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INTRODUCERE 

 
Vă dorim o lectură plăcută a celui de-al treilea e-newsletter ClusterPoliSEE. Mai 

multe informații despre proiectul ClusterPoliSEE sunt disponibile pe website-ul: 

www.clusterpolisee.eu. 

 

"Promovarea inovării prin strategii interclustering și politici de 
specializare inteligentă", 6-9 octombrie 2014, Bruxelles 
 

ClusterPoliSEE și Clustrat Strategic Project vor organiza în comun dezbaterea 

tematică "Promovarea inovării prin strategii interclustering și politici de specializare 

inteligentă" în cadrul următoarei ediții a European Open Days, 6-9 octombrie 2014. 

Obiectivul principal al acestui workshop este de a facilita discuția despre "mai buna 

guvernanță regională/națională/transnațională" referitoare la politicile din domeniul 

clusterelor și strategiei specializării inteligente. 

 

Ca urmare a rezultatelor și produselor obținute în ambele proiecte, în timpul 

dezbaterii va fi analizată contribuția "politicilor regionale inteligente" la creșterea 

economică, crearea de noi locuri de muncă si dezvoltarea viitoare a industriilor 

emergente și tehnologiilor-cheie. 

 

Dezbaterea va fi urmată de o "sesiune de networking" în care participanții, părți 

interesate internaționale și organizații regionale vor discuta despre de dezvoltarea 

și oportunitățile viitoare ale clusterelor. 

 

Dezbaterea va avea loc miercuri 8 octombrie, orele 09:00 - 10:45, la sediul 

Comitetului Regiunilor (Van Maerlandt Building, Room 1). Sesiunea de networking 

va continua de la 10:45 la 12:30 în Foaierul 6, clădirea JDE (Secretariatul Open 

Days va ajuta participanții pentru efectuarea transferului). 

 

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul ClusterPoliSEE 

http://www.clusterpolisee.eu/ și Platforma ClusterPoliSEE S3 

http://www.clusterpolisees3.eu/.  

 

Grupul de lucru referitor la cooperare internațională și networking 
în domeniul clusterelor 
 

Obiectivul principal al WG3 este de a contribui la o înțelegere mai largă a formării 

politicii privind cooperarea internațională și de networking domeniul clusterelor, 

pentru a anticipa nevoile viitoare și pentru a încuraja o mai bună cooperare între 

experți, factorii de decizie politică, și factorii de decizie din administrația publică și 

mediul de afaceri. 

 

Deoarece cele mai multe dintre țări sunt mici, cu clusterele într-un stadiu de 

dezvoltare incipientă, Agențiile pot realiza foarte multe în următorii câțiva ani 

efectuând câteva intervenții strategice: 

 

 

http://www.clusterpolisee.eu/
http://www.clusterpolisee.eu/
http://www.clusterpolisees3.eu/
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 Construirea de servicii dintr-

un meniu mai mare, pentru a 

permite clusterelor să selecteze 

unul sau două cu cel mai mare 

impact (dintr-un număr de poate 

5 până la 10 măsuri);  
 Sisteme de voucher pentru a 

pune în aplicare utilizarea 

adecvată a asistenței financiare. 

Cu pre-înregistrarea clusterelor 

"active"; 

 Sub-grupuri din cadrul 

clusterelor de IMM-uri 

orientate spre export care să se 

concentreze pe 

internaționalizare; 

 Pilotarea "Hub-urilor de export" în cadrul clusterelor puternice, ca o modalitate 

de a exploata potențialul grupurilor de a dezvolta conștientizarea, abilități și 

activități, în rândul unui număr mare de IMM-uri; 

 Sprijinul general pentru consorțiile de export, asemănător cu modelul italian; 

 Creșterea oportunităților de networking cu clusterele din țările vecine - 

structurare la nivelul SEE/Dunăre/Marea Neagră; regularizare pentru sectoare 

specifice sau domenii specifice de activitate; utilizare a evenimentelor regionale 

pentru a reuni grupurile pentru a exploata noi piețe; efectuarea de călătorii la 

evenimente din afara Europei în calitate de reprezentanți ai clusterelor SEE într-o 

zonă sectorială specific; dezvoltarea formării prin Social Media la nivel SEE 

pentru a exploata noi tehnici. 

