
Wschodni Sojusz Motoryzacyjny



Członkowie Założyciele



Co klaster oferuje członkom?  ( między innymi )

 Możliwości tworzenia konsorcjów do realizacji dużych projektów 
oraz osiąganie efektów skali i synergii w partnerskich 
inicjatywach

 Konsultacje w opracowywaniu aplikacji projektowych i preferencje 
konkursowe przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego ze
środków UE. 

 Transfer specjalistycznej wiedzy pomiędzy firmami członkowskimi 
oraz ze źródeł zewnętrznych

 Wykorzystanie platformy informacyjnej o zewnętrznych 
przedsięwzięciach skierowanych do środowiska gospodarczego  
(misje handlowe, kontakty biznesowe, seminaria …… )



Potencjał inicjatywy klastrowej WSM

Przedsiębiorstwa uczestniczące w klastrze Wschodni 
Sojusz Motoryzacyjny generują obrót blisko 10 mld 
złotych i zatrudniają ok. 15 tys. osób przez co tworzą 
istotną część gospodarki Podkarpacia.

Aktualnie członkami klastra są 28 podmiów
reprezentujących duże (7), średnie (9) i małe firmy(5), 
Instytucje B+R  (2), mikro (2)  oraz instytucje otocznia 
biznesu (3).
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Załażenia dot. struktury członków WSM



Aktualna struktura członkowska WSM
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Struktura Funkcjonowania w zespołach roboczych  



Uzgodnienie  i przyjęcie  znaku 
graficznego wyrażającego  m.in. 
otwarcie kręgu dużego  biznesu
dla współpracy z MSP oraz 
nieskończony  horyzont czasowy

Uzyskanie  wpisu  WSM  na 
interaktywną mapę klastrów  
prowadzoną przez PARP 

Uruchomienie witryny internetowej www.eaa-wsm.pl

Działania promocyjne WSM



• Filtry: kabinowe

powietrza

oleju

Turbosprężarka

Moduł sterujący

Zawory wysokiego ciśnienia

Zmienne fazy rozrządu i łańcuch 

rozrządu

• Szyby

• Podzespoły i części struktury nadwozia oraz 

zawieszenia, belki poprzeczna deski rozdzielczej, 

struktury siedzeń

• Felgi aluminiowe

• Wiązki

elektryczne

• Tłoki silnika

• Akumulatory

• Sprężyny gazowe

• Opony

• Uszczelki

• Zbiorniki: płynu chłodniczego

płynu hamulcowego

płynu do spryskiwaczy
WYKONAWCA MODELU:

Grupa NSG







Priorytety  działań w zakresie rynku pracy

1.  Strategiczne podejście do  wprowadzania  zmian na 
rynku pracy 
- Wprowadzenie zmian w programach nauczania w technicznych 

szkołach średnich wraz ze szkoleniem nauczycieli i wsparciem staży 
uczniowskich ( Podkarpacka Akademia Motoryzacji ) 

- Aktywizacja grupy bezrobotnych w celu dosycenia rynku pracy oraz 
dostarczenie odpowiednich programów kształcenia z 
wykorzystaniem zasobów firm członkowskich WSM

2. Udział w Europejskim Programie DRIVES 
- wykorzystanie rezultatów w opracowaniu i wdrażaniu  wspólnych 

programów kształcenia i certyfikacji umiejętności w Polskich 
placówkach szkoleniowych edukacji szkolnej i poza szkolnej w   
połączeniu z systemami UE. 


