biura w Warszawie, umożliwiającego dotarcie do instytucji rządowych, kapitałowych i biznesowych 

dzięki codziennej aktywności.  

• Wykorzystanie potencjału eksperckiego. Klaster zrzeszając ekspertów z obszarów techniki, 

biotechnologii, nauk ekonomicznych, posiada nie w pełni wykorzystane możliwości oddziaływania 

na środowisko biznesowe. Planowane uwypuklenie roli środowiska nano wymaga posiadania 

zaplecza finansowego do utworzenia think-tanku. 

• Brak środków finansowych i ofert umożliwiających opracowanie strategii wprowadzania nowych 

technologii nano do firm produkcyjnych (informacje techniczne i prawne [Reach], biznesowe 

[koszty i zyski], procesy produkcyjne [urządzenia i procedury bezpieczeństwa], środowiskowe 

[utylizacja i recykling]).  

• Brak zaplecza prawnego w obszarze biznesowym i własności intelektualnych. Działania prowadzone 

przez Członków Klastra przyczyniają się do powstawania rozwiązań technicznych i biznesowych 

posiadających potencjał nowości. Prowadzenie działalności pozwalającej na wsparcie w tworzeniu 
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modeli biznesowych (analizy rynkowe, wycena) i przygotowanie metod ochrony wprowadzi 

możliwość generowania rozwiązań o potencjale biznesowym, dbając przy tym o aspekty prawne. 

• Brak fizycznego biura w rozpoznawalnej i wygodnej lokalizacji - brak wystarczających finansów - do 

chwili obecnej nie udało się organizacji zapewnić “fizycznego” biura. W tym przypadku największym 

problemem nie jest jednak biuro a możliwość zatrudnienia osób do jego obsługi i realizacji celów 

strategicznych. 

• Pozyskiwane fundusze nie są wystarczające na przygotowanie analiz i raportów rynkowych - 

konieczność zakupienia opracowań dotyczących rynku EU a także wynagrodzenia dla wolontariuszy 

za przygotowanie takich opracowań, które byłyby dostępne dla Członków Klastra. 

• Brak formalnych grup tematycznych działających w ramach Fundacji Klastra, przez co obecnie 

wszystkie działania uparte są głównie na działaniach facylitowanych jednocześnie dla bardzo 

zdywersyfikowanej grupy Członków Klastra. Stworzenie grup tematycznych – np.: grafen, materiały 

budowlane/konstrukcyjne, tworzywa sztuczne, urządzenia i sprzęt używany w nanoskali umożliwi 

zawężenie specjalizacji i dokładną analizę potrzeb i możliwości wsparcia ze strony organizacji. 

Dodatkowo obserwuje się bariery w branży nanotechnologicznej, w szczególności widoczne w geograficznej 

koncentracji inicjatyw nanotechnologicznych na Śląsku: 

• Aktualnie nanotechnologia w Polsce jest dziedziną, w która w zakresie badań i rozwoju bardziej 

zaangażowane są jednostki akademickie, a nie przemysł. I chociaż rośnie liczba podmiotów 

specjalizujących się w tego rodzaju działalności oraz globalne trendy wskazują na coraz większe 

przechodzenie tej branży do sfery biznesu to nadal bardzo istotne dla rozwoju tego sektora 

pozostają uwarunkowania krajowe w zakresie nanonauki i nanotechnologii. 

• Niski poziom finansowania w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii ze środków budżetowych. 

• Duże rozproszenie finansowe i tematyczne, projekty przyczynkowe a nierozwiązujące ważnych 

problemów. 

• Niski poziom nakładów przemysłu na prace rozwojowe w obszarze nano. 

• Słaba i rozproszona infrastruktura aparaturowa oraz niepełne wykorzystanie posiadanej 

infrastruktury. 

• Niewystarczająca ilość sieci instytucji specjalizujących się w nanonaukach i nanotechnologii. 

• Rozproszenie specjalistycznej kadry i ośrodków. 

• Brak powiązań nauki z przemysłem – niedostosowanie badań do potrzeb przemysłu. 

• Początkowe stadium rozwoju krajowego przemysłu wykorzystującego nanotechnologię. 

• Niski poziom wiedzy naukowców na temat przedsiębiorczości, w tym sposobów komercjalizacji 

nanotechnologii. 

• Niski poziom wiedzy przedsiębiorców na temat możliwości związanych z rozwojem nanotechnologii. 
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• Słaba baza naukowa i laboratoryjna dla kształcenia w obszarze nanotechnologii, mała ilość szkoleń, 

kursów, studiów podyplomowych. 

• Mała liczba konferencji organizowanych na wysokim poziomie gotowości technologicznej (tj. TRL 5 

i wyżej) z dziedziny nanotechnologii. 

• Zbyt mała reprezentacja i aktywność polskich przedstawicieli w strukturach decyzyjnych UE – 

promowanie tematyki badań oraz lobbing projektów. 

• Niski poziom wsparcia dla młodych naukowców. 

• Niska efektywność działania struktur transferu technologii. 

• Niewielka wiedza techniczna i technologiczna w dziedzinie nanotechnologii zarządzających 

przedsiębiorstwami produkcyjnymi. 

• Brak informacji dotyczących prawnych i środowiskowych regulacji związanych z cyklem życia 

wyrobów zawierających komponent nano. Nowe rozporządzenia związane z regulacjami dot. 

recyklingu w aspekcie Gospodarki Obiegu Zamkniętego i Cyklu Życia Produktu (LCA) stanowią obszar 

wymagający wprowadzania indywidualnych opracowań dla każdego przedsiębiorstwa. 

