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Sprawozdanie z seminariów z 12.09.2013 oraz 25.09.2013 
12.09.2013 r. Seminarium – Opal Maksi-
mum, Katowice 

Seminarium jakie odbyło się dnia 12 wrze-
śnia przyciągnęło Członków Klastra zainte-
resowanych tematem  Transferu technologii 
środowiskowych do praktyki przedsiębiorstw.  
Spotkanie poruszało kwestię tego, jak scha-
rakteryzować ekoinnowacyjną technologię 
dla celów marketingowych, jak również we-
ryfikację w ramach Pilotażowego Programu 
Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii 
Europejskiej (EU ETV). Temat ten podjęła Iza-
bela Ratman – Kłosińska na co dzień związana 
z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysło-

wionych, kierownik działu współpracy z za-
granicą i sekretarz Międzynarodowej Nauko-
wej Sieci Tematycznej Technologii Środowiska 
ENVITECH-Net. 

O tym, jak potwierdzić ekoinnowacyjność roz-
wiązania z wykorzystaniem procedury Quck 
Scan EU ETV na przykładzie technologii ener-
getycznych z wykorzystaniem biomasy mówi-
ła Agnieszka Wawrzyniak - Kierownik Jednost-
ki Weryfikującej Technologie Środowiskowe, 
związana z Instytutem Techniczno – Przyrod-
niczym w Poznaniu. 

Spotkanie przeprowadzone w formie warsz-

tatowej, umożliwiając zadawanie pojawiają-
cych się  na bieżąco pytań i ich wyjaśniania, 
potwierdziło zasadę prowadzenia spotkań ak-
tywnych, przynoszących nową wiedzę Człon-
kom Śląskiego Klastra Ekologicznego.

25.09.2013  Seminarium – Opal Maksimum, 
Katowice 

Seminarium przeprowadzone dnia 25 wrze-
śnia 2013 r. Odpowiedzialność Ekologiczna 
a wdrożenie technologii środowiskowych 
w aspekcie rozwoju klastra, zorganizowane 
było we współpracy z firmą Ekoinwentyka - 
Członkiem Klastra niemal od początku jego 
funkcjonowania. 

Prezes firmy Investeko – Arkadiusz Primus, 
tytułem wstępu powiedział o zasadach odpo-
wiedzialności w kontekście wymagań praw-
nych, zaś prowadzący seminarium – Prezes 
firmy Ekoinwentyka mówił o zasadach odpo-
wiedzialności ekologicznej i społecznej przed-
siębiorstw oraz praktycznym odniesieniu 
odpowiedzialności ekologicznej podczas eta-
pów wdrażania technologii środowiskowych 
w przemyśle.

Spotkanie odbyło się w gronie umożliwiają-
cym indywidulany kontakt z każdym z uczest-
ników, warsztatowa forma spotkania umoż-
liwiła wzajemną wymianę wiedzy i opinii 
pomiędzy wszystkimi członkami. W efekcie 
nawiązano nowe relacje i zrodziły się nowe 
pomysły, być może realizowane podczas ko-
lejnych spotkań.

• Nowi Członkowie Klastra
• Doradztwo indywidualne
• planowane spotkania
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Warsztat wyjazdowy  
18-19.09.2013 
18.09 – 19.09.2013 r. Warsztat wyjazdowy – 
Hotel Gawra, Wisła 

Ochrona własności intelektualnej, transfer 
innowacji technologicznych. Zasady komer-
cjalizacji i finansowania innowacyjnych pro-
jektów

Kolejnym wydarzeniem Śląskiego Klastra Eko-
logicznego był odbywający się w dniach 18-
19.09.2013 r. warsztat wyjazdowy do Hotelu 
Gawra w Wiśle. Pierwszy dzień warsztatu 
poświęcony został zasadom komercjalizacji 
i finansowania projektów innowacyjnych, 
o czym mówił dr Tomasz Uryszek, zastępca 
dyrektora Instytutu Finansów Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Uczestnicy warsztatu rozmawiali o przepły-
wach środków finansowych w projekcie, kosz-
tach kapitału, ryzyku inwestycyjnym. A po-
nadto o sposobach finansowania projektu, 
sposobach pozyskania kapitału obcego i wy-
branych metodach oceny projektu. 

