
Newsletter 11/2022(87)

Szanowni Klastrowicze,

Jubileusz Klastra LTPP

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

PHU IBF Igor Bartoszewicz w Olsztynie działa od 

roku 1994 w obszarze profesjonalnego 

nurkowania. Od 2014 roku funkcjonuje jako 

Centrum Nurkowym prestiżowej federacji Scuba 

Schools International (SSI), która działa na całym 

świecie poprzez swoje przedstawicielstwa 

regionalne. Nurkowanie to dla nas coś więcej niż 

pasja i przygoda – to sposób na życie, który pozwala 

dostrzec je w pełnej palecie barw.

PHU IBF Igor Bartoszewicz 

ORION TRADE w  Kajkowie to firma rodzinna  

działająca  od 2001- producent jednostek 

pływających typu HOUSEBOAT, KATAMARAN, 

ŁODZIE oraz POMOSTY PŁYWA JĄCE. Oferta 

skierowana jest  do klientów indywidualnych oraz 

przedsiębiorstw bazując na projekcie klienta lub 

przedstawiając własne, również do osób 

niepełnosprawnych dla których przy produkcji 

Houseboata czy Katamaranu można dostosować 

pokład do ich potrzeb.

ORION TRADE 
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LIFEBALANCE Sp. z o.o w  Łukcie prowadzi 

profesjonalną działalność  naukową i techniczną.

LIFEBALANCE Sp. z o.o 
POLEXPOL P.S.A. w Gdańsku to start-up zajmujący 

się nowymi technologiami w logistyce, promocją  

exportu polskich produktów i usług na rynki 

światowe.

POLEXPOL P.S.A. 

Fundacja Zielona Brama w Ostródzie realizuje 

zadania skierowane na poprawę środowiska 

naturalnego, wspieranie ruchów ekologicznych i 

oddolnych inicjatyw  dla poprawy jakości 

środowiska przyrodniczego

Fundacja Zielona Brama
Fundacja Sajmino - celem fundacji jest kreowanie i 

w s p i e ra n i e  ró ż n e g o  ro d z a j u  i n i c j a t y w  

ukierunkowanych na rozwój  regionalny,  

upodmiotowienie mieszkańców i poprawę jakości 

ich życia

Fundacja Sajmino 

Fundacja Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Inicjatyw 

Lokalnych  w Kajkowie jest organizacją 

pozarządową non-profit, która powstała aby 

wspierać rozwój lokalny i regionalny oraz inicjować 

współpracę między społecznościami., inicjuje i 

wspiera wszelkie przedsięwzięcia związane z 

szeroko pojętym rozwojem lokalnej społeczności.

Fundacja Na Rzecz Wspierania i 

Rozwoju Inicjatyw Lokalnych  
Fundacja Ponary w Łukcie podejmuje działania  

wspomagające rozwój społeczności lokalnych, 

organizacji pozarządowych, promuje zachowanie, 

ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego

Fundacja Ponary 



Multipolisa Martyna Janyszek w Olsztynie działa od 

roku 2018,oferuje  profes jonalne us ługi  

ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i 

firm

Multipolisa Martyna Janyszek 

PPUH STALMIX E. Karkotka w  Barczewie oferuje 

obróbkę mechaniczną elementów metalowych dla 

firm i klientów indywidualnych

PPUH STALMIX E. Karkotka 

31października -3 listopada 2022 

31października -3 listopada 2022 w  Abu Dhabi , ZEA  odbyły się się targi ADIPEC 2022 skierowane do bardzo 

szerokiego zakresu działalności  gospodarczej prowadzonej w obszarze sektora ropy, gazu i energii. Więcej o 

wydarzeniu na . W wydarzeniu uczestniczyły firmy członkowskie Klastra LTPP – 

Spectre Solutions, C&K KDG i POLEXPOL , w ramach projektu „ZEA - Wsparcie eksportu dla członków Klastra 

LTPP na rynku Emiratów Arabskich” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu POIR 2.3.3

https://www.adipec.com/

2. WAŻNE WYDARZENIA  I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

DMD-BIS Sp. z o.o w Piotrkowie Kujawskim 

specjalizuje się w produkcji wsporników paletowych 

z drewna rozdrobnionego, zgodnych z normą UIC 

435-2. Prowadzi skup palet drewnianych 

opakowaniowych oraz przeprowadza recykling 

metodą R3. Produkuje Europalety EPAL, palety 

przemys łowe,  pa lety  jednorazowe oraz  

skrzyniopalety oraz każdy rodzaj palety na 

indywidualne życzenie klienta. Palety posiadają 

atest zgodności z Polską Normą oraz kartą UIC-435-

2. 