Śląski Klaster NANO powstał w odpowiedzi na te wyzwania i konsekwentnie dąży do ich pokonania. Warto 

wspomnieć, że jednym z celów Fundacji NANONET – Koordynatora Klastra jest scalenie całej branży w Polsce 

pod jednym sztandarem, dzięki czemu Fundacja mogłaby stać się silną organizacją lobbującą i promująca 

nowe, polskie rozwiązania na arenie międzynarodowej oraz krajowej. Jednym z narzędzi osiągnięcia tego 

celu jest właśnie rozwój Klastra. 

 

4.5 Analiza SWOT 

Tab. 2. Analiza SWOT  

 Pozytywne Negatywne 

W
ew

n
ęt

rz
n

e 

Mocne strony Słabe strony 

S 1 koncentracja przedsiębiorstw na 
niewielkim obszarze geograficznym 

S 2 obecność silnych, rozpoznawalnych marek 

S 3 silne, doświadczone zaplecze pracownicze i 
menedżerskie 

S 4 dostępność odpowiedniej infrastruktury 
technicznej 

S 5 wsparcie inicjatyw klastrowych przez 
władze województwa 

W 1 brak współpracy nauka – przemysł, 

W 2 niewielka świadomość na temat istoty 
działania klastrów, 

W 3 brak wspólnych celów, 

W 4 brak dużych projektów B+R, 

W 5 słaba rozpoznawalność 
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Ze
w

n
ęt

rz
n

e 

Szanse Zagrożenia 

O 1 wykorzystanie możliwości dofinansowań 
na rozwój klastra z środków zewnętrznych  

O 2 duży potencjał rozwoju Klastra poprzez 
obecność ok. 84% przedsiębiorców wśród 
członków 

O 3 wykorzystanie szerokiego zaplecza 
naukowego lokalnych ośrodków akademickich. 

O 4 silne powiązania historyczne 
przedsiębiorstw 

O 5 dostępność wykwalifikowanych kadr 

O 6 dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w 
najbliższym otoczeniu 

T 1 rozwijająca się konkurencja w branży 
nanotechnologicznej i branżach 
kompelmentarchych  

T 2 niestabilna sytuacja prawna w obszarze 
funkcjonowania 

T 3 brak wsparcia dla inicjatyw klastrowych ze 
strony jednostek samorządu terytorialnego 
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4. Organizacja i struktura Klastra 

5.1 Struktura i forma prawna Klastra 

Założycielem Śląskiego Klastra Nano jest konsorcjum, w którego skład wchodzą: Fundacja Wspierania 

Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski, Urząd Miasta Katowice, Instytut Metali 

Nieżelaznych IMN Gliwice oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH. Umowę 

o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego „Śląski Klastra Nano” założyciele 

podpisali w dniu 4 marca 2013 roku.  

Liderem konsorcjum i jego reprezentantem w kontaktach zewnętrznych jest Koordynator Klastra, czyli 

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET. Klaster jest zarządzany przez konsorcjum 

poprzez organy Koordynatora. 

 

Rysunek 5-1 Inicjatorzy Śląskiego Klastra NANO 

 

Bieżącą działalność Klastra realizują również Zespoły Robocze, które mają na celu inicjowanie i przygotowywanie 

wspólnych działań realizowanych przez Członków Klastra oraz podmioty zewnętrzne. Liderzy Zespołów, Koordynator 

Klastra i przedstawiciele wszystkich Członków tworzą Radę Klastra, której zadaniem jest m.in. przyjmowanie nowych 

Członków oraz przyjmowanie kierunków strategicznych rozwoju.  

 

 

Rysunek 5-2 Schemat struktury organizacyjnej Klastra. Źródło: opracowanie własne. 
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5.2 Członkowie Klastra 

Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów uczestniczących 

w Klastrze. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a uczestnictwo 

w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Do Klastra w roli Członka dołączyć mogą: 

przedsiębiorcy, instytucje naukowo-badawcze, organy administracji publicznej, przedstawiciele mediów, 

instytucje finansowe i instytucje otoczenia biznesu. Członkowie Klastra muszą prowadzić działania 

w sektorze bezpośrednio lub pośrednio związanym z szeroko rozumianą dziedziną nanotechnologii lub 

świadczyć usługi dla tego sektora. Do zadań wykonywanych przez Klaster na rzecz Członków należą m.in.: 

organizacja konferencji, warsztatów i innych spotkań tematycznych, informowanie o trendach 

społecznościowych, gospodarczych i technologicznych dotyczących branży oraz animowanie kontaktów 

formalnych i nieformalnych w branży pomiędzy sektorami: biznesowym, nauki oraz publicznym.  

Członkowie Klastra uczestniczą u życiu Klastra na równych prawach. Mogą dodatkowo uczestniczyć w 

pracach Zespołów Roboczych.  