W drugim dniu Członkowie Klastra rozmawiali 
na temat ochrony praw własności intelektu-
alnej. Tematowi poświęcił szczególną uwagę 
prowadzący – Łukasz Wściubiak, Prawnik, 
wykładowca akademicki, szeroko mówiąc 
o  chronie własności intelektualnej. 

ŚKE na 
Międzynarodowych 
Targach Poleko w 
Poznaniu. 
Sporym wydarzeniem w życiu Śląskiego 
Klastra Ekologicznego był udział 
w Międzynarodowych Targach Poleko 
w Poznaniu. W dniach 7 - 10.10.2013 r. Klaster 
prezentował swoją działalność,  promując 
równocześnie sieć partnerstwa – Członków 
Klastra, którym poświęcony został obszerny 
Informator, wydany głównie w celach 
promocyjnych. Misja, wizja, działalność 
i oferta każdego z Członków Klastra została 
opisana w Informatorze, narzędziu którym 
możemy informować o istnieniu firm, 
jednostek badawczych, jednostek nauki oraz 
instytucji otoczenia biznesu, które tworzą 
sieć partnerstwa w ramach Śląskiego Klastra 
Ekologicznego. 

W informatorze prezentowana jest misja Śląskiego Klastra Ekologicznego, 
którą jest utworzenie regionalnego ekosystemu na rzecz podniesienia efek-
tywności energetycznej w gospodarce wodno-ściekowej i gospodarce odpa-
dami w oparciu o pełny łańcuch wartości oraz kompleksowe podejście do 
tworzenia i wdrażania innowacji w tym zakresie, oraz jego wizja, zakłada-
jąca zbudowanie silnego i konkurencyjnego w regionie, kraju oraz za gra-
nicą ośrodka innowacyjnego opartego na powiązaniach kooperacyjnych 
członków klastra, dostarczającego nowatorskich rozwiązań na rzecz popra-
wy efektywności energetycznej w sektorze wodno-ściekowym i gospodarce 
odpadami zgodnie z kierunkami rozwoju inteligentnej specjalizacji regionu.

Informator o Członkach Śląskiego Klastra 
Ekologicznego

Prezentowane w Informatorze są również za-
lety Klastra jako struktury sieciowej, a także 
oferta Klastra dla regionu i kraju w czterech 
obszarach:

1. Technologicznym:

Wspólne projekty realizowane przez Konsor-
cja uczestników Klastrawraz z identyfikacją 
źródeł ich finansowania; dostęp do Platformy 
Technologii Środowiskowych; kreowanie in-
nowacyjnych rozwiązań w zakresie technolo-
gii gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki 
odpadami oraz efektywności energetycznej

2. Marketingowym:

Medialna promocja Członków sieci; promo-
wanie Członków poprzez stronę internetową, 
oraz inne publikacje branżowe oraz naukowe; 
wspólna oferta marketingowa i zwiększenie 

skuteczności rynkowej; możliwość nawiąza-
nia współpracy z zagranicznymi podmiotami 

3. Naukowym:

Transfer wiedzy i doświadczeń wynikający 
z wymiany wiedzy i współpracy naukowej po-
między Członkami Klastra; udział w tematycz-
nych seminariach, konferencjach; uczestnic-
two w spotkaniach branżowych i partnerskich 
– celem nawiązania współpracy z kontrahen-
tami, firmami, jednostkami badawczymi oraz 
innymi Klastrami; dostęp do ekspertyz oraz 
branżowych wyników badań

4. Kapitału społecznego:

Budowanie relacji biznesowych oraz nawią-
zywanie kontaktów wewnątrz sieci; poprawa 
kanałów komunikacji pomiędzy podmiotami 
działającymi w branży ochrony środowiska 

oraz nowych tech-
nologii; współpraca 
z uniwersytetami oraz 
jednostkami B+R; 
szybszy przepływ 
wiedzy i  nformacji 
– zwiększona presja 
na innowacyjność; 
akumulacja kapitału 
społecznego – wzrost 
wzajemnego zaufania

Jednak podstawo-
wym zadaniem Infor-
matora jest zaprezen-
towanie organizacji 
bedących członkami 
Klastra, w postaci 
krótkiej notki charak-
teryzujacej kazdą or-
ganizację, prezentu-
jąc jej logo oraz dane 
kontaktowe.
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Doradztwo indywidualne
Każdy z Członków Klastra może skorzystać z 9 
godzin indywidualnego doradztwa w rozdzia-
le po 3 godz. na każde z obszarów. Wychodząc 
na przeciw indywidualnym potrzebom szcze-
gółowo tematyka, w zakresie wymienionych 
obszarów zostanie dostosowana do Państwa 
sugestii.

