Forum Klastrów Małopolski to nieformalna, niezależna grupa konsultacyjna i opiniotwórcza, powołana z inicjatywy Klastrów
działających w Małopolsce. Działanie Forum określają następujące założenia:
I.
		

Członkami Forum są przedstawiciele inicjatyw klastrowych oraz innego rodzaju powiązań kooperacyjnych,
działających w Małopolsce.

II. Forum działa w sposób systematyczny w celach i w związku z zadaniami, dla jakich zostało powołane.
III. Celem Forum Klastrów Małopolski jest:
1. Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę,
		 w tym poprzez działania w ramach wspólnych projektów.
2. Współpraca i koordynowanie działań w celu lepszego, zgodnego z interesami klastrów wykorzystywania
		 dostępnych zasobów i funduszy dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności.
3. Podnoszenie jakości zarządzania klastrami oraz systematyczna weryfikacja inicjatyw klastrowych poprzez 		
		 benchmarking i promowanie dobrych praktyk.
4. Integrowanie i koordynowanie działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności, w tym wspólne
		 realizowanie założeń i celów odnoszących się do „inteligentnych specjalizacji” regionu.
5. Tworzenie warunków dla rozwoju nowych miejsc pracy i wzrostu konkurencyjności regionu.
6. Budowanie i promowanie wizerunku regionu poprzez działalność członków Forum.
IV. Podstawowe zadania Forum są następujące:
1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy członkami Forum.
2. Konsultowanie i koordynowanie działań i inicjatyw podejmowanych w regionie przez członków Forum.
3. Identyfikowanie i definiowanie ważnych wyzwań i problemów oraz podejmowanie działań adresujących te wyzwania.
4. Definiowanie i realizowanie wspólnych, uzupełniających się inicjatyw i projektów
		 (promocja, szkolenia, benchmarking, konferencje itp.)
5. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego regionu w zakresie definiowania i wdrażania strategii regionalnych.
Definicje, do których odnoszą się działania Forum Klastrów:
1. Klaster jest zjawiskiem społeczno-gospodarczym polegającym na tworzeniu się w sposób naturalny geograficznego 		
skupiska podmiotów reprezentujących określony potencjał ekonomiczny, współpracujących i konkurujących ze 		
sobą na rynku. Jako takie, klastry nie mają osobowości ani formy organizacyjnej – są synonimem eko-systemu przyjaznego
dla innowacji i rozwoju przedsiębiorczości. Co do zasady Klaster jest zjawiskiem lokalnym, tj. występuje
na ograniczonym geograficznie terytorium, które nie musi pokrywać się z granicami administracyjnymi regionu.
2. Inicjatywa Klastrowa (IK) jest porozumieniem podmiotów prawnych działających w ramach klastra, definiującym 		
wspólne cele i zasady ich współpracy na rzecz rozwoju poprzez innowacje i przedsiębiorczość. IK mogą mieć charakter
mniej lub bardziej formalnych porozumień i stanowią synonim „sieci współpracy”. Co do zasady inicjatywa klastrowa działa
na rzecz rozwoju całego klastra, jako ekosystemu innowacji, co wyróżnia ją od porozumień działających wyłącznie na rzecz
swoich członków, czyli od „porozumień kooperacyjnych”. Wykorzystywane w oficjalnych dokumentach słowo „klaster”
często odnosi się do „inicjatywy klastrowej”.
3. Lider klastra to podmiot prawny przyjmujący na siebie zadania reprezentowania inicjatywy klastrowej.
4. Powiązanie kooperacyjne jest porozumieniem zawiązanym przez ograniczoną liczbę podmiotów w celu zrealizowania
wspólnego przedsięwzięcia ( projektu rozwojowego lub inwestycyjnego). Podmioty działające w ramach inicjatywy 		
klastrowej, a także poza taką inicjatywą mogą tworzyć powiązania dowolne kooperacyjne.