Wg stanu na dzień 11 kwietnie 2019 do Klastra należy 74 członków. 19% członków jest z Katowic, 43% z 

Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, 53% jest ze Śląska – jest zatem geograficznie skoncentrowany na 

Śląsku, jednak ma charakter ogólnopolski z członkami w województwach: mazowieckim (19%), dolnośląskim 

(11%), małopolskim (5%), wielkopolskim (4%), kujawski-pomorskim (3%) oraz lubuskim, łódzkim, 

podkarpackim i zachodniopomorskim (po 1%).  
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6.  Strategia rozwoju Śląskiego Klastra NANO 

6.1 Wizja Klastra 

Wizją nazywa się opis wizerunku organizacji (a więc również klastra) w przyszłości, przy optymistycznym 

założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wyraża ona ogólne i długofalowe wyobrażenie przyszłego 

stanu i pozycji organizacji. W tym znaczeniu wizja Śląskiego Klastra Nanotechnologii przedstawia się 

następująco: 

 

 

6.2 Misja Klastra 

Misja organizacji (w tym również inicjatywy klastrowej) to nadrzędny kierunek, który owa organizacja sobie 

wyznacza. W tym aspekcie misja zawiera zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę organizacji na rzecz 

otoczenia, a tym samym uzasadniający istnienie danej jednostki. Jest skonkretyzowaniem, 

sformalizowaniem pomysłu przyświecającego założycielom organizacji. Powinna zawierać w sobie cel 

istnienia organizacji, dążenia, determinację zbioru klientów oraz sformułowanie rodzaju zaspokajanych 

potrzeb. W tym rozumieniu misja Śląskiego Klastra Nanotechnologii przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

Think-tank wspierający rozwój nanotechnologii w Polsce we współpracy z przemysłem, 

nauką, jednostkami samorządowymi i rządowymi oraz wytyczanie nowych kierunków 

rozwoju w porozumieniu z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki. 

Aktywne wspieranie rozwoju podmiotów wchodzących w strukturę Klastra, tworzenie 

sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz stymulacja 

współpracy z partnerami zewnętrznymi poprzez stworzenie platformy współpracy 

przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia 

biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego 

wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska. 
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6.3 Cele strategiczne 

Zgodnie z dokumentem przyjętym przez inicjatorów klastra 4 marca 2013 r. – „Misja i cele Śląskiego Klastra 

Nanotechnologicznego <<Śląski Klaster NANO>>” – głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku 

rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i 

gospodarczego. 

Powyższy cel osiągnięty będzie poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

1. inicjowanie współpracy z organami władzy i administracji publicznej na rzecz przyjęcia nowych 

rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w 

dziedzinie nanotechnologii i służących wdrażaniu założeń przyjętych w tym zakresie w ramach 

regionalnej strategii gospodarczej i innowacyjnej dla Śląska; 

2. zwiększenie rozpoznawalności i promocji Śląska w skali krajowej i międzynarodowej, jako regionu 

aktywnie wspierającego rozwój przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii, oraz 

wyróżniającego się na tle pozostałych regionów europejskich pod względem atrakcyjności 

warunków dla prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przez sektor nauki i gospodarki; 

3. prowadzenie działalności na rzecz wzmocnienia współpracy w gronie Członków Klastra, oraz przy 

udziale innych przedsiębiorców i instytucji naukowych, w celu podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych w dziedzinie nanotechnologii oraz efektywnego 

transferu rezultatów tych przedsięwzięć do praktyki gospodarczej; 

4. wspieranie Członków Klastra w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności 

badawczo-wdrożeniowej, wytwórczej i usługowej opartych na wykorzystaniu osiągnięć naukowych 

i efektów postępu technologicznego w dziedzinie nanotechnologii, w tym m.in. środków z budżetu 

państwa i funduszy zagranicznych; 

5. promocja działalności i osiągnięć Członków Klastra na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym 

m.in. promocja wyników prac badawczo - wdrożeniowych, usług i wyrobów wysokich technologii 

dostarczanych na rynek oraz upowszechnianie informacji nt. efektów powiązań kooperacyjnych 

podejmowanych przy udziale Członków Klastra; 

6. budowanie w świadomości społecznej wizerunku Śląska, jako regionu stawiającego na rozwój 

nanonauk i nanogospodarki pozwalających m.in. na sprostanie nowym wyzwaniom cywilizacyjnym 

XXI w. 
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7.  Działania 

Działania, które należy podjąć w celu realizacji  można podzielić na trzy obszary, w zależności od tego pod 

jakim kątem obserwujemy: 

❖ Obszar I. Mikroekonomiczny – wspieranie rozwoju Członków Klastra (cele strategiczne: 4, 5) 

❖ Obszar II. Mezoekonomiczny – rozwój Klastra jako organizacji (cele strategiczne: 3) 

❖ Obszar III. Makroekonomiczny – współpraca międzyregionalna, międzybranżowa i międzynarodowa 

(cele strategiczne: 1, 2, 6)  

 

7.1 Wykaz działań 

Wykaz działań przedstawia przyporządkowanie działań do obszarów strategicznego rozwoju Klastra. 

Działania szczegółowe zostały przewidziane do realizacji i rozwoju w latach 2019-2023.  

Dodatkowe działania szczegółowe mogą zostać sprecyzowane przez Radę Klastra w procesu aktualizacji 

strategii w kolejnych etapach realizacji. Wskaźniki realizacji działań, a tym samym celów strategicznym 

przedstawiono w ostatniej kolumnie tabeli.  

 

Tab. 2. Wykaz działań w celu realizacji strategii Śląskiego Klastra NANO w latach 2019-2023 wraz ze 

wskaźnikami.  

Działanie główne Działania szczegółowe Wskaźnik 

Obszar I. Mikroekonomiczny – wspieranie rozwoju Członków Klastra 

Działanie I.1.  

Promocja Członków 

Klastra  

Stworzenie i 

rozpowszechnienie 

materiałów 

promocyjnych 

działalność Członków 

Klastra  

• Zaprojektowanie i wydanie folderu  

promującego członków klastra.  

• Zaprezentowanie folderu na 5 targach i 

konferencjach o zasięgu międzynarodowym. 

