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1. Sprawy organizacyjne
Organem reprezentującym Ostrowski Klaster Automatyki jest Koordynator Klastra wybierany
przez Walne Zgromadzenie. Od dnia 11 czerwca 2013 r. funkcje Koordynatora Ostrowskiego Klastra
Automatyki pełni INTECH-ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej
35. Kompetencje Koordynatora określa umowa partnerska w sprawie powołania klastra pod nazwą
„Ostrowski Klaster Automatyki” z dnia 17 listopada 2009 r. Do kompetencji Koordynatora należy
w szczególności:
 reprezentowanie Klastra wobec osób trzecich,
 przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów Klastra z funduszy pomocowych.
Administrację Klastra zapewnia INTECH-ZAP Sp. z o.o. poprzez prowadzenie w swojej siedzibie przy
ul. Krotoszyńskiej 35 (budynek B-01.2) biura Klastra. W ramach biura prowadzona jest obsługa sekretarska na podstawie umowy o dzieło w wysokości 300 zł brutto miesięcznie.
Obsługa księgowa Koordynatora zlecona jest na podstawie stałej umowy o współpracy zawartej
z ZAP Rachunkowość Sp. z o.o. za wynagrodzeniem 100 zł netto miesięcznie.
Wszystkie sprawy merytoryczne dotyczące funkcjonowania Klastra i Koordynatora Klastra spoczywają na Prezesie Zarządu INTECH-ZAP Sp. z o.o.
Funkcjonowanie Klastra pod względem finansowym oparte jest o wpłaty składek członkowskich
w wysokości ustalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki
w dniu 11 czerwca 2013 r., tj. 100 zł netto miesięcznie od każdego członka Klastra.

2. Rada Organizacyjna
Rada Organizacyjna jest organem kontrolnym i opiniotwórczym Ostrowskiego Klastra Automatyki. Skład Rady Organizacyjnej jest następujący:
 Józef Gregorczyk - Przewodniczący Rady Organizacyjnej,
 Zenon Pawlak - członek Rady Organizacyjnej,
 Przemysław Dankiewicz - członek Rady Organizacyjnej.
Rada Organizacyjna w powyższym składzie została wybrana na kolejną kadencję przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki w dniu 19 maja 2015 r.
W 2016 r. Rada Organizacyjna odbyła jedno spotkanie i podjęła 4 uchwały w następujących sprawach:
 uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Koordynatora Klastra z działalności
w 2015 r.,
 uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Organizacyjnej z działalności Klastra
w 2015 r.,
 uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia planu działania Klastra na 2016 r.,
 uchwała nr 4 w sprawie ustalenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Posiedzenia Rady Organizacyjnej Klastra są protokołowane.

3. Członkowie Klastra
W 2016 r. w Klastrze zrzeszonych było 10 członków. Strukturę członków Klastra wg stanu na
dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższy schemat.
W 2016 r. prowadzone były również rozmowy z potencjalnymi kandydatami nt. przyjęcia nowych
członków Klastra (w tym z instytucjami otoczenia biznesu).
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4. Przychody i koszty - finansowanie działań Klastra
Działania Ostrowskiego Klastra Automatyki w 2016 r. finansowane były wyłącznie z przychodów
wynikających ze składek członkowskich (12.000 zł).
Koszty działalności Klastra w 2016 r. wyniosły 12.172,40 zł.

5. Inicjatywy Klastra realizowane w ramach planu działań
Klastra
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki uchwałą z dnia 24 czerwca
2016 r. zatwierdziło plan działania Klastra na 2016 r. przygotowany przez Koordynatora Klastra i przyjęty przez Radę Organizacyjną Klastra uchwałą z dnia 4 maja 2016 r.
Plan zawierał następujące założenia:
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śledzenie w sposób ciągły możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach ogłaszanych konkursów przez wyznaczone instytucje (PARP, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego itp.) z nowego rozdania 2014-2020 i przekazywanie informacji o tych konkursach członkom Klastra,
 koordynacja ewentualnych tematów realizowanych w ramach ogłaszanych konkursów przez
poszczególnych Członków Klastra,
 kontynuacja prac nad wypracowaniem nowego - wspólnego innowacyjnego wyrobu dla wybranych członków Klastra (branże: automatyka, energetyka i ciepłownictwo, medycyna, elektrotechnika, budownictwo, wyposażenie stacji paliw),
 udział w wybranych targach krajowych i zagranicznych pod kątem śledzenia trendów w ww.
branżach przemysłowych, pozyskiwanie wiedzy o pojawiających się nowościach oraz oczekiwaniach potencjalnych klientów,
 działania promocyjne obejmujące bieżącą aktualizację strony www Klastra, udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach, prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie
nowych członków.
Realizacja planu Klastra odbywała się następująco:
 prowadzono bieżący monitoring możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach ogłaszanych konkursów przez wyznaczone instytucje (PARP, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrowie Wielkopolskim) z nowego rozdania 2014-2020 i przekazywano informacje o tych
konkursach członkom Klastra,
 kontynuowano prace nad wypracowaniem nowego - wspólnego innowacyjnego wyrobu dla
wybranych członków Klastra (branże: automatyka, energetyka i ciepłownictwo, medycyna,
elektrotechnika, budownictwo, wyposażenie stacji paliw),
 udział w wybranych targach krajowych i zagranicznych pod kątem śledzenia trendów
w branżach automatyka, energetyka i ciepłownictwo, medycyna, elektrotechnika, budownictwo, wyposażenie stacji paliw - przekazywano członkom Klastra informacje o odbywających
się targach krajowych i zagranicznych obejmujących ww. branże,
 misja gospodarcza do USA - w styczniu 2016 r. Koordynator Klastra ponownie zwrócił się do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zorganizowanie misji gospodarczej do USA na przełomie kwietnia/maja 2016 r.; pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. Urząd
Marszałkowski poinformował, że Departament Gospodarki UMWW nie dysponuje środkami
z rozdania 2014-2020 na realizację zaproponowanego wyjazdu,
 27 lipca 2016 r. - Koordynator Klastra wraz z ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o.
i ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o. złożył zgłoszenie udziału na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. - Obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne
Technologie Medyczne” - na Targach NANOTECH w Waszyngtonie; ze względu na brak wystarczającej liczby zgłoszeń przedsiębiorstw na targi do Waszyngtonu wyjazd nie doszedł do
skutku,
 prowadzone były na bieżąco działania promocyjne Klastra,
 przedstawiciele Klastra wzięli udział w następujących wydarzeniach:
 1 kwietnia 2016 r. - III Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizowane
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego; podczas panelu roboczego
dla przedsiębiorców Koordynator Klastra zaprezentował dokonania firm wchodzących
w skład Klastra, jak również samego Klastra,
 ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., ZAP-ROBOTYKA Sp. z o.o., ELEKTROSERV-ZAP
Sp. z o.o. i NOVASTER Sp. z o.o. w ramach wspólnego projektu zaprezentowały profile
swojej działalności, wachlarz usług oraz nowe produkty na wspólnym stoisku na Targach
AUTOMATICA 2016 w Monachium (21-24 czerwca 2016 r.) oraz na Targach
SPS/IPC/DRIVES NORYMBERGA 2016 (22-24 listopada 2016 r.).
Podczas obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, które odbyły się dnia 27 października 2016 r. wręczono Prezesowi Zarządu
ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. Zenonowi Pawlakowi ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI oraz Prezesowi Zarządu ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o. Józefowi Gregorczykowi BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI przyznane za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorczości.
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