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WAŻNE DATY

Listopad 2011 – niektóre firmy wchodzące obecnie w skład klastra rozpoczęły realizację 

przedsięwzięć innowacyjnych we współpracy z jednostkami naukowymi, w tym m.in. 

UTP w Bydgoszczy

Październik 2013 – pierwsze rozmowy na temat powołania klastra; aktywny udział 

jednostki naukowej

24.02.2014 – zebranie założycielskie Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz 

Innowacji i Rozwoju

24.03.2014 – przyjęcie Strategii Rozwoju Klastra

23.05.2014 – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS wpisał Agro 

Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju do rejestru stowarzyszeń 

i rejestru przedsiębiorców, pod numerem 0000510278



ZAŁOŻYCIELE KLASTRA

 15 PRZEDSIĘBIORSTW

 1 UCZELNIA WYŻSZA

 1 INSTYTUCJA 

OTOCZENIA BIZNESU

 1 STOWARZYSZENIE



WIZJA AGRO KLASTRA KUJAWY

nowoczesna, atrakcyjna dla swoich 

członków, partnerów i klientów,

rozpoznawalna zarówno w skali lokalnej, 

ogólnokrajowej jak i międzynarodowej 

organizacja otoczenia biznesu, 

integrująca środowiska biznesowe i 

naukowe, 

przy wsparciu administracji oraz 

organizacji pozarządowych z sektora 

agrobiznesu.



DOCELOWY ZAKRES DZIAŁANIA KLASTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podstawowa produkcja roślinna i zwierzęca 

(dostawca surowców) 

Przetwórstwo rolno-spożywcze: 

- mięsa 

- owoców i warzyw 

- mleka 

- zbóż 

- cukru 

- wyrobów cukierniczych 

- koncentratów spożywczych 

- napojów 

- produkcja olejów i tłuszczów 

itp… 

 

 

 

 

Produkcja i handel 

paszami 

Produkcja i handel 

nawozami 

Produkcja i handel 

środkami ochrony roślin 

Produkcja i handel 

maszynami rolniczymi 

Produkcja i handel 

maszynami do 

przetwórstwa 

spożywczego 

Produkcja i handel 

opakowaniami 

Promocja 

reklama, public relations 

Transport, 

logistyka, 

magazynowa

nie 

Sieć 

sprzedaży 

hurtowej i 

detalicznej 

Gastronomia 

i hotelarstwo 

Instytucje naukowe 

Jednostki doradztwa 

rolniczego 

Instytucje otoczenia 

biznesu 

Instytucje administracji 

publicznej 

Agroenergetyka 

Produkcja biopaliw 

Recykling i gospodarka 

odpadami 

Szkolenia i kursy 

Banki i inne instytucje 

finansujące 

Ubezpieczenia 



MISJA AGRO KLASTRA KUJAWY

prowadzenie działań, które będą służyć  

rozwojowi zrzeszonych firm 

oraz inicjowanie współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami z sektora agrobiznesu, 

administracją, stowarzyszeniami 

branżowymi, instytucjami edukacyjnymi i 

badawczo-rozwojowymi oraz innymi 

zainteresowanymi podmiotami, 

a w rezultacie stymulowanie wzrostu 

gospodarczego w regionie.



DZIAŁANIA AGRO KLASTRA KUJAWY 

to m.in.:

 Wspomaganie innowacyjności firm przez 

prace badawczo-rozwojowe;

 Organizowanie wyjazdów na targi 

międzynarodowe i zagraniczne misje 

handlowe;

 Reprezentowanie stanowiska 

przedsiębiorców sektora agrobiznesu 

wobec administracji rządowej i 

samorządowej, w istotnych dla gospodarki 

sprawach;

 Informowanie członków klastra o 

możliwościach uzyskania wsparcia 

przedsięwzięć rozwojowych  ze środków 

zewnętrznych (dotacje, pożyczki, kredyty 

itp.).



WPŁYW KLASTRA NA ROZWÓJ GOSPODARCZY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 Według Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 jednym 

z celów strategicznych jest: Nowoczesny sektor rolno-spożywczy - obejmujący 

działalność rolniczą i przetwórczą – zarówno w aspekcie produkcji żywności, jak i 

wykorzystania produkcji rolniczej na inne cele (np. energetyczne).

 Służyć temu będą nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w ramach całego łańcucha 

powiązań produkcyjnych. 

 Działania Agro Klastra Kujawy, zgodnie z jego strategią, będą stymulować 

oczekiwane zmiany, a zatem klaster będzie pozytywnie oddziaływał na sektor. 



WPŁYW KLASTRA NA ROZWÓJ GOSPODARCZY 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 Znaczenie sektora rolno-spożywczego 

oddaje fakt dominacji tej branży wśród 

największych przedsiębiorstw w 

województwie, zarówno w handlu, jak i w 

przetwórstwie. 

 Ogółem w województwie kujawsko-

pomorskim zarejestrowanych było w roku 

2013 ponad 1700 przedsiębiorstw branży 

przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Zatrudniały one ponad 25 tysięcy 

pracowników.

 Łącznie przedsiębiorstwa skupione w Agro 

Klastrze Kujawy zatrudniają ok. 1500 

pracowników, a ich obroty to ok. 700 

milionów złotych rocznie.



WPŁYW KLASTRA NA POPRAWĘ POZIOMU 

INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Ok. połowa firm zrzeszonych w Agro Klastrze Kujawy prowadzi współpracę w zakresie 

B+R z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w 

Bydgoszczy.

We współpracę z Klastrem zaangażowani są obecnie przedstawiciele 5 jednostek 

organizacyjnych UTP:

 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 Wydział Inżynierii Mechanicznej

 Wydział Zarządzania

 Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Pozostałe jednostki, tj.  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej i Instytut Matematyki i Fizyki mogą być 

zaangażowane również, w kolejnych projektach badawczych na rzecz biznesu.



ZACHĘCAMY WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

I INSTYTUCJE, 

KTÓRYM ZALEŻY NA ROZWOJU AGROBIZNESU

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM, 

DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO NASZEJ ORGANIZACJI!

AGRO KLASTER KUJAWY – STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI I ROZWOJU

85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6-8

www.agroklaster.pl         e-mail: biuro@agroklaster.pl