• Przesłanie folderu za pomocą newslettera do 

bazy kontaktów  - 4000 kontaktów  

• Udostępnienie do pobrania stronie 

www.nanonet.pl  

• Promocja klastra na portalach 

społecznościowych LinkedIn/Facebook  

http://www.nanonet.pl/
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Organizacja spotkań 

networkingowych dla 

pozyskania partnerów, 

klientów i inwestorów 

• Organizacja 3 spotkań otwartych na które 

zapraszani będą przedstawiciele Venture Capital 

działających w obszarze zaawansowanych 

technologii (również Bridge Alfa).   

• Podczas spotkań udział minimum 10 

przedstawicieli nauki z różnych jednostek B+R w 

celu nawiązania partnerstwa w projektach.  

Zapewnienie udziału w 

misjach gospodarczych, 

targach i spotkaniach 

branżowych 

• Organizacja 1 międzynarodowej  konferencji 

branżowych  

• Organizacja 3 specjalistycznych spotkań 

branżowych rocznie 

• Reprezentacja klastra podczas 7 spotkań i 

wydarzeń organizowanych w całej Polsce na 

których fundacja Nanonet (Koordynator klastra) 

jest obecna 

Działanie I.2. 

Zwiększenie 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw  

Zainicjowanie wspólnych 

projektów badawczych i 

wdrożeniowych oraz ich 

realizacja  

• Organizacja 2 sesji tematycznych na temat 

możliwości realizacji projektów finansowanych 

ze źródeł zewnętrznych  

Działanie I.3.  

Wsparcie rozwoju 

nowych inicjatyw w 

branży 

Zapewnienie pomocy w 

uzyskaniu finansowania 

na działalność 

• Podpisanie umowy z  instytucją otoczenia 

biznesu o charakterze wsparcia finansowego o 

współpracy w kredytowaniu oraz w innych  

• Obszar II. Mezoekonomiczny – rozwój Klastra jako organizacji 

Działanie II.1. 

Wzmocnienie 

poziomu współpracy 

i komunikacji 

wewnętrznej w 

ramach Klastra 

Otwarcie nowych 

Zespołów Roboczych  

• Powołanie 3 zespołów roboczych w Śląskim 

Klastrze Nano – reprezentujące najliczniejsze 

grupy tematyczne  

Rozwój interaktywnych 

kanałów komunikacji 

wewnętrznej dla 

Członków 

• Rozszerzenie zasięgu newslettera klastra o 50% 

• Zwiększenie konwersji otrzymywania 

newslettera klastra do 75% 

Organizacja 

wewnętrznych spotkań 

networkingowych  

• Organizacja 3 networkingowych spotkań klastra 

rocznie  
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Działanie II.2 

Zapewnienie 

Klastrowi stabilności 

finansowej 

Pozyskanie finansowania 

na rozwój 

instytucjonalny 

• Aplikowanie o co najmniej 4 projekty na 

działalność klastra i fundacji (z zakresu 

wymienionego w rozdziale źródła finansowania)  

Działanie II.4 Rozwój 

kompetencji 

zarządczych 

Koordynatora 

Klastra  

Wymiana dobrych 

praktyk z innymi 

klastrami 

• Organizacja 2 spotkań lub telekonferencji 

rocznie z każdym partnerskim klastrem  

Działanie II.5. 

Zwiększenie masy 

krytycznej Klastra 

Pozyskanie nowych 

członków z branży 

nanotechnologicznej  

• Zapewnienie członkostwa w klastrze 100% firm 

biorących udział w programie akceleracyjnym 

Klastra 

• Pozyskanie 15 nowych członków klastra 

związanych z branżą nanotechnologiczną  

Pozyskanie nowych 

członków z branż 

komplementarnych 

• Identyfikacja 3 nowych kluczowych branż 

komplementarnych w klastrze 

• Pozyskanie 9 nowych członków klastra 

związanych z branżą komplementarnych  

Pozyskanie nowych 

partnerów 

instytucjonalnych 

• Podpisanie umowy o współpracy z 

Koordynatorem przez 10 partnerów 

instytucjonalnych  

• Pozyskanie 5 projektów w konsorcjum z nowymi 

partnerami instytucjonalnymi  

• Obszar III. Makroekonomiczny – współpraca międzyregionalna, międzybranżowa i 

międzynarodowa 

Działanie III.1. 

Upowszechnienie 

wiedzy i 

kompetencji z 

zakresu 

nanotechnologii  

 

Inicjowanie debaty 

społecznej na tematy 

związane z 

nanotechnologią i 

nanobezpieczeństwem  

• Udział w radzie programowej województwa 

śląskiego, gdzie nanotechnologia jest wybrana 

jedną z inteligentnych specjalizacji regionu 

(również poprzez działania fundacji i Klastra) 

• Udział w 4 telekonferencjach dotyczących 

nanobezpieczeństwa 

Upowszechnienie 

dostępu do baz wiedzy i  

szkoleń z zakresu 

• Śledzenie portali branżowych i przekazywanie 

informacji członkom klastra poprzez 

dedykowany newsletter ( 1x  w miesiącu) 
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innowacyjności i nowych 

technologii 

• Organizacja 6 szkoleń dla członków Klastra w 

ramach spotkań Klastra 

Działanie III.2. 

