


Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne 

(PPK), powstało w 2008 roku z inicjatywy 14 

przedsiębiorstw i Stowarzyszenia B-4, które 

pełni rolę koordynatora. 

Aktualnie PPK zrzesza przeszło 30 małych i 

średnich przedsiębiorstw (w tym z zagranicy), 

współpracuje z 6 jednostkami naukowymi i 

B+R oraz kilkoma krajowymi i zagranicznymi 

stowarzyszeniami i klastrami lotniczymi. 

PPK-Klaster lotnictwa lekkiego i ultralekkiego



Realizacja projektów POIG 5.1 Stowarzyszenia B-4

dla

Podkarpackiego Powiązania 

Kooperacyjnego:

I - Ekologiczne, pneumatyczne systemy

napędowe w lotnictwie ultralekkim – 9,911 mln zł

II- Program rozwoju PPK. Etap II – 10,6 mln zł

+ szereg projektów szkoleniowych dla branży 

lotniczej i przemysłu lotniczego.

Dotacje na innowacje



 KONKUPERACJA – mechanizm pozwalający funkcjonować podmiotom z 
sektora MŚP, w powiązaniu kooperacyjnym przy zachowaniu optymalnych 
parametrów prowadzonej działalności, zwiększając efektywność aktywności;

 Podział prac = optymalizacja kosztów – możliwość korzystania ze wspólnej 
infrastruktury, przy zachowaniu preferencyjnych warunków kosztowych;

 Zwiększenie konkurencyjności MŚP w Klastrze, poprzez zwiększenie zakresu 
oferty;

 Łatwiejsza droga do uzyskania wsparcia z funduszy UE oraz innych środków 
publicznych;

 Wdrażanie innowacji w zakresie zarządzania czasem oraz procesami 
produkcyjnymi (np. System ERI w PPK-KLLiUl);

 Synergia działań – partnerzy wyspecjalizowani w różnych dziedzinach łączą 
doświadczenia i wiedzę posiadaną, co prowadzi do budowy środowiska pro-
innowacyjnego.



Pozyskano środki np. na obiekty klastra



oraz na specjalistyczne wyposażenie techniczne





www.ekolot.pl

Klaster i produkty członków



Klaster

www.ekolot.plwww.peszke.com

www.wiatrakowce.net www.pelczar-paragliders.com

http://www.ekolot.pl
http://www.peszke.com
http://www.wiatrakowce.net
http://www.pelczar-paragliders.com


www.avimot.plwww.ekolot.pl

www.wiatrakowce.net www.ekolot.pl

http://www.ekolot.pl/
http://www.wiatrakowce.net/
http://www.ekolot.pl/


Klaster i współpraca międzynarodowa

ZŁOŻONE PROJEKTY (03-08.2014):

1.H2020-MG-2014-2015, MG 1.1 – 2014; Tytuł 

projektu: “Aero SAS System – innovative, cost –

effective and safety supporting set of technical 

solutions dedicated to aircrafts.”

2. H2020-PHC-2014-Single stage; PHC-19-2014; 

Tytuł projektu: “Flexible, Robotic Bed as Medical Care 

System for bedridden Patients.”. 

3. H2020-NMP-2014-Single-stage; NMP-1-2014; 

Tytuł projektu: “Advanced Industrial processing of 

High strength Aluminium matrix NanoComposites”.



4. H2020-BES-2014-single-stage; BES-09-2014;

Tytuł projektu: Multi-layer Risk Driven Screening

System;

5. H2020-GV-2014 single-stage; GV-5-2014; Tytuł

projektu: New Electro-Pneumatical Hybrid Engine

Module for L category vehicles;

6. H2020-GV-2014-single-stage; GV-5-2014; Tytuł

projektu: New, nature-inspired concept for main

frame and body of 4 wheeled e-vehicle;

7. H2020-PHC-2015-two-stage; PHC-16-2015; Tytuł

projektu: AI Wrist Band;

…i inne.

Klaster i współpraca międzynarodowa



 Istotne informacje na lata 2014-2020:

 KKK – Klastry Kluczowe Krajowo – będą to powiazania o wysokim znaczeniu dla 

gospodarki krajowej w odniesieniu do kwestii globalnych – czyli klastry polskie, które są 

rozpoznawalne na arenie międzynarodowej (globalnej), jednocześnie mogące 

konkurować na rynkach świata. 

 KKR – Klastry Kluczowe Regionalnie – będą to powiązania o wysokim znaczeniu dla 

gospodarki regionu i wysokim potencjale oraz możliwościach konkurencyjnych na arenie 

krajowej i europejskiej.

 Procedura weryfikacji klastrów (koncepcja): aplikacja za pomocą wniosku, jak przy 

dotacjach – dwuetapowa ocena, a następnie prezentacja klastra przed Komisja 

Specjalistów w MIR/MG, decyzja.
Źródło: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki



POIR - KKK

POPW – KKR 

PW

RPO – KKR i in. klastry

POIR – dla KKK (Klastry Kluczowe Krajowo) – działania

z zakresu realizacji strategii rozwojowej, monitorowanie

działań Klastrów w kraju, internacjonalizacja KKK;

głównie na B+R w nowym modelu. (wysokość pomocy: 80% dla regionów

rozwiniętych; 85% dla regionów nierozwiniętych)

POPW - KKR (Klastry Kluczowe Regionalnie) rozwój

i internacjonalizacja, głownie dla MSP w klastrach;

na infrastrukturę w regionie (wysokość pomocy: jak w POIR)

