Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju powstało w 2005 roku w Białymstoku i wpisane zostało do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wyzwaniem, jakie postawili sobie
założyciele CPIR, było wzmacnianie konkurencyjności regionu województwa podlaskiego. Cel ten
nadal realizowany jest poprzez działania własne Stowarzyszenia oraz partnerską współpracę
z innymi podmiotami zaangażowanymi w analogiczne działania na rzecz Podlasia i jego
mieszkańców.
Z inicjatywy Centrum Promocji Podlasia (którego obecnie następcą jest CPIR) został utworzony
Klaster Obróbki Metali (KOM) skupiający przedsiębiorstwa branży metalowej i maszynowej,
szczególnie z województw podlaskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Obecnie KOM
skupia ponad 120 podmiotów, jednostek badawczo – rozwojowych oraz instytucji otoczenia biznesu,
a CPIR stale pełni funkcję animatora/koordynatora KOM. Działalność Centrum koncentruje się
głównie na koordynacji działań Klastra, który w 2015 roku uzyskał status Krajowego Klastra
Kluczowego (KKK), a ponowne uprawnienia (recertyfikację) w roku 2018. Inicjatywa KOM powstała
w roku 2007 i od tego momentu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju pełni funkcję brokera
sieciowego Klastra. Celem działania inicjatywy jest zacieśnianie współpracy między
przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, lokalnymi i regionalnymi władzami oraz
dostęp do innowacyjnych technologii i wzrost kwalifikacji kadr przedsiębiorstw. Rolą CPIR w Klastrze
jest m.in.: pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji określonych celów,
organizacja szkoleń i warsztatów dla członków Klastra, organizacja wspólnych wyjazdów członków
Klastra oraz Partnerów Strategicznych na targi i misje gospodarcze, kojarzenie potencjalnych
partnerów biznesowych, budowanie zaufania między partnerami Klastra, lobbying na poziomie
regionalnym i krajowym w imieniu i na rzecz członków Klastra.
Projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami z klastra dotyczące doskonalenia
zawodowego z nowoczesnych technologii zostały zaliczone do działań zgodnych z dobrymi
praktykami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwa Rozwoju).
CPIR współpracuje z podmiotami publicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i ich
zrzeszeniami, uczelniami, stowarzyszeniami i fundacjami. Działalność CPIR wspierają przede
wszystkim przedsiębiorcy, którzy są największymi beneficjentami prorozwojowej działalności
stowarzyszenia. W ich imieniu CPIR wypowiada się na forum publicznym w ramach konsultacji
społecznych różnych dokumentów, procedur i regulacji, a także współtworzy dedykowane na ich
potrzeby instrumenty wsparcia.
Potencjał kadrowy i kompetencyjny

CPIR dysponuje wykwalifikowanym personelem i odpowiednimi środkami trwałymi, pozwalającymi
na realizację zadań bieżących, w tym świadczenia usług doradczych. Obecnie CPIR współpracuje
z ekspertami m.in. z zakresu zarządzania organizacjami sieciowymi, budowania modeli biznesowych,
Przemysłu 4.0, automatyki i robotyzacji, analiz technologicznych, cyfryzacji firm, audytu systemów
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cyfrowych i bezpieczeństwa informacji, dashboardów analitycznych, wykorzystania IT w przemyśle
oraz dziedzin pokrewnych.
Certyfikaty

W związku z realizowaną działalnością, CPIR uzyskał szereg certyfikatów dokumentujących właściwą
jakość świadczonych usług. Otrzymanie każdego z nich poprzedzone było stosownym audytem,
weryfikującym sposoby i realia prac CPIR /KOM. Do certyfikatów i wyróżnień dotyczących prac na
rzecz utrzymania wysokiej jakości, posiadanych w chwili obecnej przez CPIR/KOM należą:





tytuł Krajowego Klastra Kluczowego – nadany przez Ministra Gospodarki (obecnie Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii) w 2015 roku, jako potwierdzenie pozytywnego przejścia
przez proces audytowania. Recertyfikacja (po kolejnym procesie audytowania) dokonana
w 2018 roku, na okres do 31 grudnia 2021.
tytuł „Ambasador Podlaskiej Gospodarki” - wyróżnienie Zarządu Województwa i Podlaskiej
Rady Przedsiębiorczości, którym honorowane są instytucje o szczególnym znaczeniu (2016).
Srebrna Odznaka Doskonałości (ESCA – SILVER LABEL) - certyfikat przyznawany najlepszym
europejskim organizacjom klastrowym (2017), przez Europejski Sekretariat Cluster Analisis
(ESCA), jako potwierdzenie pozytywnego przejścia przez proces audytowania.
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