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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

Pracujemy zdalnie, pracownicy i współpracownicy Klastra LTPP są do Państwa dyspozycji 

telefonicznie i mailowo, a także w szczególnych wypadkach osobiście. O wszystkich 

aktualnościach dotyczących zaplanowanych wydarzeń oraz nowych inicjatywach będziemy 

Państwa informować na bieżąco. Dbajmy o siebie  i szczepmy się jak tylko będzie to możliwe!

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW

IMS MODULAR Sp. z o.o

IMS MODULAR Sp. z o.o z Warszawy to firma 

dostarczająca budowlane konstrukcje modułowe z 

wysokiej jakości ekologicznych ,naturalnych 

materiałów, z wykorzystaniem systemu budowy 

opartego   na panelu warstwowym SIP. Structural 

Insulated Panel (SIP) to wszechstronny,  stabilny i 

ekologiczny system budowlany do budowy 

budynków niskoenergetycznych i pasywnych. W 

ofercie znajdują się boxy biurowe, handlowe, 

eventowe oraz mieszkalne i garaże.

IMS MODULAR Sp. z o.o BALT YARD Sp. z o.o 

BALT YARD Sp. z o.o z Gdyni zajmuje się  

kompleksową obsługą remontów statków. W 

ofercie firmy jest nadzorowanie i przeprowadzanie 

remontów dokowych w polskich i zagranicznych 

stoczniach, a także regeneracje i mniejsze naprawy. 

Balt Yard specjalizuje się w  pracach stalowych, 

piaskarskich, malarskich, mechanicznych, 

hydraulicznych, elektrycznych oraz rurarskich. 

Firma posiada doświadczoną i wykwalifikowaną 

kadrę oraz certyfikat jakości ISO 9001:2015-10.  

Foodio Concepts

Foodio Concepts z Warszawy to grupa działająca od 15 lat w branży restauracyjnej. To pasjonaci podróży, 

entuzjaści nowych smaków i rewolucjoniści branży,bezkonkurencyjne połączenie kapitału i zasięgu z 

biznesową wiarygodnością i autorskim przedsięwzięciem. Tworzą projekty kulinarne w najbardziej 

dynamicznym segmencie fast casual. Stoją za sukcesem warszawskich restauracji Blue Cactus, Iguana 

Lounge i międzynarodowej sieci Hard Rock Cafe. Wspiera ich Grupa Helios.

25 lutego 2021 w Brukseli odbyło się seminarium online 

zorganizowane przez Komisję Europejską ws. promocji 

funkcjonowania bazy UE Access2Markets. W seminarium 

uczestniczył p. M. Wozbonowicz – Kierownik Biura 

Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra 

LTPP.  A2M to nowy portal internetowy skierowany do 

eksporterów i importerów łączący Bazę Danych Dostępu 

do Rynku z Unijnym Centrum Informacji o Handlu. 

Akces2Markets – punkt dostępu do unijnych informacji 

handlowych  https://trade.ec.europa.eu/access-to-

25 lutego 2021



3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

03 lutego 2021

03 lutego 2021 odbyło się spotkanie online 

zorganizowane przez Związek Pracodawców Klastry 

Polskie dotyczące programu POIR Poddziałanie 

2.3.7 nt wkładu rzeczowego w projekcie. W 

spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  Krajowych 

Klastrów Kluczowych, z ramienia Klastra LTPP 

uczestniczył p. J. Kordasiewicz -Wiceprezes  ZNIK Sp. 

z o.o

26 lutego 2021 Klaster LTPP jako instytucja otoczenia społeczno – gospodarczego uczestniczył  w wizytacji 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Gdańskiej Szkole Wyższej dotyczącej standardów kształcenia. Spotkanie 

odbyło się za pośrednictwem MS Teams. W spotkaniu uczestniczył p. M. Świeczkowski - Przewodniczący 

Klastra LTPP  i p. J.Uziębło - Wiceprzewodniczący Klastra LTPP.