Polepszenie 

uwarunkowań 

organizacyjno- 

Podjęcie współpracy z 

jednostkami samorządu 

terytorialnego w 

zakresie legislacji, 

normalizacji i 

finansowania  

 

• Czynny udział w pracach Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego ds. nanotechnologii i 

innowacji  

Podjęcie współpracy z 

instytucjami 

europejskimi w zakresie 

legislacji, normalizacji i 

finansowania 

• Czynny udział w pracach European Committee 

for Standardization (CEN) i European Committee 

for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 

Działanie III.3 

Rozwój współpracy 

międzyklastrowej   

Współpraca z klastrami 

komplementarnymi w 

zakresie budowania 

nowych łańcuchów 

wartości  i kreowania 

nowych rynków zbytu 

• Kontakt i podpisanie 5 umów z klastrami z UE o 

współpracy  

 

Współpraca z klastrami 

siostrzanymi w zakresie 

budowania nowych 

łańcuchów wartości   

Współpraca z klastrami 

międzynarodowym w 

zakresie likwidowania 

barier transferu 

technologii i handlu 

 

Efektem podejmowanych działań powinno być częściowa lub całkowita realizacja celów strategicznych 

Śląskiego Klastra NANO.  
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8.  Wdrażanie i monitorowanie strategii 

Za wdrażanie strategii rozwoju odpowiedzialni są wszyscy uczestnicy, a bezpośrednim organem 

odpowiedzialnym jest Zarząd Klastra. Strategia i wynikające z niej działania są podstawą do realizacji wizji 

rozwoju powiązania kooperacyjnego, jakim jest Klaster NANO, a także podstawą do pozyskania wsparcia ze 

środków krajowych i zagranicznych. 

Klaster zakłada działanie na zasadach partnerstwa, gdzie każdy z partnerów jest równy i może uczestniczyć 

we wdrażaniu działań wynikających ze strategii. Stworzone wewnątrz klastra mechanizmy współpracy 

zwiększą efektywność działań podejmowanych przez uczestników. 

W celu zapewnienia efektywnego rozwoju Inicjatywy klastrowej, stopień realizacji strategii nadzorowany 

będzie przez Koordynatora Klastra. Koordynator jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie i  

monitorowanie strategii, a także koordynację działań operacyjnych związanych z wdrażaniem 

poszczególnych działań i zrównoważonym rozwojem klastra w efekcie realizowania celów strategicznych. 

Oznacza to kontrolę realizacji strategii, weryfikacji zgodności z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem 

założonych ram. 

Określenie działań klastra w formie zadaniowej w określonym horyzoncie czasowym, umożliwia elastyczne 

dostosowanie strategii do pojawiających się, w niesformalizowanej prawnie instytucji klastra, wyzwań 

instytucjonalnych i dostosowanie harmonogramu działań do potrzeb i wyzwań z którymi zmagają się 

członkowie klastra, m.in. dostępnością finansowania planowanych inicjatyw.  

System monitoringu realizacji Strategii Klastra będzie obejmował także trzy komponenty: 

1) Monitoring wskaźników działań określonych w Strategii, zgodnie z Tabelą 3 w rozdziale Działania  

2) Monitoring rozwoju klastra - podobnie do struktury działań określonych w strategii  planowana jest 

kompleksowa ocena rozwoju klastra w trzech obszarach: 

a. makroekonomicznym – analiza innowacyjności, środowiska konkurencyjnego regionu, 

kraju i otoczenia międzynarodowego, uwarunkowań  polityczno-prawnych branży 

nanotechnologicznej i branż komplementarnych, internacjonalizacji Klastra 

b. mezoekonomicznym – gromadzenie informacji dotyczących członkostwa, jak np. liczba 

członków i ich struktura branżowa, aktywność, zakres współdziałania z innymi podmiotami,  

c. mikroekonomicznym – weryfikacja rozwoju Członków Klastra, w szczególności 

przedsiębiorców: wzrost obrotów, zysku, wartości dodanej, poziomu intenacjonalizacji 

przedsiębiorstw i jednostek naukowych.  

Analiza ta będzie prowadzona na podstawie następujących źródeł: 

● oficjalnych danych statystycznych, 

● badań ankietowych, 

● danych pozyskanych w trakcie dyskusji z uczestnikami klastra. 
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Pozwoli to uzyskać szeroki i wiarygodny obraz rozwoju klastra i jego oddziaływania na rozwój regionu. 

Klarowny sposób komunikacji realizacji strategii, czyli wyników monitorowania wdrożenia strategii będzie 

nieodzownym elementem procesu wdrożenia strategii klastra.  Rdzeniem systemu monitoringu powinny 

być pewne i stałe źródła informacji gwarantujące dostęp do danych w czasie rzeczywistym, a także 

porównywalność danych w różnych horyzontach czasu. Organizacja systemu informacyjnego na rzecz 

monitoringu polega na: 

• wydzieleniu w ramach struktury Koordynatora zespołu zajmującego się zbieraniem i 

przetwarzaniem informacji; 

• stworzeniu zunifikowanych formularzy danych określających: rodzaj danych, jednostki 

miary, źródła informacji, okresy zbierania danych, 

• opracowaniu systemu zachęt motywujących Członków Klastra do aktywnej budowy bazy 

wiedzy i informacji; wśród takich zachęt należy zwrócić uwagę na takie korzyści jak: 

• dostęp do pełnego zbioru informacji o Klastrze, 

• wiedza o planach rozwoju potencjalnie partnerskich podmiotów, 

• wykorzystywanie pozyskanych informacji do promowania Klastra i jego Członków, 

• tworzenie wydawnictw prezentujących uzyskane dane i promujących Członków, 

• stworzeniu instrumentów ułatwiających podmiotom Śląskiego Klastra NANO 

przekazywanie informacji – narzędzia internetowe; 

• tworzeniu okresowych raportów wraz z wnioskami z analizy danych; 

• upowszechnieniu raportu wśród podmiotów uczestniczących w monitoringu. 

