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Tematyka materiału informacyjnego:
Ad. 3 Dalsza działalność Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii
Węglowych. Możliwości wdrożenia nowych technologii produkcji i wykorzystania węgla.
Szanse i korzyści dla miasta Katowice będącego jednym z członków klastra.

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych to regionalna organizacja, otwarta na
współpracę krajową i międzynarodową, zorientowana na rozwój i wdrażanie Czystych Technologii
Węglowych w energetyce i karbochemii. Celem Klastra jest przyspieszenie procesu przemian i
rozwoju regionalnej gospodarki oraz integracja przemysłu węglowo-energetycznego, środowisk
uczelnianych i naukowo-badawczych, małej i średniej przedsiębiorczości oraz władz
samorządowych dla podniesienia konkurencyjności regionu na krajowych oraz zagranicznych
rynkach. Podstawę przedsięwzięcia stanowi innowacyjność i transfer wiedzy w zakresie Czystych
Technologii Węglowych w kierunku bezpiecznej, proekologicznej i konkurencyjnej produkcji
finalnych nośników energii (elektryczności, ciepła i chłodu).

Utworzenie Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych było potrzebą
chwili. Węgiel jest obecnie w skali światowej jedynym surowcem energetycznym pozwalającym na
w miarę stabilne zaspokojenie potrzeb energetycznych w dłuższej perspektywie (200 lat).
Przemawia za tym rozproszona lokalizacja poza regionami konfliktów i konkurencyjne ceny. Słabą
stronę węgla stanowi zagrożenie środowiskowe w procesach jego przetwarzania. Dlatego czyste
technologie węglowe stanowią zasadniczy cel działania Klastra. Misją Klastra jest stworzenie
warunków do kreowania i transferu innowacyjnych rozwiązań badawczych z zakresu czystych
technologii węglowych do praktyki przemysłowej.

W dniu 1 lipca 2005 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano akt
powołania do życia "Śląskiego Regionalnego Klastra Czystych Technologii Węglowych".
Inicjatorem budowy klastra był prof. Jerzy Buzek.

10 listopada 2005 roku podpisano Umowę Partnerską, której celem było zainicjowanie budowy
klastra przez większe grono partnerów, reprezentujących różne sektory gospodarki. W umowie tej
określono zakres współpracy w ramach przygotowywanego projektu pt. "Innowacyjny Śląski
Klaster Czystych Technologii Węglowych", który traktowano jako narzędzie wspierające budowę
klastra. Koordynatorem projektu został Główny Instytut Górnictwa.

Główne cele projektu to:
• analiza i ocena Województwa Śląskiego, jego infrastruktury społecznej, gospodarczej,

naukowej oraz jego predyspozycji do lokalizacji klastra czystych technologii węglowych,
• określenie zasad funkcjonowania klastra po zakończeniu projektu realizowanego w ramach

ZPORR,
• opracowanie programu badawczo - rozwojowego klastra,
• promocja marki klastra, promocja regionu i węgla, jako czystego nośnika energii.

Sygnatariuszami Umowy Partnerskiej i zarazem partnerami - założycielami klastra byli:

przedstawiciele sektora nauk Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, Instytut

i badań: Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Inżynierii Chemicznej
PAN
Południowy Koncern Energetyczny S.A., Kompania Węglowa

przedstawiciele przemysłu: S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Katowicki Holding
Węglowy S.A.



przedstawiciele jednostek z miast: Gliwice, Jastrzębie - Zdrój, Jaworzno, Katowice, Rybnik I
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Przyjęto otwartą formę tworzonego klastra, to znaczy praktyczny brak ograniczeń dla
przystępowania do niego nowych partnerów.

