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85 spółek ICT (w tym ok. 60 w Szczecinie)  
5k osób zatrudnionych w spółkach IT   
4k+ mikrofirm (w tym ok. 2k w Szczecinie) 
2,5k+ studentów kierunków informatycznych (w tym ok. 10% kobiet*) 
380 absolwentów kierunków informatycznych w regionie (w tym ok. 10% kobiet*) 
 
* Bardzo się staramy, żeby było ich coraz więcej! 
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ułatwia przedsiębiorcom zdobycie i wymianę wiedzy, 
wspiera wymianę kontaktów biznesowych, 
aktywnie działa na rzecz pracowników oraz przyszłych kadr 
IT w regionie, 
reprezentuje wspólne interesy branżowe. 

Klaster ICT Pomorze Zachodnie to zachodniopomorskie 
stowarzyszenie ok. 90 firm, które: 
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Jesteśmy punktem kontaktowym dla osób i firm poszukujących:  

zleceń, 
wykonawców, 
praktykantów i stażystów, 
miejsc na praktyki, staże, bądź stałą pracę, 
produktów lub usług komplementarnych, 
konsorcjantów lub partnerów do projektu,  
inwestorów lub doradców strategicznych,  
prelegentów na wydarzenie, trenerów, konsultantów technicznych.   



Sektory działalności firm 
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Elektronika 
Sieci komputerowe 
Bezpieczeństwo IT 
Konsulting, szkolenia IT 
Wsparcie sprzedaży 
Motoryzacja i systemy wbudowane 
Programowanie (outsourcing) 
Marketing internetowy 
Gry, rozrywka, 3D 
Usługi dla administracji publicznej 
IT w sektorze medycznym 
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SIECI / ELEKTRONIKA / SERWERY / BEZPIECZEŃSTWO 
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WSPARCIE MŚP / KONSULTING /  SZKOLENIA 
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WSPARCIE SPRZEDAŻY 
 



Członkowie Klastra 

Klaster ICT Pomorze Zachodnie  
www.klaster.it  

 
 

MOTORYZACJA 
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FIRMY PROGRAMISTYCZNE (OUTSOURCING) 
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ROZAN 

FIRMY PROGRAMISTYCZNE (OUTSOURCING)  
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MARKETING / SERWISY INTERNETOWE 
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GRY / ROZRYWKA / EDUTAINMENT / 3D 
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WSPARCIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SEKTORA MEDYCZNEGO 
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NGO I INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 



Partnerzy Klastra 
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Urząd Miejski w Szczecinie 

Współpraca przy programach projakościowych dla 
przedmiotów informatycznych z Wydziałem Oświaty 
Urzędu Miasta Szczecina oraz wspólne działania na 
rzecz wsparcia przedsiębiorców i ich przyszłych kadr 
IT w ich działalności i wymianie wiedzy. 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego 
Przekazywanie firmom informacji o możliwościach 
skorzystania z finansowania zewnętrznego (RPO) 
oraz wymiana wiedzy na temat branży 
informatycznej oraz działalności przedsiębiorców 
Klastra w obszarach, które mogą być objęte w/w 
wsparciem. 
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Enterprise Europe Network 

Przekazywanie firmom informacji o możliwościach 
skorzystania z usług sieci Enterprise Europe 
Network oraz wymiana wiedzy na temat możliwości 
pozyskania partnerów do projektów zagranicznych. 

Centrum Inicjatyw Gospodarczych
Przekazywanie firmom informacji o możliwościach
skorzystania z usług sieci CIG oraz wymiana
wiedzy na temat możliwości pozyskania partnerów
zagranicznych. CIG wspiera działalność eksportową 
przedsiębiorców Klastra poprzez tworzenie możliwości 
udziału w misjach gospodarczych oraz poprzez 
dofinansowanie przygotowania i udziału w targach czy 
też wyjazdach studyjnych. 
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Wydział Elektryczny ZUT 

Współpraca polega na wsparciu w przekazywaniu 
kontaktów do pracodawców (praktyki, praca) oraz 
informacji o wydarzeniach i okazjach do poszerzania 
wiedzy (hackathony, warsztaty, barcampy, etc.). 

Akademia Morska w Szczecinie 

Współpraca polega na wsparciu w 
przekazywaniu studentom informatyki kontaktów do 
pracodawców (praktyki, praca) oraz informacji o 
wydarzeniach i okazjach do poszerzania wiedzy 
(hackathony, warsztaty, barcampy, etc.). Wsparcie w 
organizacji finału konkursu na Interaktywny Produkt 
IT podczas naszych gali Podsumowania Roku. 

Wydział Informatyki ZUT 

Jesteśmy członkami Rady ds. Kwalifikacji 
Absolwentów Wydziału Informatyki i doradzamy w 
imieniu przedsiębiorców. Współpraca polega na 
wsparciu w przekazywaniu kontaktów do 
pracodawców (praktyki, praca) oraz informacji o 
wydarzeniach i okazjach do poszerzania wiedzy 
(hackathony, warsztaty, barcampy, etc). 

Politechnika Koszalińska 

Klaster.IT jest członkiem Konwentu Wydziału 
Informatyki i Elektroniki Politechniki Koszalińskiej. 
Celem działania konwentu jest przekazywanie 
uczelni opinii pracodawców w zakresie oceny 
kompetencji absolwentów oraz określenie 
zapotrzebowania na kompetencje absolwentów 
studiów wyższych oczekiwane przez pracodawców. 
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Technopark Pomerania

Praktyka biznesowa pokazuje, że partnerska współpraca przedsiębiorców znacząco zwiększa możliwości rynkowe firm i przyczynia się
do ich szybszego rozwoju. Wspieranie współpracy sieciowej, opartej na zaufaniu i budowaniu trwałych relacji biznesowych, jest podstawą
 funkcjonowania Klastra IT zrzeszającego firmy technologiczne ze Szczecina i regionu. 

Idea jego utworzenia narodziła się w Technoparku Pomerania - kompleksowym otoczeniu biznesowym stworzonym przez władze Szczecina 
w celu integracji lokalnego środowiska firm informatycznych i wspierania ich rozwoju.

Od ponad dekady Klaster IT jest kluczowym partnerem Technoparku Pomerania w zakresie wzmacniania branży informatycznej w regionie. 
Ścisła współpraca obu organizacji ukierunkowana jest nie tylko na wspieranie rozwoju regionalnych przedsiębiorstw IT i ich wzajemnych
relacji biznesowych, ale także m.in. ma zwiększanie liczby specjalistów IT w regionie czy unowocześnianie kształcenia informatycznego w 
lokalnych szkołach i uczelniach wyższych. Przyczynia się także do uwzględniania potrzeb firm IT w planowaniu polityki gospodarczej miasta.

Obecnie w Technoparku Pomerania obok siebie funkcjonuje 65 firm technologicznych, którym zapewniono nowoczesną infrastrukturę oraz 
usługi doradztwa biznesowego. Przedsiębiorcy mogą też uczestniczyć w organizowanych przez instytucję szkoleniach, warsztatach i wielu 
wydarzeniach branżowych umożliwiających poszerzanie wiedzy i umiejętności. W ramach usługi preinkubacji Technopark wspiera także
osoby, które mają pomysł na biznes w branży IT, ale jeszcze nie rozpoczęły działalności biznesowej.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością i ofertą Technoparku Pomerania: www.technopark-pomerania.pl

http://www.technopark-pomerania.pl/


Kontakt 
 
biuro@klaster.it

Technopark Pomerania
ul. Cyfrowa 6, p. B.3.13
71-441 Szczecin 
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