Monitoring i wdrożenie  strategii zostaną sprężone pętlą informacji zwrotnej: 

 

Rysunek 8-1 Pętla informacji zwrotnej w systemie monitoringu i wdrożenia strategii Klastra.  
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9. Źródła finansowania 

Założeniem inicjatywy jest finansowanie jej funkcjonowania z różnych źródeł. Jednym z nich są składki 

członkowskie. Finansowanie zadań stojących przed Klastrem odbywa się przez wykorzystanie środków z 

budżetu krajowego, funduszy Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz innych 

środków, w tym środków własnych Członków Klastra i innych podmiotów zaangażowanych w realizację 

projektów lub zainteresowanych współfinansowaniem inicjatyw prowadzonych przez Klaster. 

 

9.1 Finansowanie Klastra 

Współfinansowanie działalności Klastra przez jego członków - ustalenie z partnerami kryteriów 

określających wysokość składek zapewniających techniczno-organizacyjne funkcjonowanie Klastra (składki 

jako jeden z elementów weryfikacji zainteresowania partnerów działaniem w Klastrze). Poziom 

finansowania wyznacza zakres usług i skalę działania Klastra - wynikać więc musi wynikać z kompromisu 

zawartego z uczestnikami Klastra. 

Przez szereg lat Fundacja NANONET – Koordynatora Klastra – bazowała tylko i wyłącznie na pracy 

wolontariuszy, wsparciu pochodzącego z 1% podatku (jako organizacja pożytku publicznego) oraz darowizn 

od osób prywatnych. Wraz z rozpoczęciem działań związanych z otwarciem Śląskiego Klastra NANO pojawiły 

się nowe możliwości pozyskiwania finansowania działalności m.in. pochodzące z opłat członkowskich, 

promocji firm, jednostek naukowych, czy jednostek samorządu terytorialnego. 

Ponadto Fundacja również systematycznie aplikuje po środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, na 

realizację projektów. Do tej pory prowadzono 4 projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych:  

• 7 program ramowy UE , Nanonet jako członek konsorcjum projektu NANODIODE 

• środki lokalne (Utworzenie Dolnośląskiego Klastra Nano - projekt finansowany z Funduszy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wrocław; NanoObserwatorium Katowice) 

• 1 projekt ClusterMAT w ramach programu CORNET współfinansowany przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju. 

W celu umożliwienia realizacji jak największej ilości działań, przy poniesieniu jak najmniejszych kosztów 

własnych Koordynator stara się organizować „samofinansujące” się działania tzn. których koszty organizacji 

w 100% finansowane są z opłat za uczestnictwo w wydarzeniu – przykładowo konferencja InterNanoPoland. 

Część pozyskanych środków z prowadzonych działań była i jest przeznaczana na podnoszenie standardów 

pracy w organizacji, w tym usprawnienia technologiczne i zarządzanie organizacją. Natomiast inne działania 
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związane z rozwojem instytucjonalnym w tym budowanie podstaw funkcjonowania, a także usprawnienia 

technologiczne wspierane są z środków własnych jakie pozyskuje Fundacja (1% podatku, mecenasi). 

9.2 Analiza alternatywnych instrumentów wsparcia 

W celu określenia możliwości rozwoju Klastra na szeroką skalę przeanalizowano możliwości finansowe 

organizacji. Wynik analizy wskazuje jednoznacznie, że bez wsparcia zewnętrznego (poza posiadanym 

dotychczas) możliwości rozwoju są ograniczone ze względu na brak funduszy pozwalających na rozwój 

instytucjonalny organizacji oraz realizację zaplanowanych celów statutowych. Znając swoje ograniczenia 

podjęto prace mające na celu znalezienie nowych instrumentów wsparcia. W ramach poszukiwań 

przeanalizowano szereg konkursów oraz działań oferowanych przez instytucje wspierające rozwój 

przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych – analizę prowadzono pod kątem możliwości wsparcia 

instytucjonalnego organizacji oraz realizacji jej celów strategicznych. Alternatywne instrumenty wsparcia to: 

• Sektorowe Rady ds. Kompetencji – możliwość wsparcia realizacji jednego z celów statutowych tj. 

popularyzacja wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Celem konkursu jest 

dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji 

pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, 

podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców. W ramach konkursu 

premiowane są projekty z sektorów strategicznych – otrzymują dodatkowe 15 pkt., co stanowi 17% 

możliwych do uzyskania punktów, co daje ogromną przewagę nad projektami nie wpisującymi się 

w sektory strategiczne (w tym projekt NANONET) tj. sektor:  

1. produkcji środków transportu, z wyłączeniem motoryzacji; 

2. elektroniki profesjonalnej; 

3. lotniczo-kosmiczny; 

4. produkcji leków, wyrobów medycznych; 

5. systemów wydobywczych; 

6. odzysku materiałowego surowców 

7. żywności wysokiej jakości 

• POWER – możliwość wsparcia realizacji jednego z celów statutowych tj. popularyzacja wiedzy o 

nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych 

• Działanie 2.14.1 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie – gdzie sfinansować można np. 

zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych. Wg harmonogramu 

nabór luty 2019, w rzeczywistości nabór nieogłoszony  

• Działanie 2.14.5 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie – gdzie sfinansować można np. 

przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla 

wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodo-znawczych, 



\  

 

 