26 lutego 2021

26, 28, 29 stycznia, 02,03,17 lutego 2021 odbyły się spotkania robocze online poświęcone finalizowaniu i 

ostatnim uzupełnieniom  wniosku konkursowego POIR Poddziałanie 2.3.7.  W spotkaniach uczestniczyli p. 

M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP, p. J. Kordasiewicz – Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o. Aplikacja pt  

„Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno Transportowego “Północ – Południe” w  zakresie 

świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum 

Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.” została zgłoszona do PARP 20.02.2021.

26, 28, 29 stycznia, 02,03,17 lutego 2021 

04 i 12 lutego 2021

04 i 12 lutego 2021 odbyły się szkolenia online dla 

klastrowiczów zorganizowane przez Benefit 

Consulting Sp. z o.o– członka Klastra LTPP pn 

"Ubezpieczenie władz Spółki"

05,15 i 19 lutego 2021 odbyły się cykliczne 

spotkania online dla klastrowiczów zorganizowane 

przez Benefit Consulting Sp. z o.o– członka Klastra 

LTPP pn"Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązki 

i kary Pracodawcy”

05,15 i 19 lutego 2021



4. NADCHODZĄCE WYDARZENIA

2021  konferencja online projektu „System 

operacyjnego gromadzenia udostępniania i 

promocji cyfrowej informacji satelitarnej o 

środowisku - SAT4ENVI” zorganizowana przez 

Polską Agencję Kosmiczną. Projekt dotyczy 

rozbudowy istniejącej infrastruktury IMGW 

wykorzystywanej w celach odbioru, przetwarzania, 

dystrybucji oraz przechowywania danych 

pochodzących z satelitów meteorologicznych oraz 

obserwacyjnych jak i pochodnych produktów 

satelitarnych. Konferencja na platformie MS Teams 

– zaproszenie otrzymali Państwo mailem.

III Międzynarodowe Forum Tunelowe 

3-4 marca 2021 jubileuszowa X edycja Transport 

Week odbędzie  się w tym roku w formie serii 

webinarów. Partnerem wydarzenia jest Miasto 

Gdynia. Pierwszy dzień konferencji poświęcony 

będzie rynkowi kontenerów w basenie Morza 

Bałtyckiego, drugi cyfryzacji sektora łańcucha 

dostaw. Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy 

s i ę  z a r e j e s t r o w a ć  n a  s t r o n i e  

https://www.transportweek.eu/registration.html

3-4 marca 2021

16-18 marca 2021 Ambasada USA zaprasza do 

bezpłatnego udziału w wirtualnych targach Florida 

International Trade Expo

16-18 marca 2021

10 czerwca 2021 - przed nami V edycja Kongresu 

Innowacji w Energetyce

Jeśli pozwolą  warunki epidemiczne organizatorzy – 

IGEOS/Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony 

Środowiska/ - zapraszają do Hotelu Marriott w 

Warszawie, równolegle wydarzenie odbędzie się w 

relacji on-line ze studia Kongresu. Kongres 

poprowadzą prof.Wojciech Nowak z Akademii 

Górniczo-Hutniczej -prof. Konrad Świrski z 

Politechniki Warszawskiej Mimo pandemii strategie 

firm energetycznych są stale rozwijane i podążają 

za trendami światowymi! Tegoroczna edycja 

Kongresu odbędzie się pod hasłem „Epokowa 

zmiana polskiej energetyki - rola innowacji”.

R e l a c j a  z  I V  K o n g r e s u  

https://www.kongresinnowacji.pl/

10 czerwca 2021



5. POZOSTAŁE INFORMACJE / OFERTY CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040

Klaster LTPP wziął udział w konsultacjach publicznych do projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do 

roku 2030 z perspektywą do 2040" , przekazanego  do konsultacji przez Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska. Uwagi do projektu zostały opracowane i przesłane do Konfederacji Lewiatan przez p. 

Tomasza Rawińskiego – Doradcę Klastra LTPP.

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na: 

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 pozdrowieniami i życzeniami dobrego zdrowia!


