Klaster

to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi
instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również
współpracujących. Klaster jest ściśle związany z terytorium, na którym działa, jest zakorzeniony
regionalnie. Podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także
relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są
kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania
specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne.
Cechą specyficzną dla klastrów jest ich ponadsektorowy charakter – w skład typowego klastra
zaliczane są zarówno przedsiębiorstwa kluczowych branż wytwórczych, przemysłów powiązanych,
jak i cały szereg wyspecjalizowanych instytucji świadczących usługi dla podmiotów klastra typu:
instytucje badawczo-rozwojowe, fundusze kapitałowe, firmy szkoleniowe, firmy marketingowe,
analityczne etc.
Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami,
generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne.
Przedsiębiorcy zamierzający współpracować w formie klastra nie mają co prawda do dyspozycji
formy specjalnie im dedykowanej, jednak mają do wyboru wiele form organizacyjnych
przewidzianych przez Kodeks cywilny lub Kodeks spółek handlowych.
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