Aby zrezygnować z subskrypcji newsletter’a należy wysłać e-mail.

NEWSLETTER KLASTRA COP
grudzień 2018

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Po dłuższej przerwie przesyłamy kolejnego newslettera, z najświeższymi informacjami na temat działalności Klastra COP

Informacje formalne

Za nami 2więta Bożego Narodzenia, przed nami nowy
rok õóô9.
Na nadchodzące ôõ miesięcy życzymy Wam przede
wszystkim zdrowia i samych życzliwych osób wokół,
dystansu do galopującej rzeczywistości i oderwania od
polityki a wreszcie sukcesów, które nie wykluczają
wolnego czasu dla siebie i bliskich.
Życzymy także ıto chyba najtrudniej spełniające się
życzenieĲ aby warunki prowadzenia biznesu w Polsce
były przyjazne dla przedsiębiorców, inspirujące i
klarowne, aby wszyscy z nas mogli koncentrować się
przede wszystkim na biznesie i osiąganiu sukcesów, nie
myśląc o utrudnieniach, biurokracji i podwyżkach…

Zmiana siedziby
Od stycznia õóôû roku siedziba klastra ma adres naszego biura w Radomiu:
ul. Okulickiego 39, õù-ùóó Radom
Adres korespondencyjny
Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na adres naszego biura w Warszawie:
ul. Marywilska 3÷, ó3-õõû Warszawa
W ostatnim wpisie do KRS zawarto także informacje o uchwałach ostatniego Walnego
Zebrania Członków oraz składzie zarządu klastra.
Skład zarządu:
Jacek Kopyra - Prezes Zarządu
Jan Ludwik Banaszak - Wiceprezes Zarządu
Maciej Sobieraj - Wiceprezes Zarządu

UPCOMING EVENTS

SPORTS

Nowe rynki
Nasi partnerzy działają już w ôù krajach !
Rok õóô7 i pierwsza połowa õóôû to czas intensywnej pracy Klastra COP nad
utworzeniem sieci własnych partnerów zagranicznych pełniących funkcje
przedstawicieli Klastra COP na rynkach szczególnie interesujących z punktu
widzenia potencjału biznesowego.
Nasi przedstawiciele posiadają doskonałą wiedzę na temat lokalnych warunków
gospodarczych i prowadzenia biznesu, procedur i uwarunkowań prawnych.
Dysponują szeroką gamą kontaktów niezbędnych przy wsparciu przedsiębiorstw
klastrowych realizujących projekty biznesowe. Zwykle mówią po polsku lub
angielsku, posiadają obywatelstwo danego kraju oraz są właścicielami lokalnie
działających firm.
Zapraszamy do korzystania z sieci naszych kontaktów. Jesteśmy w stanie pomóc
w realizacji każdej inicjatywy, która prowadziłaby do rozwoju firm Klastra COP.

www.klastercop.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony www w nowej odsłonie, liczymy
na to, że jej nowa forma przypadnie
Państwu do gustu, pełniąc zarazem
wizytówkę naszego klastra.

AFRYKA
ZACHODNIA

Od stycznia õóô7r. Klaster COP pracuje nad organizacją West Africa – Poland DeÚelopment Partnership, dużej
organizacji z udziałem polskich podmiotów gospodarczych oraz odpowiednich partnerów rządowych ze strony
krajów Afryki Zachodniej.
W pierwszym rzucie zakładamy współpracę z Republiką Gwinei oraz Burkina Faso. W następnej kolejności Senegal i
inne kraje tego regionu.
Podstawowe przesłanki organizacji WAPDP to:
zapewnienie "parasolowej" ochrony rządu kraju partnerskiego dla projektów realizowanych przez polskie firmy
zagwarantowanie wypłacalności podmiotu zamawiającego w celu realizacji projektów określonych w
programie rozwoju
pełna kontrola nad przepływami pieniężnymi
bezpośredni i szybki kontakt z przedstawicielami rządu kraju partnerskiego odpowiedzialnymi za wydawanie
decyzji i zatwierdzanie projektów
priorytet realizacji projektów ujętych w programie
Branże, w których zakładamy realizację projektów w ramach WAPDP to:
rozwój konwencjonalnej energii i energii opartej na odnawialnych źródłach energii
budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków
rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi, unieszkodliwiania odpadów i utylizacji odpadów wytwarzanie energii z odpadów i produkcja nawozów organicznych
budowa infrastruktury komunikacyjnej: drogi i kolej ıw tym dostawa pojazdów szynowychĲ
budowa infrastruktury miejskiej i wiejskiej, obszary mieszkalne,
budowa i organizacja stref turystycznych opartych na zasobach dzikiej przyrody, jeziorach i nadmorskich
kurortach, koncepcjach połączenia sztuki i historii
budowa i wyposażenie placówek medycznych i obiektów szpitalnych
rozwój upraw, produkcji żywności i przetwarzania żywności, przechowywania i transportu
rozwój technologii cyfrowych i budowanie infrastruktury ITC

Wyślij swoją ofertę!