Planowane spotkania
W planach na kolejne miesiące Kla-
ster Ekologiczny oferuje wszystkim 
zainteresowanym Członkom Klastra  
i tym, którzy chcieliby wejść w sieć 
Klastrową  następujące wydarzenia: 

1. Międzynarodowa konferencja: 

Zrównoważony rozwój w praktyce przedsię-
biorstw. Odnawialne źródła energii a ochro-
na środowiska, termin: 9 listopada 2013 r., 
miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Hu-
manistyczna w Bielsku – Białej. Konferencja 
ta organizowana jest we współpracy polsko 
– japońskiej.

2. Warsztat wyjazdowy połączony ze spotka-
niem branżowym: 

Horyzont 2020 - Perspektywa finansowa, 
termin: 18 – 19.11.2013 r., miejsce: Hotel 
Gawra w Wiśle. Warsztat wyjazdowy organi-
zowany we współpracy z Politechniką Śląską 
– Regionalny Punkt Kontaktowy, oraz siecią 
ENVITECH-Net. Pierwszy dzień poświęcony 
będzie wprowadzeniu w zagadnienie fun-
duszy strukturalnych i  perspektywie finan-
sowej, natomiast drugi prowadzony będzie 
przez Paula Drath z firmy Singleimage. 

3. Specjalistyczne doradztwo indywidualne 
z zakresu trzech obszarów tematycznych: 
Transferu technologii i wiedzy,  Procesów ko-
munikacji,  Zarządzania projektami.

„Śląski Klaster Ekologiczny”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet I, Działanie 1.3. Transfer Technologii i Innowacji

Interesuje Cię współpraca z Klastrem 
skontaktuj się z koordynatorem :

Nowi Członkowie Śląskiego Klastra 
Ekologicznego:

Zuzanna Tofilska
e-mail: koordynator@ecocluster.com.pl 
tel. 668 - 894 - 582

www: www.ecocluster.com.pl

28. Instytut Metali Nieżelaznych - Institute of 
Non- Ferrous Metals

29. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
30. Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA
31. Doradztwo i Przygotowanie Realizacji In-

westycji Janusz Ochman
32. Ekoinwentyka Sp. z o.o.
33. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AGRAF Ra-

fał Skóra
34. ECOMONIT s.c.
35. Zakład Budowlano-Instalacyjny EKOBUD 

Anna Jagoda
36. Instytut Nawozów Sztucznych Oddział 

Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwi-
cach

37. Główny Instytut Górnictwa
38. EKO-PROJEKT Marek Benedykciński
39. Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, 

Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
40. Grupa Silesia
41. Yoshi Private Investment S.A.
42. Zakład Technologii Wody i Ścieków, Wy-

dział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

43. Bioerg S.A.
44. Ekologus sp. z o.o.

45. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

46. Comax – Budownictwo i Energetyka Sp. 
z o.o.

Członkowie Śląskiego Klastra 
Ekologicznego
1. Europejskie Forum Odpowiedzialności 

Ekologicznej (EFOE)
2. Instytut Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych (IETU) 
3. EFOE CERT Sp. z o.o. 
4. OTTIMA PLUS Sp. z o.o.
5. INVEST EKO Sp. z o.o. 
6. INVEST EKO Arkadiusz Primus
7. PPM Pomiary Środowiskowe. Pomiary 

hałasu 
8. Ekokomitywa Sp. z o.o. 
9. EkoBilans
10. EkoPartner Silesia Sp. z o.o. 
11. BGE S.A.
12. „AK Consulting” Aleksander Karkos Ruda 

Śląska
13. Netizens Peppermint
14. Itodo Sp. z o.o.
15. Collect Consulting S.A.
16. TIM S.A.
17. Green Media S. C. Magdalena Hangiel, 

Iwona Kiełtyka
18. PBE Sp. z o.o.
19. PPUH Trex Hal Sp. z o.o.
20. Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o Dąbrowa Górnicza
21. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22. Saveen Sp. z o.o.

23. Maris Marek Święs
24. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
25. Katedra Metalurgii Politechniki Śląskiej
26. Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska 

UE
27. Instytut Przemysłu Organicznego Oddział 

w Pszczynie

Partnerzy i współpraca z ŚKE :