DMD-BIS Sp. z o.o 

Multipolisa Martyna Janyszek w OlsztNetinteractive 

Sp. z o.o w Warszawie  działa od roku 2012, 

specjalizuje się w nowoczesnym PHP, React i React 

Native. Preferowanym frameworkiem jest Symfony, 

pracują też w Laravelu  Dostarczają  dedykowane 

klientom rozwiązania informatyczne, które mają za 

zadanie wspierać i ułatwiać im prowadzenie ich 

biznesów. Zgrany zespól tworzy  projekty i  

oprogramowanieynie działa od roku 2018,oferuje 

profesjonalne usługi ubezpieczeniowe dla klientów 

indywidualnych i firm

Netinteractive Sp. z o.o 



1-4 listopada 2022 

1-4 listopada 2022 w Lizbonie odbyła się konferencja Web Summit - najważniejsza na świecie konferencja 

technologiczna. Tegoroczny Web Summit to ponad 70 000 uczestników i 300 partnerów, liczne start-upy, 

prelegenci i przede wszystkim spotkania B2B z udziałem dużych firm technologicznych, takich jak Amazon, 

Apple czy Microsoft. W wydarzeniu uczestniczyła firma ALTKOM  AKADEMIA S.A  w ramach projektu „AKE - 

Akcelerator Eksportu”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach PPIR 2.3.3.

fot. ALTKOM AKADEMIA

7 listopada 2022 

7 listopada 2022 na PGE Narodowym w Warszawie odbył się Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Moc Biznesu 

to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i 

inwestorów z całej Polski - wystąpienia, dyskusje, spotkania przy okrągłych stołach.  W ramach Kongresu 

odbyła  się m.in. debata pt. „Ryczałtowy ZUS – zabójca miejsc pracy” w Polsce z udziałem Rzecznika MŚP 

Adama Abramowicza  Biznesu. Po zakończeniu panelu powołano Komitet ds poparcia Projektu 

obywatelskiego„Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców”. W wydarzeniu oraz w debacie uczestniczył p. M. 

Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTwPP



7-8 listopada 2022 

7-8 listopada 2022 w Katowicach odbył się 8 Kongres Klastrów Polskich wraz z wydarzeniem towarzyszącym 

z europejskiego cyklu „Clusters meet regions".Hasło przewodnie kongresu to  „Rola klastrów we wspieraniu 

europejskiej zielonej transformacji, digitalizacji gospodarki i wzmocnieniu przedsiębiorstw”.

Wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału osobiście, zapraszamy na YouTube.Transmisja live (7 i 8 listopada 

2022) jest dostępna!  

 TRANSMISJA: 

Wersja polska:   

wersja angielska:  

W wydarzeniu uczestniczyła p. A. Bocheńska – Koordynator projektu AKE

https://www.youtube.com/channel/UC7f-aUSj-vsaSpvCrpGUkAw

https://youtu.be/ncuHbq-gdW8

https://www.youtube.com/watch?v=jedD8sK2q3w&t=1659s

3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

3,14, 24 listopada  2022 odbyły się cykliczne 

spotkania zespołów projektowych Klastra LTPP 

udziałem zarządu ZNIK Sp. z o.o, koordynatora 

Klastra LTPP

3,14, 24 listopada  2022 

9,10,15,18 listopada  2022 odbyły się spotkania 

robocze dotyczące odnowienia statusu KKK oraz 

nowych kierunków działań Klastra z tym 

związanych. Klaster LTPP przeszedł kolejne etapy 

oceny, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno -

parametryczną i został zaproszony na Panel 

Ekspertów 30.11.2022.

