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KLASTER (ang., cluster = grono), to 

geograficzna koncentracja powiązanych ze 

sobą przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych 

dostawców, usługodawców, przedsiębiorstw    

w powiązanych gałęziach przemysłu oraz 

instytucji stowarzyszonych (np. uniwersytetów, 

agencji standaryzacji oraz stowarzyszeń 

handlowych) w szczególnych obszarach, które 

zarówno konkurują, jak i prowadzą wzajemną 

współpracę

(M.Porter, 1998)



Cechy wyróżniające Klaster 

- koncentracja geograficzna – masa krytyczna
- wzajemna konkurencja, ale równocześnie KOOPERACJA
- wykwalifikowana siła robocza
- wysoki stopień specjalizacji
- dziedzina sztandarowa dla regionu – zagłębia tradycji, marka
- międzynarodowa konkurencyjność
- kapitał społeczny – „ludzie którym się chce”
- Redukcja kosztów działalności – wspólna oferta, wspólna promocja
- Nowi klienci (dostęp do nowych rynków)
- Nowa wiedza o rynku
- Wyspecjalizowanie się w ofercie – optymalizacja produkcji / 
oferowanych usług
- Dostęp do badań i wiedzy
- Zewnętrzne źródła finansowania projektów
- Pozytywny wizerunek
- Nowe pomysły – „inwentaryzacja wiedzy”

W konsekwencji zwiększenie zysków!!!



Definicja Klastra Przemysłowego M.E Portera
a KLASTER TURYSTYCZNY

1. Skupisko geograficzne – walory i atrakcje
turystyczne:
- krajobraz, klimat, przyroda
- zamki, pałace, budynki, zabytki
- folklor, imprezy, religia, tradycje
- lokalna społeczność
- atrakcje naturalne, kulturalne i społeczne

2. Podmioty świadczące usługi : oferowane produkty – usługi turystyczne

3. Wyspecjalizowani i współpracujący dostawcy usług : noclegi, przewodnicy, 
transport, itd.

4. Wsparcie sektorów pokrewnych; handel, rekreacja, gastronomia, kultura, 
usługi budowlane

5. Wsparcie lokalnych władz, ośrodków naukowych i edukacyjnych



Geneza powstania Klastra Turystycznego                               

„VisitOpolskie” (1)

• marzec/ kwiecień 2011 roku – nawiązanie współpracy poprzez

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z Klastrem

Turystycznym Kraju Morawsko – Śląskiego KLACR o.s.

w Ostrawie

• czerwiec 2011 roku – wstępna decyzja o utworzeniu klastra

turystycznego w województwie opolskim oraz aplikacja w ramach

konkursu do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie „Silesia”

(partnerstwo OROT w projekcie)



• Geneza powstania Klastra Turystycznego                               

„VisitOpolskie” (2)

• listopad 2011 roku – konferencja rozpoczynająca realizację projektu

Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych w Ostrawie

• grudzień 2011 roku – spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla

potencjalnych członków klastra turystycznego w Opolu

• luty 2012 roku – „study tour” do Kraju Morawsko – Śląskiego

• marzec 2012 roku – szkolenie / warsztaty dotyczące działalności

w ramach klastra, tworzenia pakietów turystycznych dla potencjalnych

członków klastra turystycznego w Krapkowicach



• Geneza powstania Klastra Turystycznego                               

„VisitOpolskie” (3)

• marzec 2012 roku – prezentacja założeń działalności nowego klastra

turystycznego w trakcie międzynarodowej konferencji w Opolu,

organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa”

• kwiecień 2012 roku – „study tour” dla przedstawicieli klastra KLACR

w województwie opolskim

• maj 2012 roku – prezentacja czeskiego i polskiego klastra

turystycznego w trakcje międzynarodowych targów turystycznych

„W stronę Słońca” w Opolu



• Geneza powstania Klastra Turystycznego                               

„VisitOpolskie” (4)

• maj 2012 roku – nawiązanie współpracy ze słowackim klastrem

turystycznym „LIPTOV” oraz „study tour” dla członków czeskiego,

polskiego i słowackiego klastra turystycznego

• czerwiec 2012 roku – konferencja kończąca realizację projektu

Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych / oficjalne

rozpoczęcie działalności przez „Klaster Turystyczny

Województwa opolskiego VisitOpolskie”

• czerwiec 2012 roku – prezentacja „Strategii rozwoju Klastra

Turystycznego VisitOpolskie na lata 2012 – 2015”





















Od czego rozpoczęliśmy tworząc klaster VisitOpolskie ?