 

Grupul de lucru privind îmbunătățirea cadrului financiar 
 

Finanțarea clusterelor este o problemă 

complex deoarece practic toate aspectele 

legate de funcționarea unui cluster 

necesită finanțare, fie că este vorba de 

managementul clusterului, de proiecte 

sau granturi comune orientate spre alți 

beneficiari, dar care asistă indirect 

clusterul.  

Domeniu tematic WG4 are drept scop 

cartografierea, analiza și emiterea de 

recomandări pentru îmbunătățirea 

practicilor financiare ale țărilor/regiunilor 

implicate în termeni sprijinire a 

clusterelor. Următoarele domenii au fost 

luate în considerare și analizate în detaliu: 

 

Specializarea inteligentă: Specializarea inteligentă trebuie să formeze coloana 

vertebrală a politicii de dezvoltare în întreaga Uniune și toate statele și regiunile 

trebuie să respecte consecințele acesteia. Industriile inteligent specializate se vor 
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afla ele însele în situația de a fi împinse spre competitivitate bazată pe inovare și 

cooperare. 

Gestionarea inițiativelor de jos în sus: Acest lucru este strâns legat de 

procesul de specializare inteligentă. Inițiative existente și nou emergente vor 

necesita, de asemenea, finanțare, astfel încât organismele de finanțare ar trebui să 

dezvolte programe de inovare și de finanțare asigurându-se că finanțarea se pliază 

pe nevoile clusterelor și membrilor clusterelor. 

Finanțarea adaptivă: Este necesară o structură de finanțare diversificată cu o 

traiectorie de dezvoltare consistentă. Finanțarea ar trebui să urmeze ciclul de viață 

al clusterului (clustere incipiente, în curs de dezvoltare, inovatoare și mature). 

Cooperarea: Adaptare la finanțarea inițiativelor de cooperare între clustere va fi, 

de asemenea, necesară, fără încărcarea proiectelor cu sarcini administrative 

excesive. Un model sustenabil trebuie să fie dezvoltat pentru a motiva cooperarea 

inter-disciplinară. 

Internaționalizarea: O altă dimensiune cheie a dezvoltării clusterelor de nivel 

mondial este angajarea clusterelor inovative și mature în eforturile internaționale 

de cooperare. 

Raționalizarea administrării proiectelor: Este o sarcină delicată de a găsi 

un echilibru între eficacitatea și eficiența fondurilor structurale. 

Planificarea și monitorizarea: Monitorizarea trebuie să fie mai sistematică, 

pentru că are potențialul de a face finanțarea clusterelor mai receptivă și eficientă, 

care este un aspect esențial în cazul în care trebuie să fie pus în aplicare un 

adevărat sistem competitiv și adaptiv. 

 

Grupul de lucru privind clusterele și specializarea regională 
 

Activitățile realizate în cadrul ariei tematice WG5 generat un fond bogat de 

cunoștințe și învățături importante în ceea ce privește clusterele și specializarea 

regională în SEE. La o primă vedere, printre altele, unele dintre principalele 

caracteristici ale zonei SEE sunt enumerate mai jos: 

 Există diferențe între națiuni în organizarea dezvoltării clusterelor la nivel 

național, regional și local (inițiative cluster de tip de jos în sus # de sus în 

jos). 

 Cele trei categorii predominante ale politicilor de cluster care sprijină 

dezvoltarea clusterelor prin diferite modalități de proiectare și implementare 

a politicilor sunt: 1. politicile de dezvoltare a clusterelor, 2. politicile de 

impulsionare a clusterelor și 3. Politicile de facilitare a clusterelor. 

 Există clustere în diferite etape de dezvoltare în SEE: clustere imature, 

clustere mature (care pot fi fie campioni naționali sau clustere de nivel 

mondial) sau clustere în tranziție, care sunt la intersecția dintre a deveni 

imature din nou, a se confrunta cu o renaștere sau a dezvolta industrii 

emergente. 

 Coerență slabă a politicilor de sprijinire a clusterelor naționale, regionale și 

europene. 

