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1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

Cieciera CBT Sp. z o.o

Cieciera CBT Sp. z o.o z Warszawy oferuje systemy 

magazynowe – regały półkowe, paletowe, jezdne, 

regały archiwalne regały e-comerce,antresole 

magazynowe, systemy pod fotowoltaikę. Autorski 

park maszynowy oraz ponad 50 lat doświadczeń 

pozwa la ją  na  dostarczan ie  na jbardz ie j  

innowacyjnych rozwiązań i systemów wykonanych 

w całości z zimno giętej stali cynkowane. Mocne 

strony firmy to jakoś, doskonałość, serwis.

COMEST Wojciech Kwaśnicki

COMEST Wojciech Kwaśnicki ze Strzebielina działa 

od roku 2004, zajmuje się kompleksowo 

instalacjami sprężonego powietrza. Oferuje 

sprężarki powietrza – śrubowe i tłokowe oraz 

instalacje sprężonego powietrza dla każdej firmy, 

od projektu poprzez dostawę i montaż oraz serwis. 

Misją firmy jest wskazywanie skutecznych działań, 

które zmieniają użytkowanie sprężonego 

powietrza.

ZIMOCH Sp. z o.o

ZIMOCH Sp. z o.o z Łodzi  to Biuro Regionalne w 

Łodzi  spólki TIER INVESTMENT S.A.  - podmiotu 

zarządzający funduszami Private Equity oraz 

Private Debt, które dostarczają kapitał i strategiczne 

z a s o by  s p ó ł ko m  p o r t f e l ow y m  z  r y n k u  

nieruchomości. Oferuje doradztwo majątkowe.

BHM Sp. z o.o

BHM Sp. z o.o z Srebrzyszcza jest producentem 

mebli wykonywanych w oparciu o indywidualną 

dokumentację projektową, a także inspirowanych 

własną  kolekcją wzorów. Do wszystkich zamówień 

podchodzi indywidualnie. Oferuje wiele opcji 

wzorniczych - od nowoczesnych po klasyczne, w 

różnych tkaninach i skórach do wyboru. Meble 

c h a r a k t e r y z u j e  p r e c y z j a  w y k o n a n i a  i  

niepowtarzalny design. Wysokie kwalifikacje 

pracowników oraz innowacyjne technologie 

pozwalają na tworzenie mebli na najwyższym 

poziomie.

PANGEA LOGISTICS Sp. z o.o

PANGEA LOGISTICS Sp. z o.o z Warszawy oferuje 

optymalne rozwiązania transportowe na całym 

świecie. Firma działa od roku 2015.Obsługuje 

przesyłki przez wszystkie polskie oraz główne 

europejskie porty lotnicze i morskie w relacji 

eksport i import. Oprócz frachtu zapewnia też 

obsługę celną, magazynowo terminalową, 

transport drogowy i dystrybucję. Dodatkowo 

doradza w sprawach związanych z doborem 

optymalnego rozwiązania i rodzaju transportu oraz 

przygotowania towaru i dokumentacji do wysyłki.

Canna Boats Sp. z o.o

Canna Boats Sp. z o.o z Gdańska produkuje 

motorowe łodzie rekreacyjne. Mając na uwadze 

coraz większy nacisk na stosowanie rozwiązań 

zeroemisyjnych w zakresie transportu i  

wypoczynku oraz rosnące zapotrzebowanie na 

nowoczesne łodzie rekreacyjne promuje  silną i 

rozpoznawalną markę CANNA ONE. Łódź 

motorowa CANNA One  wykonana przy użyciu 

innowacyjnych  technologii i materiałów, 

ekologiczna i nowoczesna zmniejsza  poziomu 

hałasu, emisji spalin czy ilości odpadów.



2. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/SZKOLENIA

 3 lutego 2022

 3 lutego 2022 w Centrum Dydaktyczno -Konferencyjnym  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 

w Sopocie,odbyło się spotkanie przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP p. Adamem Abramowiczem nt wyzwań i 

problemów przedsiębiorców związanych z Polskim Ładem. Podobne spotkanie odbyło się 4 lutego 2022 w 

Pałacu Przebendowskich w Wejherowie.

SYSTEM Sp. z o.o

o z Gdyni to firma świadcząca szeroko rozumiane prace budowlane i inżynierskie, w kraju oraz za granicą. 