- Zidentyfikowanie wspólnego celu

- Zidentyfikowanie łatwych do osiągnięcia korzyści, które pomogą 
zjednoczyć środowisko wokół pomysłu. Potrzebne były„czołowe
figury”, reprezentujące klaster na zewnątrz oraz miejsce spotkań

- W pierwszym etapie rozwoju klastra bardzo trudno jest nim 
zarządzać wyłącznie w oparciu o środki własne jego członków

- (składki członkowskie ?) – członkowie nie zdecydowali się na 
dodatkowe „opodatkowanie”, potrzeba uzyskania zewnętrznych 
źródeł finansowania (fundusze UE, źródła krajowe)

- Formalności: aby być członkiem Klastra wystarczy być członkiem 
OROT i płacić na jego rzecz składki określone statutem



Od czego rozpoczęliśmy tworząc klaster VisitOpolskie?  (2)

- Nie zaczynaliśmy od tworzenia sztywnych i skomplikowanych 
struktur organizacyjnych. Uczestnicy klastra sami określili 
szczegóły działalności i je usankcjonowali  - decyzja o 
funkcjonowaniu w ramach struktur OROT w pierwszym okresie 
działalności

- Koncentrowaliśmy wysiłki na aktywizacji działań i zasobów 
klastra - nie tworzyliśmy go od podstaw, ponieważ działa on                   
w oparciu o dorobek i współpracę prowadzoną w ramach 
Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej od 2003 roku

- Siedzibą Klastra VisitOpolskie jest siedziba OROT



Główne Cele Klastra Turystycznego „VisitOpolskie” (1)

• Ekspansja i internacjonalizacja klastra – budowanie wizerunku, 
promocja, wsparcie inwestycji zagranicznych, współpraca 
międzynarodowa, realizacja projektów międzynarodowych, doskonalenie 
instrumentów i metod współpracy

• Badania, analizy, współpraca (networking) – intensyfikacja kontaktów 
międzyludzkich, sieciowanie firm, zbieranie i dzielenie się informacjami, 
opracowywanie raportów, organizacja seminariów i spotkań, tworzenie 
stron internetowych i baz danych

• Lobbing, wpływanie na formułowanie polityki – prowadzenie dialogu 
pomiędzy przedsiębiorstwami, sferą nauki oraz światem polityki; działania 
na rzecz znoszenia zidentyfikowanych barier biurokratycznych, 
systemowych, itp.



Główne Cele Klastra Turystycznego „VisitOpolskie” (2)

• Współpraca gospodarcza – tworzenie sieci klientów i poddostawców, 
wspólne zamówienia, wspólne działania marketingowe, organizacja i 
uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach, wystawach

• Rozwój zasobów ludzkich, edukacja, szkolenia – monitorowanie 
rynku pracy pod względem dostępności wykwalifikowanej kadry, 
organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, współpraca z instytucjami 
edukacyjnymi

• Innowacje i technologie – dyfuzja innowacji, obserwacja trendów  
technologicznych, wyznaczanie standardów, współpraca z instytucjami 
naukowo-badawczymi oraz instytucjami wspierającymi innowacje                                                      



Priorytety w działalności Klastra Turystycznego 
„VisitOpolskie”,  określone przez jego członków                  
na początku działalności – 2012 rok

- budowa kompleksowej oferty turystycznej i jej komercjalizacja 
(stworzenie i sprzedaż pakietów turystycznych) 

- oparcie produktów / pakietów turystycznych o wyróżniki i atuty 
województwa opolskiego (w tym marka Regionu  i polsko –
czeskiego pogranicza)

- wspólna, kompleksowa oferta, z którą utożsamiają się 
członkowie klastra, w tym samorządy i stowarzyszenia

- wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży 
turystycznej

- stworzenie tzw. „grupy zakupowej” 



Członkowie Klastra Turystycznego „VisitOpolskie”

• 2012 rok – 22 członków

• 2016 rok – 16 członków

• Klaster Turystyczny "Kraina Miodu i Mleka” w Kluczborku
• Hotel „Arte” w Brzegu
• Hotel „Court” w Kędzierzynie - Koźlu
• Hotel „Szara Willa” w Opolu
• Hotel „Zacisze” w Turawie
• Pałac w Pawłowicach
• Zamek Moszna
• Gospodarstwo agroturystyczne „Cichy Zakątek” w Lubiczu
• Gospodarstwo agroturystyczne „Agrorelaks” w Brynicy



Członkowie Klastra Turystycznego „VisitOpolskie” (2)

• Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf” w Opolu
• Prywatne Biuro Podróży „Sindbad” w Opolu
• „Canal - Trans” w Kędzierzynie Koźlu
• Gmina Murów
• Gmina Turawa
• „Jurapark” w Krasiejowie
• Spółdzielnia Socjalna „Gród” w Byczynie
• Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie
• Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
• Stowarzyszenie „Kraina Św. Anny”
• Stowarzyszenie „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”
• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu
• Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu



OROT, osoba wyznaczona: dyrektor 

Koordynator KLASTRA (jednostka otoczenia biznesu / 
organizacja pozarządowa – OROT, osoba wyznaczona: dyrektor 

OROT Piotr Mielec)