 

 strona | 45 / 53 

 

statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat 

pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez 

uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu). Wg harmonogramu nabór luty 

2019, w rzeczywistości nabór nieogłoszony  

• Działanie 2.15.1 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 

gospodarki – gdzie sfinansować można np. wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z 

przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy. Nabór do 30.04.2019 

• Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – gdzie sfinansować można np. realizacja 

programów kształcenia o profilu ogólno-akademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu 

o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki,  

• Projekty B+R – możliwość wsparcia realizacji dwóch celów strategicznych tj. promocja rozwoju 

przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach, upowszechnianie wyników badań naukowych 

i prac rozwojowych. Istnieje sporo możliwości otrzymania dofinansowania na realizację projektów 

badawczo-rozwojowych, m.in. pochodzących ze środków UE (POIR, RPO WSL, NCBiR). Środki te 

przeznaczone są w głównej mierze dla przedsiębiorców, jednostek naukowych, dla których Klaster 

i Koordynator mogą stanowić wsparcie instytucjonalne – Fundacja sama w sobie nie realizuje 

projektów B+R. 

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy – celem KFS jest wsparcie finansowe kształcenia ustawicznego 

pracodawców oraz pracowników, w zakresie zdobycia kompetencji kluczowych na rynku pracy. 

Działanie powyższe finansowane jest z Funduszu Pracy i nie jest działaniem zależnym od 

finansowania unijnego. W ramach kosztów kwalifikowanych znajdują się kursy, szkolenia oraz studia 

podyplomowe – możliwy wyłącznie rozwój instytucjonalny (inwestycja w kadry).  

• Dotacje celowe z Ministerstwa Właściwego – możliwość wsparcia finansowanego – w szczególności 

uczelni wyższych – w zakresie pozyskania przez studentów optymalnych kwalifikacji na 

potencjalnym rynku pracy. 

• Wsparcie w ramach PROO Schemat 1a na rozwój działalności statutowej organizacji – Koordynatora 

Klastra 

• Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – konkurs organizowany przez PARP z grupy 

PFR, umożliwia pozyskanie finansowania na umiędzynarodowienie klastra, jednak tylko pod 

warunkiem posiadania statusu Krajowego Klastra Kluczowego, 

• Instrumenty unijne: 

o Program Na Rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw (COSME) 

o Program naukowy w zakresie badań i innowacji – Horizon 2020 oraz Horizon Europe w 

kolejnej perspektywie 
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• Należy zaznaczyć, że wskazane powyżej alternatywne źródła finansowania pozwalają na rozwój 

działalności statutowej organizacji, jednak wyłącznie pojedyncze/wybrane cele – działania te nie 

umożliwiają kompleksowego rozwoju organizacji poprzez realizację jego celów strategicznych 

(poniekąd powiązanych ze sobą, jednak różnych) oraz wsparcia instytucjonalnego. W ramach 

działalności Koordynatora podejmowane będą dalsze poszukiwania możliwości wsparcia 

finansowego Klastra.  

Planowane do zrealizowania działania w ramach strategii Klastra nie będą możliwe do zrealizowania w 

zakładanym czasie oraz zakresie bez uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego. Analiza 

dotychczasowej działalności oraz możliwości jakie daje posiadany budżet wykazała, że w przypadku chęci 

intensyfikacji działań zmierzających do realizacji celów strategicznych oraz zwiększenia zasięgu 

oddziaływania Klastra – rezultat zaplanowanych do zrealizowania działań w ramach zadania – konieczne jest 

pozyskanie środków zewnętrznych – dotychczasowy budżet okazał się niewystarczający na realizację 

nowych działań oraz zwiększenie tych dotychczas realizowanych. 
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10.  Komplementarność z innymi programami 

Specjalizacja i rozwój Klastra wpisują się w liczne strategie i programy rozwojowe w Polsce i za granicą.  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020  

Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, dla zwiększania intensywności współpracy 

przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi polityka regionalna wspierać będzie tworzenie 

innowacyjnych technologii, produktów i usług na podstawie partnerskiego, bezpośredniego i 

powszechnego kontaktu świata biznesu z głównymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w kraju, ale 

również i na świecie. Dla osiągania tego stanu, w jej ramach realizowane będą działania dotyczące 

stymulowania realizacji projektów opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych oraz wspierania 

wybranych projektów z branż oferowanych przez sferę nauki w ramach badań stosowanych i 

rozwojowych, czyli tych, które mogą dawać bezpośrednie efekty gospodarcze. Działanie Klastra również 

wspiera nawiązywanie współpracy nauki z biznesem. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

Nanotechnologie i nanomateriały należą do specjalizacji regionalnych województwa śląskiego co wskazuje 

na konsekwentne zaangażowanie zarówno regionu, jak i środowisk innowacyjnych w regionie w rozwój tych 

dziedzin nauki i gospodarki pozwalających uzyskiwać rynkowe przewagi globalne bądź zaawansowania 

technologicznego branż i sektorów gospodarki województwa śląskiego, a także kształtować 

przedsiębiorczość i rynek pracy w wymiarze regionalnym lub subregionalnym. Kluczowym uwarunkowaniem 

dla realizacji strategicznych celów regionalnych województwa śląskiego jest bieżąca i przyszła polityka UE i 

krajowa nastawiona na proces przechodzenia do gospodarki wiedzy co związane jest z wspieraniem 

technologii takich jak mikro i nanoelektronika, fotonika, bio- i nanotechnologie, nowe materiały. Dostarcza 

ona istotnego kontekstu kierunków rozwoju infrastruktury. Dlatego przy wyborze projektów 

infrastrukturalnych na poziomie regionalnym skoncentrowanych na wpisywaniu się w specjalność regionu 

powinno się wziąć pod uwagę nie tylko uwarunkowania i potencjał regionalny, ale też tendencje 

zewnętrzne. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego do 2030 

Członkowie i Koordynator Klastra uczestniczą w debacie mającej na celu określenie celów rozwojowych dla 

Śląska w kolejnej perspektywie.  

Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

Działalność Klastra wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, a dokładnie w: INNOWACYJNE 

TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM): KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i 

kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, gdzie wskazano 
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następujące obszary tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i 

będące przedmiotem zainteresowania i działalności członków Klastra tj.: 

I. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE DLA CELÓW MEDYCZNYCH I OCHRONY 

ZDROWIA ORAZ MATERIAŁY HYBRYDOWE Z UDZIAŁEM ŻYWYCH TKANEK I KOMÓREK 

II. EKOMATERIAŁY ORAZ MATERIAŁY KOMPOZYTOWE I NANOSTRUKTURALNE BIOMIMETYCZNE, 

BIONICZNE I BIODEGRADOWALNE 

III. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE W ENERGIIODNAWIALNEJ, ORAZ DO 

TRANSFORMOWANIA, MAGAZYNOWANIA I RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ 

IV. WIELOFUNKCYJNE KOMPOZYTOWE I NANOSTRUKTURALNE MATERIAŁY ULTRALEKKIE, 

ULTRAWYTRZYMAŁE, O RADYKALNIE PODWYŻSZONEJ ŻAROODPORNOŚCI I 

ŻAROWYTRZYMAŁOŚCI 

V. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE DO ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH Z 

BEZPIECZEŃSTWEM 

VI. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE DLA PRODUKTÓW O WYSOKIEJ 

WARTOŚCI DODANEJ ORAZ O DUŻYM ZNACZENIU DLA ŁAŃCUCHÓW WARTOŚCI W PRZEMYŚLE 

VII. MATERIAŁY, NANOMATERIAŁY I KOMPOZYTY FUNKCJONALNE O ZAAWANSOWANYCH 

WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYKOCHEMICZNYCH I UŻYTKOWYCH 

VIII. WIELOFUNKCYJNE NANOMATERIAŁY KOMPOZYTOWE O OSNOWIE LUB WZMOCNIENIU Z 

NANOSTRUKTURALNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH ORAZ INNYCH NANOWŁÓKIEN, 

NANODRUTÓW I NANORUREK I ICH TECHNOLOGIE 

IX. WIELOFUNKCYJNE WARSTWY ORAZ NANOWARSTWY OCHRONNE I PRZECIWZUŻYCIOWE ORAZ 

KOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY PRZESTRZENNE, WARSTWOWE I SAMONAPRAWIALNE 

X. MODELOWANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI WIELOFUNKCYJNYCH MATERIAŁÓW I 

KOMPOZYTÓW, W TYM NANOSTRUKTURALNYCH O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH30 

Dodatkowo profil działający w Klastrze Członków wpisuje się w specjalizacje: 

KIS 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13.  

Key enabling technologies – KET 

Wg opinii KE, w ciągu najbliższych lat kształt i potencjał różnych gałęzi przemysłu na świecie 

ulegną poważnym zmianom. Powstaną nowe towary i usługi. Nie znamy jeszcze wielu towarów i usług, które 

będą dostępne na rynku w 2020 r., jednak wiemy, że głównym motorem ich rozwoju będzie stosowanie 

kluczowych technologii wspomagających (ang. key enabling technologies – KET). Państwa i regiony, które 

opanują te technologie, najlepiej poradzą sobie w przejściu do gospodarki niskoemisyjnej i opartej na 

wiedzy, co jest niezbędnym warunkiem zapewnienia dobrobytu społecznego i gospodarczego oraz 

                                                           
30 https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje/ 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje/


\  

 

 

 

 strona | 49 / 53 

 

bezpieczeństwa obywateli. Stosowanie kluczowych technologii wspomagających w UE ma więc nie tylko 

znaczenie strategiczne, ale jest wręcz niezbędne. W opinii Parlamentu Europejskiego nanotechnologia jest 

jedną z kluczowych technologii wspomagających (KET, ang. key enabling technology). Zgodnie z 

Komunikatem Komisji: Nanotechnologia stwarza możliwości rozwoju inteligentnych nano- i mikrourządzeń i 

systemów oraz umożliwia prawdziwy przełom w dziedzinach tak istotnych jak opieka zdrowotna, energia, 

ochrona środowiska i produkcja;31 

Horizon Europe 

W ramach program naukowy w zakresie badań i innowacji Komisji Europejskiej w kolejnej perspektywie na 

lata 2021-2027 budżet na rozwój działań B+R+I zwiększy się o blisko 47% do 114,8 miliardów euro. Duży 

nacisk w planowanych priorytetach programów pomocowych kładzie się na rozwiązania z zakresu Open 

Innovation i Open Science, które wpisuje się w realizowane w ramach Klastra działania upowszechniające 

dostęp do nauki i promujące innowacyjne formy tworzenia wartości przez sieci naukowo-biznesowe. 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową, ale też instytucje otoczenia biznesu, 

wpisują się w swoich działaniach w ideę nowej perspektywy rozwoju unijnej gospodarki. 32 

 

                                                           
31 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych 
technologii wspomagających w UE” 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL 
32 EU budget for the future, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-
proposals-research-innovation-may2018_en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512&from=PL
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