Oferuje montaż instalacji i współpracę z OZE, prace inżynieryjne, monterskie i inżynierie logistyczną, hale 

stalowe i łukowe, remonty i prace wykończeniowe wnętrz, montaże i remonty elewacji oraz prace 

zewnętrzne – brukarskie, mury oporowe, geokraty. Misją  firmy jest spełnianie życzeń realizacyjnych 

Klientów w pełnym zakresie oczekiwań.

Wejherowo WejherowoFot. Biuro Rzecznika MŚP

3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

27 stycznia 2022

27 stycznia 2022 odbyło się spotkanie z radcą 

prawnym p. Agnieszką Majewską, Pełnomocnikiem 

Rzecznika MŚP Oddziału Terenowego w Gdańsku, 

Spotkanie  by ło  poświęcone utworzeniu 

Nadbałtyckiego Zespołu Roboczego ds Gospodarki 

Morskiej  przy Rzeczniku MŚP. W spotkaniu wzięli 

udział p. A. Bocheńska – Koordynator projektu 

Akce lerator  Eksportu  i  p .  J .  Uz iębło  –  

Wiceprzewodniczący Klastra LTPP.

7,14,21 lutego 2022

7,14,21 lutego 2022 odbyły się cykliczne spotkania 

online zespołów projektowych  Klastra LTPP z 

udziałem Zarządu ZNIK- Koordynatora Klastra LTPP.

11 lutego 2022

11 lutego 2022 odbyło się spotkanie online z firmą 

SAGENSO nt rozwoju współpracy badawczo-

rozwojowej. Podczas spotkania Kierownik Biura 

Międzynarodowych Programów Gospodarczych 

Klastra LTPP p. M. Wozbonowicz przedstawił 

projekt „BOOSTER” złożony do Komisji Europejskiej 

przez międzynarodowe konsorcjum w ramach 

programu Euroclusters for Europe's recovery. 

Liderem projektu jest francuski klaster CARA. W 

spotkaniu uczestniczył p. M,Świeczkowski – 

Przewodniczący Klastra LTPP.



4.NADCHODZĄCE WYDARZENIA

7-9 marca 2022

7-9 marca 2022 w Dubaju odbędą się Targi Middle 

East Energy 2022. To największe na Bliskim 

Wschodzie targi dla branży energetycznej, w tym 

OZE, od lat będące miejscem spotkań ekspertów, 

przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji 

działających w tej branży.  Na targach zostanie także 

zorganizowane polskie stoisko narodowe pod egidą 

PARP. Klaster LTPP jest  partnerem wspomagający 

PARP na targach Middle East Energy 2022, a firmy 

członkowskie Klastra mogą skorzystać z polskiego 

stoiska na targach. Własne stoiska zaprezentują 

firmy członkowskie Klastra LTPP – TRAFTA oraz 

PRAGMASOFT.

16 lutego 2022

16 lutego 2022 w Sali Olimp Hotelu Mercure Grand w Warszawie odbyło się spotkanie Noworoczne Polsko-

Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Na zaproszenie Dyrektora PUIG p. Sławomira Szymusiaka w spotkaniu wzięła 

udział p. A. Bocheńska – Koordynator projektu Akcelerator Eksportu

4.NADCHODZĄCE WYDARZENIA17 lutego 2022

17 lutego 2022 PAG Uniconsult i Ecorys Polska realizując dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

badanie ewaluacyjne pn. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na skalę i zakres powiązań kooperacyjnych w 

gospodarce” przeprowadziło badanie. Jednym z jego kluczowych elementów był  zogniskowany wywiad 

grupowy z udziałem przedstawicieli kluczowych interesariuszy w sferze dotyczącej powiązań 

kooperacyjnych tj. organizacji klastrowych, instytucji otoczenia biznesu, oraz przedsiębiorców - członków 

klastrów, W dyskusji uczestniczył p. M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP. Wyniki, opinie i wnioski 

uwzględnione zostaną  w raporcie z badania i w końcowych rekomendacjach dotyczących wspierania 

powiązań kooperacyjnych ze środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027.



