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Miasto Leszno realizuje projekt „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa 
w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności". 
W związku z powyższym serdecznie zachęcamy do przystąpienia jako partner do Leszczyńskiego 
Klastra Budowlanego, który funkcjonuje w ramach powyższego projektu oraz angażowania się w jego 
współtworzenie. 

Projekt współfinansowany jest ze środków WRPO, działanie 1.6. Rozwój sieci i kooperacji. 
Udział w nim nie wymaga z Państwa strony partycypacji finansowej, będzie za to okazją do promocji 
Państwa wyspecjalizowanych usług i możliwością dotarcia z ofertą do firm i instytucji uczestniczących 
w koordynowanej przez nas inicjatywie klastrowej. 
Opis projektu, informacje o Leszczyńskim Klastrze Budowlanym oraz korzyści wynikające 
z uczestnictwa w projekcie przedkładamy w załączeniu. 

Jeśli są Państwo zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat Klastra, będzie nam 
niezmiernie miło spotkać się z Państwem i przedstawić więcej informacji podczas rozmowy. 
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących przystąpienia do klastra proszę o kontakt z Martyną 
Włudarczyk (tel. 609 859 611, e-mail: klaster@lkb.leszno.pl). 

Licząc na Państwa zainteresowanie, łączę wyrazy szacunku. 

Urząd Miasta Leszna 
64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15 

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl 

www.leszno.pl 
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O projekcie: 
Na działalność Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Priorytet I 
Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji) w ramach projektu pod 
nazwą "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako 
szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności". 

Przedmiotem projektu jest rozwój i promocja sieci firm z branży budowlanej, instytucji otoczenia 
biznesu, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna. Przedsięwzięcie, powstałe jako powiązanie 
niesformalizowane, ma charakter promocyjny i zakłada m. in. realizację kampanii promocyjnej, 
konferencje tematyczne, udział w imprezach targowych i promocyjnych, spotkania robocze, badania 
i ekspertyzy na potrzeby sieci. 

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw z subregionu 
leszczyńskiego poprzez współpracę kooperujących ze sobą firm z szeroko rozumianego sektora 
budownictwa z: 
• instytucjami otoczenia biznesu, 
• ośrodkami badawczo-rozwojowymi, 
• szkołami wyższymi i ponadgimnazjalnymi 
• władzami samorządowymi 
• innymi przedsiębiorcami. 

0 Leszczyńskim Klastrze Budowlanym: 
Leszczyński Klaster Budowlany to trzy wspierające się i współpracujące ze sobą grupy podmiotów: 
1. firmy budowlane (od przygotowania inwestycji, projektowania, przez dostarczenie materiałów 
budowlanych, wykonawstwo, po zarządzanie nieruchomościami i doradztwo), 
2. samorządowe (władze samorządowe, instytucje otoczenia biznesu) oraz 
3. naukowe (szkoły wyższe, szkoły ponadgimnazjalne). 

Misją Klastra jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju, oraz podnoszenie innowacyjności 
1 konkurencyjności przedsiębiorstw z branży budowlanej w subregionie leszczyńskim. 
Swoje cele Klaster osiąga poprzez budowę relacji biznesowych między jego członkami, wymianę 
wiedzy i informacji, promocję oferty Klastra i firm w nim zrzeszonych, współpracę z sektorem nauki, 
instytucjami badawczo-rozwojowymi i otoczenia biznesu, a także działania na rzecz rozwoju 
i stosowania nowoczesnych i energooszczędnych technologii w budownictwie. 

Założenia: 

Cel: 

www.lbk.leszno.pl. 
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Korzyści dla partnerów Klastra 

Współpraca 
• Nawiązywanie kontaktów między potencjalnymi partnerami projektów 
• Współpraca z sektorem nauki, szkołami i uczelniami 
• Nawiązanie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i dopasowanie ich oferty usług do potrzeb 
uczestników klastra 
• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi przedsiębiorcami 

Informacja i komunikacja 
• Wymiana informacji między członkami klastra 
• Stworzenie i obsługa strony internetowej 
• Utworzenie bazy danych o partnerach klastra 
• Udział w spotkaniach sieci (dyskusja o problemach, potrzebach i aktualnych działaniach, wymiana 
informacji między uczestnikami) 

Marketing i PR 
• Wypracowanie wspólnej marki klastra 
• Promocja klastra i firm do niego należących na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim 
(broszury, płyty CD, reklama w mediach, współpraca z mediami) 
• Obecność na krajowych targach branżowych, udział w imprezach promocyjnych 
• Poprawa wizerunku firmy i jej pozycjonowania na rynku lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym 

Wiedza i kwalifikacje 
• Dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej (profesjonalne usługi doradcze uwzględniające bieżące 
potrzeby klastra) 
• Dostęp do nowych technologii, ułatwienie we wprowadzaniu innowacji i nowych technologii 
• Organizacja konferencji tematycznych, wspierających proces dzielenia się wiedzą 
• Badania i ekspertyzy na potrzeby klastra 
• Analiza wymagań edukacyjnych związanych z branżą, a następnie możliwość oddziaływania na treść 
i jakość kształcenia w wybranych zawodach na poziomie średnim i licencjackim 

Biznesowe 
• Wzmocnienie pozycji firmy na rynku jako wynik uczestnictwa w klastrze 
• Obniżenie kosztów działalności firmy (np. poprzez wzmocnienie promocji, niższe koszty 
transakcyjne, korzyści z profesjonalnego doradztwa, badań i ekspertyz, łatwiejszy przepływ wiedzy 
z jednostek badawczo-rozwojowych itp.) 

• Polepszenie stosunków biznesowych z innymi uczestnikami klastra 
• Wzrost konkurencyjności firmy w stosunku do firm nie uczestniczących w sieci 

• Przyspieszenie rozwoju firmy 
www. 
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