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Wprowadzenie 

Wpieranie klastrów stanowi narzędzie pobudzania rozwoju gospodarczego 
regionów oraz stymulowania konkurencyjności i innowacyjności przedsię-
biorstw. Jest to niewątpliwie obszar stanowiący dużą rezerwę dla wzrostu go-
spodarczego również w Polsce2. Inicjatywy klastrowe stają się istotnym elementem 
polityki gospodarczej, łączącym w sobie różnego rodzaju polityki szczegółowe, 
głównie dlatego, że będąc źródłem innowacji, stanowią zaplecze budowania trwałej 
przewagi konkurencyjnej. Wpływają także na poprawę efektywności nie tylko 
podmiotów wchodzących w skład formalnej struktury klastra, ale również ze-
wnętrznego otoczenia organizacji.  

Polityka rozwoju oparta na klastrach, stając się elementem polityki gospo-
darczej, służy również pozytywnemu stymulowaniu współpracy nauki i biznesu. 
Inicjatywy rozwoju klastrów są najczęściej wdrażane na poziomie regionalnym 
i stanowią element polityki rozwoju regionalnego. Polityka klastrowa w Polsce, 
podobnie jak na poziomie Unii Europejskiej, budowana jest na podstawie tzw. 
podejścia oddolnego (bottom-up approach), według którego działania państwa 
powinny pełnić rolę pomocniczą i koncentrować się na programach wsparcia 
oraz tworzeniu odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej3. Nie oznacza to 
podejmowania działań o charakterze subsydiarnym, lecz proaktywnym, angażu-
jącym potencjał administracji publicznej nie tylko w pomoc na rzecz rozwoju, 
ale również bezpośredni udział w przedsięwzięciach jako partner inicjatywy 
wchodzący we współpracę z nauką i biznesem.  

                                                            
1  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podsta-

wie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/04181. 
2  Grycuk A., Klastry jako instrument polityki regionalnej, BAS nr 13/83/2010, s. 4. 
3  Maskell P., The theory of the geographical agglomeration – Minimum requirements and 

a knowledge-based suggestion, Dordrecht 2003, s. 3. 
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Artykuł koncentruje się na interakcji klastrów z administracją publiczną. 
Prezentuje materiał badawczy w kontekście poszukiwania źródeł wsparcia roz-
woju gospodarczego na poziomie regionalnym przy założeniu, że władze pu-
bliczne zarówno centralne, jak i samorządowe są jednym z partnerów współpra-
cy, a poziom ich zaangażowania w rozwój inicjatyw klastrowych wpływa na 
liczbę i siłę nawiązywanych kooperacji. 

Dane będące podstawą prezentowanego artykułu pozyskane zostały z ogólno-
polskiego badania kwestionariuszowego, z wykorzystaniem techniki ankiety inter-
netowej – CAWI (Computer-Assisted Web Interview) wspomaganej telefonicznie 
poprzez metodę CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Próba badaw-
cza mająca charakter celowy obejmowała wszystkie urzędy wojewódzkie i mar-
szałkowskie w kraju.  
 
 
1. Pojęcie klastrów i ich gospodarcze znaczenie 

Najczęściej klaster definiuje się za M.E. Porterem jako „geograficzne skupi-
sko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek 
świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych 
z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń 
branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących ze sobą, ale również 
współpracujących”4. Struktury klastrowe i klastry są definiowane jako element 
infrastruktury dla innowacji, który powinien być wspierany przez parki techno-
logiczne i przemysłowe oraz specjalne strefy ekonomiczne.  

W polskim ustawodawstwie najwyższego szczebla trudno znaleźć jedno-
znaczne określenie inicjatyw klastrowych, mimo iż klaster występuje w dokumen-
tach strategicznych jako preferowana forma kooperacji gospodarczej. Pojęcie klastra 
w dokumentach rządowych traktowane jest najczęściej instrumentalnie, jako jedno 
z narzędzi osiągania określonych celów polityki innowacyjnej obok parków na-
ukowych, inkubatorów przedsiębiorczości i centrów transferu technologii5. 