RPO – środki na rozwój działań B+R,

wzmocnienie dla eksportu produktów i usług;

dyfuzja wiedzy i badań (wysokość pomocy: na niezmienio-

-nym poziomie)





 Dla Klastrów:

 Oś Priorytetowa 1. - WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO – PRZEMYSŁOWE 
alokacja środków: 3 450 mln EUR;

 Oś Priorytetowa 2. - WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

alokacja środków: 2 423,2 mln EUR

 Oś Priorytetowa 3. - WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW  alokacja środków: 1 070,9 mln EUR

 Nie bezpośrednio dla Klastrów:

 Oś Priorytetowa 4. - ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO – BADAWCZEGO 

alokacja środków: 1 373 mln EUR



 Oś Priorytetowa I – Innowacyjna Polska; Priorytet Inwestycyjny 1.2 –

Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R  pełna alokacja: 

485 mln EUR

 Oś Priorytetowa II – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Priorytet Inwestycyjny 

3.2 – Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce 

Wschodniej  pełna alokacja: 474,4 mln EUR



 Głównie Oś Priorytetowa I:

 Działanie 1.2 – Wzrost pozycji działań B+R w sektorze MŚP  pełna alokacja: 

100 mln EUR

 Oś Priorytetowa III:

 Działanie 3.2 – Promocja gospodarcza i turystyczna regionu  pełna 

alokacja: 8 mln EUR

 Działanie 3.4 – Procesy innowacji – dla KSU, IOB, Klastrów – podniesienie 

konkurencyjności regionu  pełna alokacja 7 mln EUR



 Priorytet 1.1 – Własność Intelektualna, PPP

◦ Działanie 1.1.6 – Ochrona własności intelektualnej (IPR)

◦ Działanie 1.1.9 – Laboratorium Idei – Centrum badań i innowacji na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacyjności

 Priorytet 1.2 – Finansowanie innowacyjności

◦ Działanie 1.2.1 – Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu
technologicznego przemysłu InSight 2030

◦ Działanie 1.2.2 – Instrumenty grantowe na B+R (wysokiego i najwyższego ryzyka)

◦ Działanie 1.2.4 – Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (VC/PE)

◦ Działanie 1.2.10 – Promocja i przygotowanie Przedsiębiorców do korzystania z 
instrumentów programów międzynarodowych

Priorytet 2.2 – Współpraca na rzecz innowacyjności

o Działanie 2.2.2 – Wzmocnienie i rozwój Klastrów Kluczowych (wsparcie do 90%)

o Działanie 2.2.3 – Wzmocnienie więzi biznes - nauka



Programy ramowe: 

 narzędzie wzmacniania 
konkurencyjności UE na świecie

 instrument finansowy 
wspierania badań i innowacji na 
poziomie      unijnym

 instrument wdrażania strategii 
rozwoju UE (H2020 - strategii 
Europa 2020, w tym inicjatywy 
flagowej Unia Innowacji)

Horizon 
2020



innowacyjność konkurencyjność

budżet





Projekty badawcze realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 
różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) – poza kilkoma wyjątkami
Finansowanie:

o Instytucje z krajów członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, Polska, Litwa)
o Instytucje z krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria)

Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE

Jakość  projektów oceniana przez niezależnych ekspertów 

Jeden projekt – jeden system finansowania

o Max. 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (poza działaniami 
ukierunkowanymi na wdrożenia - 70%)

o Koszty pośrednie – 25% 

Uproszczony dostęp dla wszystkich uprawnionych (przedsiębiorstw, uczelni, instytucji) we 
wszystkich krajach UE i poza nią 

Łatwiejsze niż dotychczas zasady aplikowania o dofinansowanie, uczestniczenia w 
projektach i  ich rozliczania









The screening that is currently performed is not an integral part of the process, 

but a costly and time- consuming "add-on." Cargo must be diverted from its 

regular processing track to a designated screening track, whether using 

specific physical infrastructure or an intervention that is not part of the 

cargo’s original logistic process. 

Finally, there is today no way in which cargo can be inspected as it moves 

through the different elements of the supply chain, without costly and time-

consuming interventions.

Our basic assumption with respect to cargo is that the authorized agencies are 

capable of defining the basic threat (e.g., Explosives, Narcotics etc.), thus 

making it possible to deploy/combine the appropriate technological sensors. 

B-4’s contribution to this project is to develop crawler, which will be able to 

reach container’s vents in different environments, in order to operate 

membrane/filter magazines.



1. Ułatwiony dostęp do specjalistycznej infrastruktury,

2. Zwiększenie zasięgu terytorialnego dla prowadzonej działalności,

3. Poszerzenie oferty produktowej/usługowej,

4. Ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania,

5. Dostęp do specjalistycznej wiedzy, informacji, itp.

6. Dyfuzja doświadczenia i wiedzy

7. Stymulowanie wzrostu i rozrostu podmiotowego,

8. Wsparcie merytoryczne w prowadzonej działalności, szczególnie dla mikro i 
małych podmiotów,

9. Synergia prowadzonych działań,

10. Ułatwienie zarówno działalności produkcyjnej, jak też prac B+R,

11. Synergia działań prowadząca do umocnienia pozycji rynkowej,

12. Optymalizacja kosztów prowadzonej działalności,

13. Optymalizacja dochodów przedsiębiorstwa,

14. Zwiększenie efektywności prowadzonych prac.



Kontakt:

Stowarzyszenie B-4

Ul. Zagłoby 7b

35-304 Rzeszów

Jakub K. Węglarz

Kom.: 533-303-266

E-mail: jweglarz@b4.org.pl

mailto:jweglarz@b4.org.pl

