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Amber Route
- wspólna inicjatywa Klastra COP
i Klastra Transportowo-Logistycznego Północ-Południe,
W listopadzie õóô8r. Klaster COP podjął wspólne działania z Klastrem LogistycznoTransportowym Północ-Południe, zmierzające do organizacji misji firm logistycznych do Miami.
Termin misji został wyznaczony wstępnie na czerwiec õóôür. Założeniem misji będzie zapoznanie
naszych firm logistycznych z warunkami prowadzenia biznesu i współpracy w Stanach
Zjednoczonych oraz dalej, w kierunku Ameryki Łacińskiej. Ważnym aspektem wizyty w Miami
będzie także przybliżenie naszym amerykańskim partnerom inicjatywy Trójmorza oraz
możliwości, jakie wiążą się z potencjałem rynku polskiego i środkowoeuropejskiego.
Docelowo zakładamy zorganizowanie Amber Route - linii morskiej łączącej porty Trójmiasta z
Miami oraz portami Meksyku, służącej jako kanał logistyczny polskich towarów eksportowanych
do obu Ameryk, i odwrotnie – towarów z Ameryk do Polski i Europy Centralnej w ramach
korytarza gospodarczego Trójmorza.
W ramach tych działań zostały już podpisane stosowne dokumenty między naszymi klastrami
oraz przeprowadzono w Miami szereg spotkań z lokalnymi władzami, agencjami oraz lokalnymi
firmami, które zadeklarowały pełne wsparcie dla inicjatywy Amber Route.

Klaster COP przystąpił do tworzenia swojej siostrzanej organizacji w Miami, na Florydzie, pod
roboczą nazwą COP Cluster America ıCCAĲ.
Będzie to, podobnie jak w Polsce, organizacja pozarządowa - stowarzyszenie - skupiająca firmy
amerykańskie i polskie, które widzą swoje miejsce na rynku amerykańskim i polskim oraz we
współpracy w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Europy Centralnej.
Docelowo zakładamy organizację naszego hubu biznesowego w jednej ze stref wolnocłowych
metropolii Miami gdzie zlokalizowane będą biura oraz magazyny do wykorzystania przez
członków CCA. Mamy już pierwsze zgłoszenia firm z klastra zainteresowanych naszą ofertą i
organizacją swoich przedstawicielstw.
Działania na Florydzie wpisują się w koncepcję inicjatywy Amber Route oraz współpracy PolskaFloryda, oraz jako bram do Europy Centralnej i Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej.
Projekt prowadzony jest bezpośrednio przez przedstawicielstwo Klastra COP w Miami, we
współpracy z władzami Broward County oraz innymi agendami lokalnego samorządu.

www.klastercop.pl

Afryka Zachodnia
1zczyt Klimatyczny, Katowice
grudzień õóô8

W grudniu, podczas Szczytu Klimatycznego w
Katowicach, przedstawiciel Klastra COP na kraje Afryki
Zachodniej koordynował obsługę delegacji rządowej z
Republiki Gwinei.
Te działania to efekt naszych kontaktów oraz wizyty
w Conakry w õóô7 r. zmierzających do ustanowienia
WAPDP czyli West Africa – Poland DeÚelopment
Partnership.
Kolejne kraje, które zainteresowały się naszą
inicjatywą to Burkina Faso, Benin, oraz Mali .
Zakończona właśnie wizyta delegacji z Burkina Faso
zaowocowała wieloma ciekawymi zamówieniami dla
naszych firm. Dominuje branża spożywcza oraz
maszynowa.

SZWECJA

Uprzejmie informujemy, że Klaster COP rozpoczął organizację konsorcjalnej grupy firm budowlanych,
drogowych i kolejowych, celem realizacji kontraktów infrastrukturalnych w Szwecji.
W Warszawie w dn. 10 stycznia odbyło się pierwsze z cyklu spotkań organizacyjnych, w wyniku których
wyłoniona zostanie grupa złożona z kilkunastu polskich podmiotów budowlanych, pragnących
zdywersyfikować obszar swojego działania i podjąć prace na rynku skandynawskim.
Docelowo zakres oferowanych usług obejmie budowę różnego rodzaju odcinków drogowych, łącznie z
wiaduktami, tunelami, rozjazdami itp. Podobnie infrastruktura kolejowa. Zakładamy, że interesują nas
kontrakty o wartości nie mniejszej niż 15 mln EUR.
Wszystkie firmy zainteresowane naszym projektem uprzejmie zapraszamy do kontaktu. W najbliższym czasie
planowana jest także wizyta w Szwecji w celu zapoznania się na miejscu z lokalnymi warunkami prowadzenia
biznesu, partnerami oraz zakresem działalności grupy klastrowej.

Prześlij swoją ofertę!
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Polskie owoce

W drugiej połowie õóô8 r. zostały nawiązane kontakty naszego klastra z grupą
producentów jabłek oraz innych owoców w regionie Grójca.
Kolejna grupa producencka dołącza właśnie do naszej organizacji.
Celem współpracy jest wyjście polskich owoców i przetworów spożywczych na
zagraniczne rynki, na których posiadamy naszych bezpośrednich przedstawicieli.
Oferta dostaw polskich owoców spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych
meksykańskich partnerów. Drugi kierunek eksportu to kraje Afryki Zachodniej.
Na przełomie stycznia i lutego będziemy gościli delegację importera, celem dokonania
akredytacji dostawców z naszej grupy.

Transport
Powstaje grupa branżowa COP Logistics.
Jej celami są między innymi:
- utworzenie silnej grupy polskich podmiotów związanych z
transportem lądowym, morskim i powietrznym
- efektywne poszukiwanie partnerów biznesowych w kraju i za
granicą dla podmiotów oferujących swoje produkty oraz usługi
transportowe
- wykorzystanie potencjału osób i przedsiębiorstw oraz innych
jednostek i organizacji tworzących Klaster COP, celem
prowadzenia wspólnych projektów w zakresie usług
transportowych
- konsolidacja oferty usługowej
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Szanowni Państwo
W imieniu naszych przyjaciół z hrubieszowskiego Browaru Sulewski zapraszamy do
odwiedzenia wspaniałego hotelu i spróbowania rewelacyjnego piwa.