Definicja klastra według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia           
2 grudnia 2006 roku6 określa go jako „przestrzenną i sektorową koncentrację 
podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, 
oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców wykonujących działalność gospo-

                                                            
4  M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246 
5  M. Dzierżanowski, Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomen-

dacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa 2012, s. 48. 
6  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami 
operacyjnymi, Dz.U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651. 
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darczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących 
i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych 
rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym 
co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią 
przedsiębiorcy”7. Kolejnym aktem odnoszącym się do pojęcia inicjatywy kla-
strowej jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 
2008 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka 2007-20138, w którym zapisano, że „przez powiązanie kooperacyjne 
rozumie się zgrupowanie działających w określonym sektorze niezależnych 
przedsiębiorców, w tym nowo powstałych przedsiębiorców, prowadzących dzia-
łalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, 
które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie 
intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, 
wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, two-
rzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców 
wchodzących w skład tego zgrupowania”. Podobnie konieczność wspierania 
i rozwoju klastrów została uwypuklona w rządowym dokumencie strategicznym 
pod nazwą Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, 
przyjętym w dniu 4 września 2006 roku, a w którym podkreślono m.in. znacze-
nie wspierania wspólnych działań przedsiębiorców o charakterze sieciowym, 
ukierunkowanych na realizację przedsięwzięć innowacyjnych9.  

W oficjalnych dokumentach Komisji Europejskiej, zamiast pojęcia klastra, 
stosuje się kategorię o szerszym znaczeniu pod nazwą innowacyjna sieć współ-
pracy, która definiowana jest jako „zorganizowana forma kooperacji, sformali-
zowane porozumienie pomiędzy firmami, wzmacniana zaufaniem, normami 
i zasadami współpracy, która stymuluje aktywność innowacyjną firm”10 lub 
„grupa przedsiębiorstw, powiązanych podmiotów gospodarczych i instytucji, 
które zlokalizowane są blisko siebie i osiągnęły wielkość wystarczającą do roz-
winięcia specjalistycznego doświadczenia, usług, zasobów, dostawców i umie-
jętności”11, a także definiującą klastry jako skupiska niezależnych przedsię-

                                                            
7  S. Olko, L. Hawrysz, K. Polek–Duraj, Analiza możliwości rozwoju klastrów w województwie 

opolskim. Wyniki badań panelowych wśród ekspertów, w: Klastry i inicjatywy klastrowe 
w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, tom 4, Opole 2011, s. 19-23 

8  Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz. 414. 
9  www.mg.gov.pl. 
10  Regional Clusters in Europe, Observatory of European SMEs 2002, Raport Komisji Europej-

skiej, Bruksela 2002, No. 3, s. 14. 
11  W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, COM(2008) 

652, Bruksela 2008, s. 37. 
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biorstw, nowo powstałych firm innowacyjnych, małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych, które działają w określonym sek-
torze oraz w określonej przestrzeni terytorialnej. Struktury te mają na celu sty-
mulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontak-
tów, współdzielenie zaplecza technicznego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń 
w celu przyczyniania się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz 
rozpowszechniania informacji wewnątrz organizacji12.  

 
 

2.  Regionalna polityka gospodarcza oparta na inicjatywach  
klastrowych 

Zdaniem T. Brodzickiego, S. Szultki i P. Tarnowicza polityka oparta na 
klastrach to zespół działań i instrumentów wykorzystywanych przez władze do 
podnoszenia poziomu konkurencyjności gospodarki poprzez stymulowanie roz-
woju istniejących bądź tworzenie nowych systemów klastrowych przede wszystkim 
na szczeblu regionalnym13. Politykę klastrową można zdefiniować więc jako szcze-
gólne działanie administracji na rzecz wspierania inicjatyw klastrowych, realizowa-
ne najczęściej na poziomie krajowym lub regionalnym14. W tym sensie jest ona 
elementem budowy systemów innowacyjnych, rozumianych jako fundament zrów-
noważonego rozwoju. Ma to ścisły związek ze stanowiskiem i praktyką działania 
zalecaną przez Komisję Europejską, dla której klastry stanowią ośrodki wzrostu 
unijnej gospodarki oparte na działalności badawczo-rozwojowej15.  

W Polskich regionach wsparciu klastrów służą skorelowane z polityką 
Wspólnoty regionalne programy operacyjne, realizowane przez poszczególne 
województwa16. Ich analiza wskazuje, że na części obszarów realizowane są 
działania zbieżne z wąsko rozumianą polityką klastrową nakierowaną na wspie-
ranie sformalizowanych klastrów. Część regionów bezpośrednio wskazuje na 
możliwość wspierania klastrów ze środków strukturalnych i przypisuje tym ce-
lom wyodrębnione zadania. Część łączy natomiast działania wspierające klastry 
z innymi procedurami mającymi na celu rozwijanie przedsiębiorczości, instytu-

                                                            
12  S. Olko, L. Hawrysz, K. Polek-Duraj, op. cit., s. 19-23. 
13  T. Brodzicki et al., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, 

Niebieskie Księgi 2004, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 16. 
14  A. Borowicz et al., Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej 

i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Pol-
sce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 6. 