9,10,15,18 listopada  2022 

fot. ZP Klastry Polskie

4 listopada 2022 w  Gdańsku odbył  się  HackVision 

powered by FPCUP. Uczestnicy mogli zmierzyć się z  

wyzwaniami i opracować  aplikację/demo 

rozwiązania dla wsparcia przedstawicieli jednostek 

administracji publicznej przy wykorzystaniu danych 

satelitarnych programu Copernicus i Computer 

Vision. Na hackathon zaprosili  Instytut Geodezji i 

Kartografii, . Absiskey Polska oraz Spectre 

Solutions. Hackathon zorganizowany jbył w ramach 

projektu Framework Partnership Agreement on 

Copernicus User Uptake (FPCUP). W wydarzeniu 

uczestniczył p. M. Wozbonowicz – Kierownik Biura 

Międzynarodowych Programów Gospodarczych

7-8 listopada 2022 



7-9 listopada 2022 w Warszawie odbyły się tagi 

TRANSLOGISTICA - IX Międzynarodowe Targi 

Transportu i Logistyki, wiodące wydarzene 

branżowe w Europie Środkowo-Wschodniej.W 

wydarzeniu uczestniczył p. J. Kordasiewicz – 

Wiceprezes ZNIK sp. z o.o

7-9 listopada 2022 

15 listopada 2022 w  siedzibie Centrali PKP Intercity 

na WEST STATION w Warszawie odbyła się 

konferencja „PKP Intercity – kurs na edukację 

przyszłości” poświęcona strategii rozwoju i wizji na 

przyszłość, przedstawieniu rozwiązań w zakresie 

kształcenia i potrzeb badawczo-rozwojowych.z 

udziałem przedstawicieli uczelni wyższych i Pana 

Prezesa PKP Intercity S.A. Marka Chraniuka oraz 

Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Tomasza 

Gontarza  W wydarzeniu uczestniczył p. S. Niecko – 

Wiceprzewodniczący Klastra LTPP

15 listopada 2022 

17 listopada 2022 w siedzibie Agencji Rozwoju 

Pomorza S.A. w Gdańsku odbyło się seminarium 

Pomorskiego Brokera Eksportowego „Jak zdobyć 

rynki zagraniczne poprzez udział w zamówieniach 

publicznych organizacji międzynarodowych?” z 

udziałem ekspertów  z firmy  

.Przedsiębiorcy z Pomorza zapoznali  się z 

zagadnieniem międzynarodowych zamówień 

publicznych.W wydarzeniu uczestniczyłap. A. 

Bocheńska – koordynator projektu AKE

ATLANTIC CONTRACT

17 listopada 2022 

18 listopada 2022 w redakcji  Dziennika Bałtyckiego 

odbyło się spotkanie p.M. Świeczkowskiego – 

Przewodniczącego Klastra LTPP z Redaktorem 

naczelnym  p. Arturem Kiełbasińskim i p. Mirellą 

Anchimowicz -Kierowniczką zespołu handlowego nt 

współpracy promocyjnej dla przedsiębiorstw 

Klastra LTPP.

18 listopada 2022 

4.NADCHODZĄCE WYDARZENIA

12 grudnia 2022 

12 grudnia 2022 o godz. 15.00 odbędzie się bezpłatne webinarium nt. handlu elektronicznego (e-commerce) 

w wybranych państwach Ameryki Łacińskiej (Meksyk, Brazylia, Chile, Kolumbia) organizowane przez 

Zagraniczne Biura Handlowe PAIN w tych krajach. Webinarium odbędzie się w języku polskim. Rejestracja 

https://www.paih.gov.pl/20221212/webinarium_ecommerce_ameryka_lacinska

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

Grant Agreement

Grant Agreement międzynarodowego projektu w ramach Euroclusters for Europe's recovery SMP-COSME-

2021-CLUSTER-01 pn E-BOOST - 101074381 - GAP-101074381 podpisany!!! 

Projekt rusza 1.12.2022.

Partnerzy projektu:

ASOCIACION CLUSTER DE AUTOMOCION DE ARAGON - CAAR - Hiszpania

DITECFER - DISTRETTO PER LE TECNOLOGIE FERROVIARIE, L ALTA VELOCITA E LA SICUREZZA DELLE RETI 

SCARL - Włochy

AUTOMOTIVENL BV - AutomotiveNL - Niderlandy

ASSOCIATION CARA - Francja

LOGISTIK-INITIATIVE HAMBURG MANAGEMENT GMBH - LOGISTIK-INITIATIVE HAMBURG- Niemcy

ZARZAD NADBALTYCKICH INICJATYW KLASTROWYCH SP. O.O, - ZNIK SP Z O.O., KOORDYNATOR KLASTRA 

LTPP - Polska



Nagroda dla Instytutu KOMAG – Członka Klastra LTPP

Podczas Międzynarodowych Targów EXPO Katowicach w dniach 6-9.09.2022 Instytut KOMAG – Członek 

Klastra LTPP wraz z partnerem przemysłowym Firmą Innowacyjno-Wdrożeniową ELEKTRON S.C. zdobył 

nagrody w konkursie Innowacyjny produkt i technologie:

2 miejsce za Hybrydowy system zraszania do redukcji zapylenia i stężenia metanu typu KOMAG-HR w 

kategorii Poprawa bezpieczeństwa

3 miejsce za System STRATUS do redukcji zapylenia generowanego podczas przeróbki kruszyw i 

materiałów drewnopochodnych w kategorii Innowacyjne technologie

Instytut KOMAG znalazł się również w gronie wystawców, którzy zostali uhonorowani dyplomem i nagrodą 

Diamentowego Wystawcy Międzynarodowych Targów EXPO Katowice. KOMAG uczestniczył w targach w 

ramach projektu „UWE - Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP” 

dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu POIR 2.3.3

GRATULUJEMY!!!

Wyróżnienie dla Klastra LTPP

Klaster LTPP znalazł się w gronie Laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023!!!

Przyznanie wyróżnienia jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć. Gala Nagród Forum 

Inteligentnego Rozwoju odbędzie się w ramach 8. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie w dniu 

20.10.2023 r



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


