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Szanowni Klastrowicze! 
 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie otrzymane życzenia 
Świąteczne i Noworoczne. 

 

 
 
Miło nam poinformować o otrzymanych Zyczeniach Świąteczno- Noworocznych 
przekazanych  przez Prezydenta USA Baracka Obamy i Pierwszej Damy, do członka 
naszego Klastra Pana Tomasza Rawińskiego z Instytutu Elektrotechniki. 
Korespondencja IEL z "Białym Domem" związana jest z propozycją rozwiązania problemu 
krótkotrwałego braku zasilania energetycznego budynków rządowych USA w Waszyngtonie. 
 

 
 
 

1. Współpraca międzynarodowa 
 
Jednym z głównych wyzwań dla Klastra LTPP w Nowym Roku jest udział w projektach 
międzynarodowych. W porozumieniu z Politechnika Gdańską przystąpiliśmy obecnie do 
opracowania wniosku w Programie Horyzont 2020 Mobilność dla wzrostu, Działanie MG 
5.1 Zintegrowane i efektywne klastry logistyczne. Alokacja konkursowa 12 mln EUR. 



Projekty H2020 realizowane są przez konsorcja złożone z co najmniej trzech 
niezależnych od siebie podmiotów, pochodzących z różnych krajów Unii Europejskiej, 
bądź z krajów stowarzyszonych. Do naszego projektu zgłosiło się już 11 Partnerów z 
Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Malty  i Luksemburga. 
W ramach projektu przewiduje się następujące działania: 
 
1.Identyfikacja możliwości zwiększenia roli hubów, które posłużą jako zalążek w dziedzinie 
inteligentnych specjalizacji oraz do kształtowania się klastrów logistycznych. Klastry te 
mogłyby zintegrować produkcję i zaawansowane usługi logistyczne. 
2. Rozwój zarządzania i nowych modeli biznesowych w ramach inteligentnych specjalizacji 
klastrów logistycznych, w tym podział zasobów w celu przyciągania inwestycji w nowe usługi 
o wartości dodanej. 
3. Rozwój w pełni zautomatyzowanego prototypu modalnych jednostek ładunkowych dla 
wszystkich gałęzi transportu zgodnie z istniejącymi standardami. 
4. Rozwój prototypów systemu automatycznego ładowania oraz rozładowywania. 
5. Optymalizacja efektywności środowiskowej klastrów logistycznych oraz ocena emisji 
związków węgla przez istniejące punkty przeładunkowe wraz z propozycjami rozwiązań 
 
Prosimy o zgłaszanie Państwa udziału w projekcie z podaniem obszaru 
zainteresowania tematycznego do p. M. Świeczkowskiego- Koordynatora Klastra. 
 
 

2. Współpraca krajowa 
 
- Grupa Robocza ds jednostek elektrycznych kontynuowała działania ze spotkania w Błotniku  
na terenie Pętli Żuławskiej 5 listopada 2015. Kolejne spotkanie odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Pucku z udziałem Starosty p. Jarosława Białka i Wicestarosty p. Tomasza 
Hermanna. 
 

        
 

- Na zaproszenie Prezes Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożeny Lublińskiej 

Kasprzak, przedstawiciele Klastra LTPP –  Marek Świeczkowski i Sławomir Niecko 

uczestniczyli w  Gali wręczenia nagród Polskiego Produktu Przyszłości w Warszawie w 

dniu 7 grudnia 2015. 

3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Klastra  

 3 grudnia 2015 na Politechnice Gdańskiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli - 
Klastra p. Magdaleny Gołąb, p.Darii Bedli z Trgonum oraz p.M. Świeczkowskiego 
z p. Renatą Downar – Zapolską, kier. RPK Horyzont 2020 

 11 grudnia 2015 w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie nt 

aktualizacji strategii Klastra. Na spotkaniu przedstawiono aktualny stan działań 

związanych z dokumentami strategicznymi i projektami Klastra oraz zgłoszono 



wnioski aktualizujące. Dziękujemy za udostępnienie sali Dyrektorowi Departamentu 

Rozwoju Gospodarczego UM Panu Adamowi Mikołajczykowi,  jego 

współpracownikom oraz Panom Pawłowi Bajurskiemu i Zbigniewowi Deinrychowi 

za zaprezentowane prezentacje. 

 

4. Uroczyste spotkania opłatkowe z udziałem przedstawicieli Klastra  

Grudzień 2015 obfitował w uroczystości opłatkowe zaprzyjaźnionych z Klastrem 
organizacji. W Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku gościli nas Pracodawcy Pomorza. 

      

W Dworze Artusa zorganizowano spotkanie Stowarzyszenia Rajców Gdańskich, a Rektor 
WSSE zaprosił nas do siedziby uczelni do NOT-u.  

W świątecznej atmosferze tradycyjnie dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy wzajemne 
życzenia i śpiewaliśmy piękne polskie Kolędy. 

 
 
 
 
Z pozdrowieniami – Do Siego 2016 Roku!   

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych 

Koordynator Klastra LTPP        


