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BYDGOSKI
KLASTER
PRZEMYSŁOWY

Bydgoszcz, dnia 14 maja 2014 r.www.klaster.bydgoszcz.pl

Obszar działania:           województwo kujawsko – pomorskie
(cały kraj)

Branża:                            narzędziowo – przetwórcza

Rok powstania:               2006

Forma organizacyjna:    stowarzyszenie (od 2007 roku)

Ilość członków:               63, w tym
40 firm 
5 instytucji otoczenia biznesu
3 ośrodki naukowo-badawcze
15 osób fizycznych
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Przetwórcy
tworzyw

Producenci
form

wtryskowych

Dostawcy narzędzi, normaliów, 
tworzyw, rozwiązań, recykling 

odpadów z tworzyw

Jednostki badawczo-rozwojowe,
uczelnie wyższe

Urzędy i 
instytucje 
otoczenia 
biznesu

Instytucje 
finansujące

Struktura BKP
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Dlaczego przemysł narzędziowy i przetwórczy?

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest regionem o szczególnym zagęszczeniu firm 
działających w branży narzędziowej i przetwórczej. 

Bydgoszcz i okolice jest najsilniejszym ośrodkiem narzędziowym w Polsce. 
Mieści się tu ok. 850 firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw polimerowych 

oraz ok. 50 narzędziowni.

Przemysł przetwórczy na świecie notuje ciągły wzrost. 
Znajduje się coraz więcej zastosowań dla materiałów polimerowych.

KILKA DANYCH STATYSTYCZNYCH:

Liczba firm w dziale: Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (C.22.2):

Województwo: 855, m. Bydgoszcz: 180, pow. bydgoski: 95

m. Toruń: 92, pow. toruński: 51

Liczba firm w dziale: Produkcja narzędzi (w tym form wtryskowych) (C.25.73):

Województwo: 56, m. Bydgoszcz: 31, pow. bydgoski: 14

m. Toruń: 1, pow. toruński: -

Produkcja sprzedana przemysłu (2011 r.):

Dział: Produkcja wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (C.22)

województwo – 5 miejsce (7,9%), wzrost rdr o 23,1%

Bydgoszcz – 1 miejsce (11,7%), wzrost rdr o 21,7%

Zatrudnienie – województwo (2012)

9,1% zatrudnionych w przemyśle pracuje 

w dziale Produkcja wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (C.22)
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Firmy zrzeszone w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym tworzą łańcuch dostawców

- tworzywa i dodatki do tworzyw: barwniki, wypełniacze, modyfikatory,
- pełen asortyment narzędzi do przetwórstwa tworzyw,
- stal i normalia dostarczane przez lokalnych dostawców,
- zagospodarowanie odpadów z tworzyw polimerowych

- Produkcja szerokiej gamy wyrobów metodami:
- wtryskiwania,
- wytłaczania,
- rozdmuchiwania,
- termoformingu.

- usługi:
- montażu,
- pakowania,
- konfekcjonowania,
- lakierowania,
- nadruku.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze
produkują elementy dla następujących branż:

- budownictwa
- przemysłu motoryzacyjnego
- chemicznej
- kosmetycznej
- farmaceutycznej
- medycznej
- produkcji opakowań
- zabawkarskiej
- artykułów gospodarstwa domowego

i wielu innych.
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Doświadczenie i nowoczesność

Firmy bazują na doświadczonej kadrze technicznej oraz wieloletnim doświadczeniu. 
Wykorzystują również najnowsze systemy projektowania i programowania 3D CAD – CAM i programy
do symulacji płynięcia.
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Firmy zrzeszone w Klastrze produkują dla wielu znanych marek

Audi, Daimler-Chrysler, BMW, Volkswagen, Magna, Bosch, Delphi, Whirlpool, Valeo, Ikea, 
Philips, Linde, Beiersdorf, Henkel, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble, Algida, Unilever,

Palmolive - Colgate, L’Oreal, Avon i wielu innych
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PROJEKTY SZKOLENIOWE

1. Promocja szkolnictwa zawodowego oraz branży narzędziowo-przetwórczej:
- film promocyjny
- wizyty w gimnazjach
- klasy zamawiane 
- stypendium dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy

2. Projekt z działania 8.2.1. POKL – „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat”
- szkolenia techniczne
- indywidualne konsultacje i doradztwo dla pracowników firm
- komponent międzynarodowy

3.   Projekt z działania 8.1.1. POKL – „Przez EKSPORT do SUKCESU – szkolenia dla firm zrzeszonych 
w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym” 
- zagadnienia eksportowe i CSR
- kompetencje osobiste
- umiejętności informatyczne
- kompetencje językowe

PROJEKTY PROMOCYJNE I MIĘDZYNARODOWE

1. Udział w Targach PLASTPOL w Kielcach – w 2014 roku „wyspa” 250 mkw., 10 firm

2. Udział przedstawicieli Klastra i Związku Narzędziowców w Targach K w Duesseldorfie

2. Wyjazd na misję gospodarczą do Danii i Szwecji 

3. Wyjazd na misję gospodarczą do Portugalii

4. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z Ambasadą RP w Słowenii oraz Słoweńskim 

Klastrem Plasttehnika – udział w targach MOS, podpisanie porozumienia, konferencja 

międzynarodowa na temat branży narzędziowo-przetwórczej, zwiedzanie firm

5. Nawiązanie współpracy z klastrem Plastikarsky Klastr z Czech

6. Udział w giełdzie kooperacji z partnerami gospodarczymi z niemieckiego landu Saarland
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Udział w Targach PLASTPOL 2013

WIZYTA W SŁOWENII

WIZYTA NA TARGACH K
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O KLASTRZE W MEDIACH

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

• udział w konsultacjach Strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020
oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

• spotkania z Członkami Zarządu Województwa i Władzami Miasta Bydgoszczy w sprawie
planowanej polityki klastrowej w regionie i mieście oraz zasad finansowania klastrów

• udział w różnego rodzaju spotkaniach dotyczących polityki klastrowej oraz finansowania
klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 organizowanych głównie przez PARP
oraz Ministerstwo Gospodarki

• prowadzenie na bieżąco i aktualizowanie strony internetowej w dwóch wersjach językowych
oraz wydawanie katalogu promocyjnego Klastra

• nawiązanie współpracy z różnego rodzaju podmiotami usługowymi w sprawie zniżek dla
Członków Klastra

• utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej
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DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ!

Piotr Wojciechowski
Dyrektor Biura

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.klaster.bydgoszcz.pl