15  A. Grycuk, op. cit., s. 3 
16  W. Pander, M. Stawicki, Wytyczne i kierunki wspierania klastrów i inicjatyw klastrowych 

w Polsce w nowej perspektywie finansowej (2007-2013), w: Metody ewaluacji polityk wspie-
rania klastrów ze środków strukturalnych, red. W. Pander, M. Stawicki, Warszawa 2008, s. 60.  
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cji otoczenia biznesu lub sfery nauki. W wypadku jednego województwa nie 
wspomina się wprost o możliwości wspierania inicjatyw klastrowych i kla-
strów17. Szczegóły prezentuje tabela 1.  
 

Tabela 1 

Sposób zdefiniowania wsparcia dla klastrów na poziomie regionalnym 

Podejście do inicjatyw klastrowych na poziomie regionalnym 
Osobne działanie  

na wsparcie klastrów 
Działanie uwzględniające 

wsparcie dla klastrów 
Brak działań dedykowanych 

klastrom 
świętokrzyskie 
wielkopolskie 
mazowieckie 

warmińsko-mazurskie 

podkarpackie 
podlaskie 
lubelskie 

małopolskie 
łódzkie 

dolnośląskie 
śląskie 

opolskie 
lubuskie 

kujawsko-pomorskie 
pomorskie 

zachodniopomorskie 
 

Źródło:  M. Dzierżanowski, Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje 
grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa 2012, s. 48 

 
W strategiach krajowych do 2020 roku zakłada się rolę ponadnarodową dla 

klastrów krajowych, przedsiębiorczą dla klastrów lokalnych, a dla regionalnych 
badawczo-rozwojową we współpracy firm z uczelniami i instytutami naukowymi 
w celu przepływu pracowników i wiedzy, wspólnych projektów B+R, współpracy 
i komunikacji, innowacyjności, transferu technologii oraz komercjalizacji wiedzy18.  

Z punktu widzenia polityki regionu istotne znaczenie mają klastry o dużym 
wpływie gospodarczym, tzn. generujące znaczący odsetek produkcji sprzedanej, 
znaczące zatrudnienie i wielkość eksportu województwa19. Za główny cel poli-
tyki opartej na klastrach uznaje się bowiem wzrost konkurencyjności gospodarki 
regionalnej i narodowej poprzez stymulowanie współpracy między przedsiębior-
stwami w kierunku tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz wzmacnianie po-
zycji już istniejących, a także przekształcenie klastrów w regionalne systemy 
innowacyjne o efektywnej absorpcji, innowacjach procesowych, produktowych 
i organizacyjnych20.  

                                                            
17  M. Dzierżanowski, op. cit., s. 48. 
18  Ibid., s. 21. 
19  M. Koszarek, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warsza-

wa 2011, s. 17. 
20  T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja 

i Kierowanie” 2002, nr 4(110), s. 51. 
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Podsumowanie 
Prowadzenie skutecznej polityki gospodarczej realizowanej z wykorzysta-

niem inicjatyw klastrowych wymaga, aby administracja publiczna posiadała 
szeroką wiedzę na temat klastrów jako narzędzi stymulowania wzrostu gospo-
darczego. W praktyce poziom wiedzy urzędników regionalnych uznać należy za 
dalece niewystarczający, co stanowi wyraźną negatywną przesłankę dla realiza-
cji działań opartych na inicjatywach klastrowych. 

Brak wiedzy przejawia się nie tylko w zakresie specyfiki klastrów i zasad 
ich funkcjonowania, ale również w zakresie formalnoprawnych możliwości 
udzielenia im wsparcia. Stwierdzić zatem można, że regionalne programy strate-
giczne w zakresie dotyczącym klastrów są pozbawione kompetencyjnego 
wsparcia kadr urzędniczych odpowiadających za ich wdrożenie. W obliczu moż-
liwości wykorzystania, na rozwój inicjatyw klastrowych środków finansowych 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w okresie planowania do 2020 roku 
uznać należy ten fakt za niepokojący. 

Tym samym konieczne wydaje się poszerzenie wiedzy zawodowej kadry 
urzędniczej wobec inicjatyw klastrowych, jeśli zamierza się skutecznie przepro-
wadzić stymulację gospodarczą z ich wykorzystaniem.  
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PUBLIC ADMINISTRATION ON REGIONAL CLUSTER INITIATIVES 

Summary 

Clusters are a powerful tool to promote regional economic development and stimu-
late competitiveness and innovation. This is undoubtedly the area constituting a large 
reserve for economic growth in Poland. The study focuses on the interaction between 
clusters and the public administration. It presents the way clusters are being preceived by 
the regional public administration, particularly in terms of the conditions determining the 
way clusters operate, as well as their knowledge about initiatives existing in particular 
regions. Data were obtained based on the nationwide survey, using Computer-Assisted 
Web Interview and Computer Assisted Telephone Interview. The study sample were all 
regional government administration offices and regional self-governments in Poland.  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