Ustalono zakres prac związanych z budową klastra dla poszczególnych grup partnerów projektu:
1. jednostki sektora nauki i badań:

• opracowanie programu badawczo-rozwojowego Klastra,
• organizacja sympozjów naukowych,
• rozwijanie kanałów komunikacyjnych - utworzenie wortalu Klastra oraz bazy

danych o produktach, usługach, specjalnościach, konferencjach, targach
2. przedstawiciele przemysłu:

• określenie rynkowego popytu na produkty lubli usługi Klastra,
• organizowanie konferencji lubli warsztatów branżowych,
• udział w targach branżowych,

3. jednostki sektora samorządowego:
• wypracowanie i promowanie marki Klastra,
• zachęcanie przedsiębiorstw do działania w ramach Klastra,
• organizowanie spotkań uczestników Klastra.

Projekt "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" realizowany był w ramach
działania 2.6: "Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy", priorytetu 2.: "Wzmocnienie
rozwoju zasobów ludzkich w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR).
Okres realizacji projektu: od marca 2006 r. do sierpnia 2007 r.

Od chwili rozpoczęcia realizacji projektu dla omawianej inicjatywy budowy klastra czystych
technologii węglowych przyjęto stosować nazwę: "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych
Technologii Węglowych", tę samą dla projektu, jak i dla budowanego klastra.

W ramach projektu została uruchomiona strona internetowa: www.coal.silesia.pl , aktywna do
chwili obecnej. Ponadto w ramach projektu powstały opracowania: "Analiza konkurencyjna
regionu" i "Analiza SWOT klastra wraz z wnioskami".

Dla wykonania zadań przewidzianych dla jednostek sektora samorządowego Prezydent Miasta
Katowice, Zarządzeniem Wewnętrznym nr 160/2006 z dnia 30.06.2006, powołał Zespół realizujący
projekt "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych".
Do zadań zespołu należało:

• prowadzenie działań promocyjnych, w tym promocja zewnętrzna miasta Katowice jako
podmiotu proinnowacyjnego oraz promocja wewnętrzna, ukierunkowana na informowanie
mieszkańców o szansach i korzyściach wynikających z polityki proinnowacyjnej,

• wypracowanie marki, logo i hasła promocyjnego klastra, promowanie marki,
• zachęcanie wybranych podmiotów sektora przemysłowego, usługowego oraz badawczo-

rozwojowego do włączania się do realizacji projektu klastra - pozyskiwanie partnerów
zewnętrznych dla klastra,

• organizacja seminariów promujących klaster,
• współpraca z innymi miastami - uczestnikami projektu celem opracowama materiałów

promujących miasto jako grupę,
• upowszechnianie pozytywnych przykładów konkretnych przedsięwzięć, związanych z



obszarem funkcjonowania klastra,
• inicjowanie spotkań i współpracy potencjalnych uczestników klastra na terenie działania,
• inicjowanie i stymulowanie włączania tematyki innowacyjnej i przedsiębiorczości do

programów edukacyjnych.

W ramach ww. zadań w mieście Katowice wykonano m. in. następujące prace:
• zlecono opracowanie "Analizy przykładów organizacji klastrów izarządzania nimi - bazy

dobrych praktyk",
• opracowano iwydrukowano foldery i broszury promujące klaster,
• zamieszczono ogłoszenia w mediach,
• w maju i w lipcu 2007 r. zorganizowano dwuczęściową konferencję pt. "Węgiel- bogactwo

czy ... przekleństwo? - "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" -
doświadczenia miasta Katowice".

W sierpniu 2007 r. przeprowadzono audyt zewnętrzny projektu "Innowacyjny Śląski Klaster
Czystych Technologii Węglowych".
Również w sierpniu, 31.sierpnia 2007 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się konferencja
pt. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych - innowacyjność produkcji i
wykorzystania węgla - korzyści dla regionu i kraju", podsumowująca projekt.

Z informacji będących w posiadaniu Biura Geologii i Górnictwa wynika, że po zakończniu projektu
miasto Katowice nie prowadziło aktywnej działalności w ramach Innowacyjnego Śląskiego Klastra
Czystych Technologii Węglowych.

Bez wątpienia natomiast niektóre zadania i formy działań wypracowane w projekcie są
kontynuowane w pracach wydziałów Urzędu Miasta Katowice.
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