Jednostki Samorządu 

Terytorialnego,

Stowarzyszenia, Jednostki 
otoczenia biznesu

Sektor B+R (badania i rozwój): szkoły 
wyższe, jednostki badawcze, 

odpowiedzialny m.in. za badania ruchu 
turystycznego

Firmy: noclegi, gastronomia, 
właściciele atrakcji 

turystycznych, biura podróży, 
inne usługi okołoturystyczne

Menedżer – mianuje go 

Koordynator KLASTRA 

(najczęściej biuro podróży –

Biuro Podróży„Sindbad” z 

Opola)

Rada Klastra – najaktywniejsi 

członkowie. Projektuje i 

opiniuje kierunki rozwoju 

Klastra w porozumieniu z 

Zarządem OROT

Forma 

organizacyjna 

Klastra

„VisitOpolskie”







Etapy rozwoju klastra VisitOpolskie

POZIOM 
WSPÓŁPRACY

Źródło: Kubiak K., Turystyka drogą do innowacyjności subregionów. Idea i tworzenie klastrów przez gminy – przykłady z dziedziny 
turystyki, Chodzież, 8 kwietnia 2009

CZAS
Wzajemne poznanie

Budowa wzajemnego zaufania w grupie

Identyfikacja wspólnych celów i łatwych do osiągnięcia 
korzyści 

Poczucie współodpowiedzialności

Rozpoczęcie wspólnych działań biznesowych

Przyciągnięcie zasobów (kluczowi klienci, itp.)

Rozpoczęcie specjalizacji (wzrost wartości 
dodanej)

Wzrost konkurencyjności



Etapy rozwoju klastra VisitOpolskie

Etap 1 - Wnikliwa analiza sytuacji ekonomiczno – społecznej Regionu, 
diagnoza sytuacji

Etap 2 - Budowanie inicjatywy klastrowej

Etap 3 - Utworzenie struktury organizacyjnej klastra, wybór lidera

Etap 4 - Formalny projekt organizacji klastra, analiza; potencjalnych efektów, 
zapotrzebowanie na środki wsparcia

Etap 5 - Tworzenie sieci powiązań pomiędzy uczestnikami klastra

Etap 6 – Budowanie dojrzałości klastra





Współpraca OROT i Klastra „VisitOpolskie”                              

z KLACR o.s. w Ostrawie w latach 2011 - 2014

• 2011-2012: projekt pn. Współpraca transgraniczna klastrów

turystycznych (partnerstwo OROT, Fundusz Mikroprojektów

Euroregionu „Silesia”)

• 2013: projekt pn. Badania ruchu turystycznego na polsko –

czeskim pograniczu szansą na profesjonalizację oferty

turystycznej Regionów (projekt lustrzany, Fundusz Mikroprojektów

Euroregionu „Pradziad”)

• do końca 2014: zaprzestanie aktywności przez KLACR o.s.

w Ostrawie, a w efekcie koniec współpracy z klastrem VisitOpolskie



Stan w roku 2016

• faktycznie Klaster działa w uśpieniu (do tej pory wydanie tylko katalogu 

produktowego na rynek polski i niemiecki)

• potrzeba środków finansowych, które wystarczą chociażby na 

sfinansowanie 1 pełnego etatu, który oddelegowany zostanie wyłącznie 

dla celów funkcjonowania Klastra (brak chęci „oskładkowania” się 

członków Klastra)

• brak źródeł finansowania na funkcjonowanie niewielkich inicjatyw 

klastrowych po zakończeniu realizacji perspektywy finansowej UE na 

lata 2007-2013

• brak zrozumienia decydentów dla turystyki jako istotnej gałęzi 

gospodarki

• zaprzestanie współpracy Klaster „VisitOpolskie” – KLACR o.s. z Ostrawy



Doświadczenie  i rady  na przyszłość ☺

• traktowanie w przepisach i dokumentach programowych 

Regionalnych Organizacji Turystycznych jak Klastrów 

Turystycznych (członkowie ROT-ów: JST, sektor B+R, NGO, 

przedsiębiorcy turystyczni) !!! Faktycznie ROT-y w Polsce mają wiele 

cech klastrów turystycznych i działają na bardzo zbliżonych 

zasadach. Przyspieszy to profesjonalizację turystyki, ROT-ów i 

wzmocni je dodatkowo w Regionach

• dostępność zewnętrznych środków finansowych na działalność 

klastrów, nie tylko dla tych „kluczowych”

• składki członkowskie na rzecz Klastra !!!



• członkami Klastrów powinni być  świadomi, niezależni 

przedsiębiorcy  o bardzo stabilnej sytuacji finansowo-

organizacyjnej, którzy mogą pozwolić sobie na zaangażowanie               

w działalność Klastra (np. oddelegowanie pracownika do pracy na 

rzecz Klastra, składki członkowskie, itp.) i szukają nowych rynków, 

dywersyfikacji w działalności

• bardzo istotne jest wsparcie władz lokalnych i regionalnych: 

burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa (faktyczne 

wsparcie „otwiera wiele drzwi”)



Dziękuję za uwagę

Piotr Mielec – dyrektor OROT

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole,

tel./fax.: +48 77 44 12 521
e-mail: info@orot.pl

www.orot.pl
www.visitopolskie.pl


