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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe w 

Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach
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1. WAŻNE WYDARZENIA  I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/SZKOLENIA

30-31 lipca 2020

30-31 lipca 2020 European Cluster Alliance (ECA), przy wsparciu Komisji Europejskiej, zorganizował sesje 

online -  „The role of clusters in the European Recovery Plans”, poświęcone analizie problemów 

spowodowanych kryzysem COVID19-2 i możliwych rozwiązań. Swoimi doświadczeniami podzieliły  się 

organizacje z Portugalii, Włoch, Flandrii, Rumunii m.in. Flanders Innovation & Enterpreneurship,  Italian 

Cohesion Agency, Regional Development North East of Romania. W sesji uczestniczył p. Marcin 

Wozbonowicz – Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra.

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020 odbyło się  Szkolenie informacyjne z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z 

sektora MMŚP w rynkach zamówień publicznych Norwegii i Szwecji zorganizowane przez Wielkopolską 

Grupę Prawniczą, realizowane w ramach projektu „Zagraniczne Zamówienia Publiczne w twojej firmie”, W 

szkoleniu uczestniczył  p. Zbigniew Deinrych reprezentując Polską Żeglugę Elektryczną Sp. z o.o, Członka 

naszego Klastra.



24-25 sierpnia 2020

24-25 sierpnia 2020 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się III edycja Forum Wizja Rozwoju -  

największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce. Uczestnicy  Forum zajęli się najważniejszymi 

wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką w skali globalnej i lokalnej, Udział w konferencji umożliwił 

wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych. Więcej 

informacji o wydarzeniu na   , a także  na    

 ,  ,

W III Forum Wizja Rozwoju jako paneliści i prelegenci uczestniczyli członkowie Klastra LTPP:

https://wizjarozwoju.pl/ https://www.facebook.com/WizjaRozwoju

http://www.klasterlogtrans.pl/ https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP

kpt.ż.w Jerzy Uziębło -Wiceprzewodniczący Klastra LTPP – panel „Inteligentne Specjalizacje Pomorza §
(ISP)”

Łukasz Raczkowski -członek Klastra LTPP, Współzałożyciel star-upu technologicznego  S4T – panel §
„Znaczenie star-upów dla polskich przedsiębiorstw”

Krzysztof Kosiorek Sobolewski – członek Klastra LTPP, Prezes ZREMB Sp. z o.o – panel ”Dywersyfikacja §
produkcji w sytuacjach kryzysowych”

Zbigniew Deinrych – członek Klastra LTPP, Przewodniczący Grupy roboczej ds pływających jednostek §
elektrycznych, Wiceprezes  PŻE Sp, z o.o – panel „Potencjał i perspektywy rozwoju autostrad morskich”

Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp. z o.o – panel „Wpływ rozwoju §
infrastruktury transportowej na gospodarkę”

dr inż.Sławomir Niecko – Wiceprzewodniczący Kastra LTPP – panel „Znaczenie promowania i sprzedaży §
polskich produktów dla gospodarki”



4. NADCHODZĄCE WYDARZENIA

2. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

20 sierpnia 2020

20 sierpnia 2020 spotkanie  wirtualne z klastrem  CARA- European Cluster for Mobility Solutions z Lyonu 

reprezentowanym przez Emmę Roche nt partnerstwa i budowania konsorcjum w nowym projekcie 

dotyczącym elektromobilności  i napędu wodorowego. W rozmowie uczestniczył p. Marcin Wozbonowicz – 

Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra.

WETEX VIRTUAL EDITION 2020 

W ramach jednego z realizowanych przez Klaster LTPP projektów proeksportowych - ZEA, nakierowanego na 

wspieranie eksportu Członków Klastra do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaplanowaliśmy przez kolejne 

trzy lata (2020-2022) pojawić się z naszym wspólnym pawilonem firmowanym przez Klaster na targach 

WETEX w Dubaju. Są to jedne z najważniejszych światowych targów poświęcone tematyce infrastruktury 

publiczne.

W związku z pandemią COVID, EXPO Dubaj 2020 zostało przesunięte o rok (na jesień 2021 do wiosny 2022), 

także realne targi WETEX zostały przesunięte na 2021.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w wirtualnych targach w tym roku – WETEX VIRTUAL EDITION w 

dniach 26-28 października 2020.

Koszt udziału w targach WETEX VIRTUAL EDITION 2020 to 2500 USD + 5% VAT podlega refundacji na takich 

samych zasadach jak uczestnictwo w innych imprezach targowych wspieranych przez nasze projekty 

proeksportowe – 80% refundacji dla mikro i małych przedsiębiorców, 70% dla średnich i 50% dla dużych 

(pomniejszone o 10 punktów procentowych opłaty projektowej).

Więcej informacji na 

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w WETEX VIRTUAL EDITION 2020 oraz wydarzeniach towarzyszących a także w 

innych wydarzeniach proeksportowych prosimy kierować drogą mailową do Kierownika Projektu ZEA p. 

Witosława Klembowskiego 

https://www.wetex.ae/

w.klembowski@kdg.waw.pl

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

http://www.klasterlogtrans.pl/ https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/

http://www.intermodeleu.eu/

http://integrator.klasterlogtrans.pl/

http://kupuj.klasterlogtrans.pl

http://sprzedaj.klasterlogtrans.pl

  i  

  

oraz do przesyłania własnych materiałów i korzystania z platform informacyjnych 

Z wakacyjnymi pozdrowieniami oraz życzeniami spokoju i dobrego zdrowia,

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na: 


