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Szanowni Klastrowicze ! 
Przekazujemy kolejny numer   Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ - Południe 
informujący o bieżących wydarzeniach i  osiągnięciach partnerów.   
Po otrzymania statusu KKK, Klaster LTPP zło żył wniosek o dofinansowanie w ramach  
Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych " Int ermodal, multimodal, electricity - 
internacjonalizacja produktów KLTPP" nr wniosku POI R.02.03.03-22-0001/16.  
Z zadowoleniem informujemy, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez kom isj ę 
oceniaj ącą oraz panel ekspertów. Tym samym 16 firm klastrowyc h, które zgłosiły ch ęć udziału 
w projekcie mo że dotrzyma ć dotacj ę dla firm na promocj ę eksportu.  
 

1. Miło nam powita ć  nowych   członków  Klastra :  
 

• FROG Sp. z o. o w Elbl ągu - Firma  specjalizuje się w  pracach podwodnych i 
hydrotechnicznych. Dodatkową formą działalności jest prowadzony przez firmę Ośrodek 
Szkolenia Nurków Zawodowych FROG kształcący w zakresie  wykonywania prac 
podwodnych oraz spawaczy podwodnych. 

• Podkarpackie Centrum Produkcyjno- Wdro żeniowe „EKO-KARPATY ” -Początkowo 
produkowało filce i proste włókniny filtracyjne, rozwinęło się w nowoczesne 
przedsiębiorstwo, tworzące wiele technologii włóknin. Obecnie firma realizuje opracowanie 
technologii do wdrożenia innowacyjnej, pierwszej w Polsce nanowłóknin do filtracji. 

• Pałasz Marine Projekt Arkadiusz Pałasz w Gdyni – firma jest niezależnym biurem 
projektowym specjalizującym się w projektowaniu kadłubów statków. 

• Multi – Decor Sp. z o.o w  Karczewie – firma jest nowoczesnym przedsiębiorstwem 
oferującym rozwiązania dystrybucji artykułów wykończenia wnętrz. 

• ZWRI Sp. z o. o Sp.k w Tarnowie realizuje projekty w branży chemicznej, 
petrochemicznej, energetycznej, budowlanej, naftowo-gazowniczej, lotniczej, kolejowej 
oraz telekomunikacyjnej. Świadczy usługi  jako Generalny Wykonawca  i podwykonawca. 

• Elkom Trade z Warszawy – firma działa w branży metalowej. Specjalizuje się w 
najwyższej jakości systemach logistyczno-magazynowych, produkuje m.in.  pojemniki 
magazynowe z drutu, nadstawki, rollkontenery, stojaki i stelaże 

2. Ważne wydarzenia i współpraca mi ędzynarodowa  

• 25 stycznia 2017  w Ministerstwie Rozwoju odbył się IV Kongres Klastrów z udziałem 
przedstawicieli Klastra LTPP 

• 27 stycznia 2017 w Bydgoszczy odbyły się  warsztaty “Standardy Zarządzania Klastrem” 
adresowane do przedstawicieli koordynatorów klastrów z całej Polski. Z ramienia Klastra 
LTPP w warsztatach uczestniczyli p. Zbigniew Deinrych Przewodniczący Grupy Roboczej 
Klastra ds. jednostek elektrycznych i p. Sławomir Niecko – Wiceprzewodniczący Klastra. 

• 10 lutego 2017 odbyło się spotkanie, na którym  p. Bartosz Wojtasiak oraz p. Michał 
Szaraniec z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  STARTER zaprezentowali 
program „Pomorski Broker Eksportowy”  dla mikro,  małych i średnich przedsiębiorców 
nastawionych na rozwój eksportu i zdobywanie nowych rynków. 

• 16 lutego 2017 na Finałowej Gali o Pomorską Nagrodę Jakości, wyróżnienia odebrali 
członkowie Klastra LTPP-  firma NELTON Sp z o.o w kategorii Średnich Organizacji oraz 
Politechnika Gdańska zdobywca Złotego Lauru Jakości w kategorii Organizacji Publicznych 

   



• 6 marca 2017  w stolicy Bułgarii – Sofii, odbyło się spotkanie  Międzynarodowego 
Partnerstwa Klastrów MOVE, z udziałem reprezentujących Klaster LTPP  p. Zbigniewa 
Deinrycha i p. Sławomira Niecko. 