tel: +÷8 õõ 8ô÷ôøô8, e-mail: sekretariat@klastercop.pl

SERBIA

W dniach õô-õ5 maja Klaster gościł delegację środowiska
biznesowego z Serbii oraz innych krajów bałkańskich.
Strona serbska zainteresowana jest nawiązaniem bliskiej
współpracy z członkami Klastra COP, podejmowaniem
wspólnych przedsięwzięć produkcyjnych, budowlanych i innych,
w układach konsorcjów lub j.Ú..
Padła też propozycja nawiązania kontaktów przez serbskie
uniwersytety z uczelniami polskimi. Zapraszamy członków
naszego klastra do zgłaszania swojego zainteresowania
podjęciem współpracy w konkretnych branżach.
Branże reprezentowane przez delegację serbską to: przemysł
spożywczy, w tym kooperacja sprzedażowa produktów
spożywczych w obie strony, przemysł maszynowy i metalowy,
energia odnawialna, motoryzacja, budownictwo, dystrybucja
jednośladów elektrycznych, hotele, akwakultura i produkcja pasz,
inwestycje produkcyjne i komercyjne w Serbii w ramach
wspólnych przedsięwzięć.
Warto też pamiętać, że Serbia jest swoistą „bramą” dla
produktów wytwarzanych w kooperacji, które mogą trafić na
rynek rosyjski.

GRUZJA

Budownictwo
Poszukujemy rzetelnych i solidnych polskich spółek z branży
budowlanej do podjęcia współpracy w ramach konsorcjum ze
sprawdzoną gruzińską firmą budowlaną i realizacji przedsięwzięć
w Gruzji.
Przewiduje się wspólny udział w przetargach, realizację prac
budowlanych dla prywatnych inwestorów i w zakresie zamówień
publicznych.
Polska firma powinna być firmą prywatną z konkretnym układem
właścicielskim zdolnym do podejmowania szybkich i
odpowiedzialnych decyzji, dysponującą odpowiednim własnym
zapleczem technicznym oraz referencjami z rynków
zagranicznych, w tym wschodnich. Pożądane obroty - rzędu ôóó
mln zł lub powyżej.
Niezbędne będzie także przygotowanie
personelu rosyjsko- i angielskojęzycznego.

odpowiedniego

Delegacja klastra do Gruzji przewidywana jest w drugiej dekadzie
lutego õóô9r.
tel: +÷8 õõ 8ô÷ôøô8, e-mail: sekretariat@klastercop.pl

Szanowni Państwo
w tym fragmencie naszego newslettera zamieszczamy prezentacje członków Klastra COP,
którzy chcieliby pochwalić się swoją działalnością. Dzisiaj firma EàChord.
Zapraszamy do współpracy.

Wspomnienia
Odchodzący rok zabrał ze sobą wielu wartościowych ludzi z naszego grona.
W styczniu odszedł od nas p. prof. Wiesław Maria Grudzewski, nasz dobry Przyjaciel, wspaniały
naukowiec, wykładowca wielu polskich i zagranicznych uczelni, członek PAN, a zarazem
Przewodniczący Rady Programowej Klastra COP,
Z ogromnym żalem pożegnaliśmy człowieka, który przez kilkadziesiąt lat wspierał nasze biznesowe
zmagania, był mentorem, który zawsze potrafił zainspirować lub wskazać to co niedostrzegalne.
Panie Profesorze, dziękujemy za to, że był Pan z nami przez te wszystkie lata. Będziemy Pana
zawsze wspominać z wielką sympatią.

Wiesław Maria Grudzewski
W drodze do nauki światowej

W lipcu odeszła od nas pani dr Ewa Obrąpalska z d. Kwiatkowska, córka Wicepremiera Rządu II RP,
naszego patrona, wielki przyjaciel i inspirator Klastra Centralnego Okręgu Przemysłowego, która
obok Profesora Zbigniewa Brzezińskiego konsekwentnie obserwowała i wspierała nasze działania
oraz plany rozwoju.
Miała 93 lata. Jako wieloletni kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w
Krakowie położyła ogromne zasługi w dziedzinie wykrywania wczesnych objawów oraz walki z
nowotworami. Była dla nas źródłem wielu myśli oraz faktów z życia Eugeniusza Kwiatkowskiego,
które także znalazły swoje miejsce w jego biografii wydanej przy udziale Klastra COP przez
Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji z Radomia.

Andrzej Romanowski
Eugeniusz Kwiatkowski

We wrześniu, z wielkim żalem, pożegnaliśmy p. prof. Irenę Hejduk, wieloletnią wiceprzewodniczącą
naszej Rady Programowej, profesora nauk ekonomicznych, specjalisty w zakresie ekonomiki i
organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania.
Pani Profesor była dla nas wielkim przyjacielem, życzliwą osobą oraz merytorycznym wsparciem w
wielu projektach.
Zwykle w duecie z profesorem Wiesławem Grudzewskim, z którym stanowili świetny zespół
akademicki, była zawsze wysoko cenionym specjalistą ale i wspaniałym człowiekiem, z którym
rozmowa stawała się przyjemnością. Pani Profesor, będzie nam Pani bardzo brakować