 Lipsa de mecanisme și instrumente de evaluare sistemice pentru a evalua 

impactul politicilor din domeniul clusterelor. 

 



 

4/ 

 

 

Un număr de recomandări și măsuri de politică au fost propuse pentru a se 

elabora politici de clustere mai eficiente și inteligente în SEE. Pe scurt, unii dintre 

parametrii importanți care trebuie luați în considerare sunt următorii: 

 

* Specializarea inteligentă necesită o temeinică 

evaluarea a sistemului de inovare (regional) 

pentru a aprecia și înțelege natura evolutivă a 

economiilor regionale, precum și proiectarea 

elaborării adecvate a politicilor.  

* Fiecare grup are necesități de dezvoltare 

specifice cu privire la diferitele sale dimensiuni 

ale organizației de management a clusterului, 

participanților în cadrul clusterului și condițiilor-

cadru. Inițiativele de tip cluster depind, de asemenea, de mediul general de politică 

micro economică din care fac parte. Prin urmare, nu există o politică sau 

program"universal valabile", ci nevoia de a dezvolta și a pune în aplicare diferite 

politici sau programe care se adresează diferitelor grupuri de clustere. 

 UE și SE Europei trebuie să continue să sprijine structuri de cluster în 

direcția unor politici integrate de dezvoltare a clusterelor concepute pe 

baza contextului specific în care își desfășoară activitatea și cu implicarea tuturor 

actorilor din domeniul inovării, în scopul de a realiza niveluri mai ridicate de 

valoare performanță și de a atinge standarde profesionale de "excelență" 

 Fiecare dintre aceste potențiale clustere "de clasă mondială" trebuie să se 

dezvolte ca un "hub" pentru cercetarea aplicată; pentru inovare și dezvoltarea 

de produse și pentru export, internaționalizare și colaborare internațională. 

Raportul complet privind "Clusterele și specializarea regională" poate fi accesat de 

pe platforma proiect. 

 

Regiunile pilot 
 

Cele șase acțiuni pilot coordonate de Corallia Clusters Initiative a fost cu 

succes implementate pe o perioadă de 6 luni (ianuarie 2014 - iunie 2014), vizând 

exploatarea competențelor existente și sprijinul puternic al sectoarelor emergente 

ale ecosistemelor de inovare regională prin politici de cluster mai bune și eficiente 

în domenii prioritare tematice specifice (inovare, durabilitate, internaționalizare, 

finanțarea clusterelor, clusterele și specializarea regională și competențe noi și 

crearea de locuri de muncă). 

 

Implementarea rezultatelor finale ale acțiunilor pilot 

evidențiază variația semnificativă observată în toate 

regiunile SEE participante și reflectă traiectoriile lor 

istorice, diferitele etape de dezvoltare economică, 

structurile lor instituționale și industriale și politicile de 

sprijinire a clusterelor implementate. Toate rezultatele 

sunt sub proces de evaluare în ceea ce privește lecțiile 

învățate, dificultățile cu care se confruntă și beneficiile 

dobândite.  

 

Ca urmare a implementării cu succes a celor șase acțiuni pilot menționate mai sus, 

două regiuni pilot/parteneri suplimentare (IPE - România și MAG - Ungaria) au 
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selectat și au început punerea în aplicare a acțiunilor lor pilot în conformitate cu 

nevoile și provocările regionale ale acestora. 

 

Evenimente 
 

Open Days 2014, 6-9 octombrie 2014, Bruxelles,  

http://www.clusterpolisee.eu/en/news-

detail/European+Open+Days+2014+%E2%80%93+Bruxelles++6-

9+October+_165 

Conferința Europeană a Clusterelor, 20-21 octombrie 2014, Bruxelles, 

http://clusterconference2014.eu/save-the-date.jsp.  

Eveniment de cluster matchmaking organizat în cadrul proiectului 

V4Clusters care cuprinde parteneri din toate cele 4 tari Visegrad (Slovacia, 

Republica Cehă, Ungaria și Polonia), 4-5 /11/2014. Evenimentul de cluster 

matchmaking va avea loc la Ostrava, Republica Cehă. Scopul principal este ca 

clusterele conducătoare identificate în cele 4 țări Visegrad să-și prezinte planurile 

lor de acțiune în domeniul cooperării, care vor servi ca inputuri pentru programarea 

strategică V4 ulterioară care să reflecte nevoile de dezvoltare a clusterelor. 