     

• 4-6 kwietnia 2017 w  Kirunie, Szwecja odbyło się spotkanie Partnerów międzynarodowego 
projektu INTERMODEL EU  z udziałem p. Marka Świeczkowskiego -Przewodniczącego Rady 
Klastra 

    

3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Kla stra  

• 14 lutego 2017 spotkanie robocze KKK w Warszawie oraz spotkanie z Minister Jadwigą 
Emilewicz 

• 23 lutego 2017 w Gdańskim  Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER obyły się warsztaty 
dotyczące komercjalizacji projektów naukowych z udziałem p. Zbigniew Deinrycha, p. 
Sławomira Niecko i p. Marka Świeczkowskiego 

• 28 lutego 2017 w GPNT odbyło się seminarium „Korytarze TEN-t” w którym uczestniczył p. 
Sławomir Niecko 

• 13 marca 2017 odbyło się „XXIV Welconomy Forum in Torun”, Forum Gospodarcze w 
Toruniu z udziałem przedstawicieli Klastra LTPP 

• 15 marca 2017 spotkanie w GPNT z przedstawicielami Wolnej Strefy Ekonomicznej 
"Brześć"z Białorusi  oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

• 15 marca 2017 spotkanie z sekretariatem programu INTERREG SOUTH BALTIC z 
udziałem p. Tomasza Rawińskiego i p. Marka Świeczkowskiego ws projektów 
zrównoważonego transportu wodnego z napędem elektrycznym 

• 20 marca 2017 w siedzibie Klastra spotkanie z przedstawicielami BZ WBK ws możliwości 
wsparcia dla firm  eksporterów Klastra 

• 22 marca 2017 w PRS  Gdańsk - spotkanie robocze  beneficjentów projektu 
„Internacjonalizacja Klastra LTPP” 

    

• 31 marca 2017 spotkanie w Urzędzie Morskim w Gdyni z Dyrektorem UM kpt. ż.w. 
Wiesławem Piotrzkowskim ws projektów LIFE i SOUTH BALTIC oraz podpisania umowy 



bilateralnej o współpracy. W spotkaniu uczestniczyli p. Jerzy Uziębło - Wiceprzewodniczący 
Klastra, p.Sławomir Niecko- Wiceprzewodniczący Klastra i p. Marek Świeczkowski- 
Przewodniczący Klastra  

4. Klaster LTPP w mediach  

• Cykliczna audycja Radio Gdańsk „Ludzie i pieniądze”  w dniu 8 marca 2017, 
„Kobiety bardziej odpowiedzialne jako kredytobiorcy”, z udziałem p.Anny 
Józefczyk z firmy Trigonum - członka Klastra LTPP , p.Jacka Skarbka z 
Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej oraz publicysty p. 
Władysława Jaszowskiego,  http://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/57823-
kobiety-bardziej-odpowiedzialne-jako-kredytobiorcy-a-moze-mniej-sklonne-podejmowania-ryzyka  

• Cykliczna audycja Radio Gdańsk „Ludzie i pieniądze”  w dniu 15 marca 2017, 
„Prom na baterie, których ładowanie zajmuje tylko 7 min z udziałem p. Marka 
Świeczkowskiego z Klastra LTPP , p.Krzysztofa Kluczyńskiego  ze stoczni 
Crist oraz dziennikarza TVP3 Gdańsk p.Piotra Świąca.http://radiogdansk.pl/audycje-
rg/ludzie-i-pieniadze/item/58097-prom-na-baterie-ktorych-ladowanie-zajmuje-tylko-7-minut-to-
polska-mysl-inzynieryjna?autoplay=true 

 

Uruchomiona została strona internetowa projektu INTERMODEL EU. Zachęcamy do odwiedzania 
http://www.intermodeleu.eu/ 

Zapraszamy także do korzystania z platformy internetowej  INTEGRATOR   
http://www.klasterlogtrans-integrator.pl/ ,gdzie można umieszczać swoje materiały, reklamę itp.      
oraz do śledzenia bieżących informacji  na  http://www.klasterlogtrans.pl/  i 
https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/  

 

 

Z  pozdrowieniami   

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  -  Koordynat or Klastra LTPP     

                                                                         

 