23-26 marca 2022

23-26 marca 2022 w Panamie odbędą się targi 

EXPOCOMER. Organizatorem targów jest Panamska 

Izba Handlu Przemysłu i Rolnictwa. Na targach 

prezentowane będą produkty w trzech głównych 

kategoriach: 1. Żywność, napoje i produkty rolne 2. 

Tekstylia, ubrania i akcesoria 3. Technologia i 

elektronika. Ambasada RP w Panamie organizuje 

polskie stoisko na targach z możiwością przesłania 

katalogów firm do dystrybucji na targach. Kontakt 

p.Joanna Zakrzewska . 

Więcej o wydarzeniu na 

joanna.zakrzewska2@msz.gov.pl

https://www.expocomer.com/en/

ZMIANA TERMINU! 

Planowane na 23 lutego 2022 w  Dubaju Polsko - 

Afrykańskie Forum Gospodarcze organizowane w 

ramach programu gospodarczego Polski na Expo 

2020 zostało przełożone, Nowy termin to 28 

marca 2022 

Informacji udzieli p. Wojciech Baczyński – 

Dyrektor Generalny PPCC:  ,

tel.  696 760 925

https://expo.gov.pl/event/polish-

african-economic-forum/?lang=pl

wb@ppcc.pl

28 marca 2022 

5. POZOSTAŁE INFORMACJE / OFERTY CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

27 stycznia 2022 na zaproszenie Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i 

Technologii  p. Marek Świeczkowski reprezentując Klaster LTPP wziął udział w wywiadzie w ramach badania 

PwC, dotyczącego identyfikacji globalnych trendów rozwojowych w obszarze technologii. Poruszono tematy  

zmian, trendów rozwojowych i technologicznych zachodzących w otoczeniu organizacji klastrowych i 

biznesowych, wyzwań w perspektywie 5,10 i 20 lat, najważniejszych działań i działań innowacyjnych  oraz 

czynników mających wpływ na rozwój i podejmowane wyzwania, a także barier  w rozwoju innowacyjności i 

koniecznych zmian w kontekście obserwowanych zmian technologicznych. Celem wywiadu było 

pogłębienie wiedzy na temat globalnych trendów i ich wpływu na sytuację społeczno -gospodarczą w Polsce. 

W dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, klastrów oraz 

twórców innowacji.

27 stycznia 2022

12 lutego 2022 Koordynator Klastra LTPP podpisał ramowe Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą 

Agrobiznesu w Łomży. Porozumienie parafował Rektor WSA dr hab. Roman Engler prof. nadzw. oraz Marek 

Świeczkowski -Prezes ZNIK Sp z o.o, Przewodniczący Klastra LTPP. Składamy serdeczne podziękowania dr 

inż.Sławomirowi Niecko za osobiste zaangażowanie w przygotowanie  niniejszego Porozumienia

12 lutego 2022

Miło nam poinformować,że w tegorocznej edycji Diamenty Forbes'a 2022 

zostało wyróżnionych aż 10 firm z regionu kutnowskiego, w tym Członek 

Klastra LTPP AMZ Kutno S.A. GRATULUJEMY!

Więcej informacji na http://www.klasterlogtrans.pl/

Diamenty Forbes'a 2022 



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!

KOMPLEKSOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM I KOORDYNACJĄ PROJEKTU UNIJNEGO

4.NADCHODZĄCE WYDARZENIAOFERTA CKSP Sp. z o.o

Rozliczenie projektu unijnego stanowi nie lada wyzwanie dla Beneficjentów. Biorąc pod uwagę ilość 

dokumentacji unijnej, różnorodność tematyki oraz obciążenia wynikające z prowadzenia działalności 

operacyjnej beneficjenta, warto rozważyć skorzystanie z usług podmiotu, który specjalizuje się w tego typu 

usługach.

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy CKSP Sp. z o.o., która zajmuje się kompleksową realizacją oraz 

pozyskiwaniem Funduszy Europejskich.

Oferowane przez firmę wsparcie obejmuje kompleksowe działania związane z rozliczaniem i koordynacją 

projektu unijnego, w tym projektów z opóźnieniami i problemami. Głównym celem firmy jest zdjęcie jak 

największej ilości obciążeń administracyjnych z Beneficjenta.

W celu uzyskania szczegółów, zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@cksp.pl oraz na stronę 

rozliczanie.eu