Startup Nations Summit 2014, 23-25 noiembrie 2014, Seul, Coreea. 

Antreprenorii sunt eroii moderni pentru a face lumea mai bună, 

http://startupnations2014.com/index.php.  

Conferința Internațională în domeniul clusterelor - conectarea 
clusterelor pentru Inovare, 22 octombrie 2014, Viena, Austria. Reunind 

experți din domeniul clusterelor din toata Europa, cu un accent special pe Regiunea 

Dunării și regiunea Mării Baltice conferința va oferi ocazia de a împărtăși și de a 

găsi inspirație din diferite concepte de clustere în alte contexte regionale si de a 

învăța despre cooperarea interregională în UE, situația actuală și perspective. 

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați: 

http://www.clusterpolisee.eu/en/eventdetail/INTERNATIONAL+CLUSTER+CONFERE

NCE+CROSS-LINKING+CLUSTERS+FOR+INNOVATION_176. 

 

Cele mai recente știri 
 

"Un nou fond pentru proiectul Regiunii Dunărene - START": Este o 

nouă inițiativă pilot a EUSDR și oferă fonduri de inițializare pentru dezvoltarea și 

punerea în aplicare a proiectelor de tip Regiunea Dunării. Mai multe informații: 

http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/START+%E2%80%90+Danube+Regio

n+Project+Fund_183. 

 

"Corallia printre cele mai bune realizări din politica de coeziune a 

UE": Ca unul dintre cele mai de succes realizări ale politicii de coeziune a UE, 

Corallia este menționată în mod expres în raportul recent al Comitetului European 

pentru politica europeană de coeziune în Grecia. Comunicat de presă întreg se 

găsește aici: 

http://www.corallia.org/en/news/news/1934-corallia-among-best-stories-in-the-

eucohesion-policy.html. 

 

13 instituții inovatoare susțin Greek Start-Up Manifesto: Treisprezece 

organizații inovatoare grecești au prezentate la sediul 

http://www.clusterpolisee.eu/en/news-detail/European+Open+Days+2014+%E2%80%93+Bruxelles++6-9+October+_165
http://www.clusterpolisee.eu/en/news-detail/European+Open+Days+2014+%E2%80%93+Bruxelles++6-9+October+_165
http://www.clusterpolisee.eu/en/news-detail/European+Open+Days+2014+%E2%80%93+Bruxelles++6-9+October+_165
http://clusterconference2014.eu/save-the-date.jsp
http://startupnations2014.com/index.php
http://www.clusterpolisee.eu/en/eventdetail/INTERNATIONAL+CLUSTER+CONFERENCE+CROSS-LINKING+CLUSTERS+FOR+INNOVATION_176
http://www.clusterpolisee.eu/en/eventdetail/INTERNATIONAL+CLUSTER+CONFERENCE+CROSS-LINKING+CLUSTERS+FOR+INNOVATION_176
http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/START+%E2%80%90+Danube+Region+Project+Fund_183
http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/START+%E2%80%90+Danube+Region+Project+Fund_183
http://www.corallia.org/en/news/news/1934-corallia-among-best-stories-in-the-eucohesion-policy.html
http://www.corallia.org/en/news/news/1934-corallia-among-best-stories-in-the-eucohesion-policy.html
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http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2052-corallia-in-leuven-for-the-

support-of-commercial-exploitation-of-research-results-in-the-nmp-technologies-

field.html, un plan de acțiune pentru factorii de decizie politică din Grecia și UE, cu 

scopul de a îmbunătăți mediul de antreprenoriat de pornire din Grecia.  
 

"J. C. Juncker întâlnește companii startup și gazele din Atena": Vizita 

oficială a domnului Jean-Claude Juncker, nominalizat pentru președinția Comisiei 

Europene și fostul prim-ministru al Luxemburgului și președintele Eurogrupului, a 

avut loc la sediul Corallia. Comunicatul de presă întreg se găsește aici: 

http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2045-j-c-juncker-meetsstartups-

and-gazelles-in-athens.html.   
 

"Corallia în Leuven pentru susținerea exploatării comerciale a 

rezultatelor cercetării în domeniul tehnologiilor NMP". Comunicatul de 

presa întreg se găsește aici: 

http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2052-corallia-in-leuven-for-the-

support-ofcommercial-exploitation-of-research-results-in-the-nmp-technologies-

field.html.  

 

"Pannon Business Network s-a alăturat rețelei Centrului de Transfer 
Dunărean". În conformitate cu dezvoltarea unei cooperări pe termen lung, în 

conformitate cu interesele mutuale ale partenerilor în dezvoltarea ideii valoroase 

privind Centrele de transfer de inovare și tehnologie – Centrele de Transfer 

Dunărene (DTC) din zona Dunării și pentru a juca un rol activ în cadrul strategiei 

legate de dezvoltarea unei rețele competență de transfer de tehnologie, Pannon 

Business Network Association a aderat la rețeaua DTC. Pentru mai multe informații 

vă rugăm să vizitați: 

http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/Pannon+Business+Network+joined+to

+Danube+Transfer+Center+Network_182. 

 

"Al treilea eveniment de cluster matchmaking al proiectului 
V4Clusters a avut loc la Gliwice, organizat de Agenția Poloneză din 

Silezia Superioară pentru Antreprenoriat și Promovare Co." Mai mult 

de 40 de persoane au participat la eveniment. În numele Fondului Vișegrad al 

proiectului V4C, au participat următoarele organizații: National Cluster Association; 

Czech Knowledge, Cluster; Pannon Business Network Association; Upper Silesian 

Agency for Entrepreneurship Promotion Co.; Slovak Union of Clusters. 

Mai multe informații: http://www.clusterpolisee.eu/en/news-

detail/Cooperating+clusters_181.  

 

»Conferința internațională a clusterelor în Romania, 22-23 

Septembrie 2014«, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, ca organizator, 

împreună cu Ministerul Economiei, Institutul de Prognoză Economică, Asociația 

Economie pentru Cunoaștere și  Asociația Națională a Clusterelor din România, ca 

parteneri, au organizat Conferința internațională – Clusterele și 

managementul cunoașterii în perspectiva Europa 2020. Mai multe informații: 

http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/International+Clusters+Conference+in

+Romania%2C+22-23+September+2014_184.  

 

http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2052-corallia-in-leuven-for-the-support-of-commercial-exploitation-of-research-results-in-the-nmp-technologies-field.html
http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2052-corallia-in-leuven-for-the-support-of-commercial-exploitation-of-research-results-in-the-nmp-technologies-field.html
http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2052-corallia-in-leuven-for-the-support-of-commercial-exploitation-of-research-results-in-the-nmp-technologies-field.html
http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2045-j-c-juncker-meetsstartups-and-gazelles-in-athens.html
http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2045-j-c-juncker-meetsstartups-and-gazelles-in-athens.html
http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2052-corallia-in-leuven-for-the-support-ofcommercial-exploitation-of-research-results-in-the-nmp-technologies-field.html
http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2052-corallia-in-leuven-for-the-support-ofcommercial-exploitation-of-research-results-in-the-nmp-technologies-field.html
http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2052-corallia-in-leuven-for-the-support-ofcommercial-exploitation-of-research-results-in-the-nmp-technologies-field.html
http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/Pannon+Business+Network+joined+to+Danube+Transfer+Center+Network_182
http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/Pannon+Business+Network+joined+to+Danube+Transfer+Center+Network_182
http://www.clusterpolisee.eu/en/news-detail/Cooperating+clusters_181
http://www.clusterpolisee.eu/en/news-detail/Cooperating+clusters_181
http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/International+Clusters+Conference+in+Romania%2C+22-23+September+2014_184
http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/International+Clusters+Conference+in+Romania%2C+22-23+September+2014_184
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»Primul cluster de turism din lume dedicat tineretului în România«, 
Primul cluster de turism din lume dedicat tineretului a fost lansat la 11 septembrie  

2014 la București, în cadrul conferinței “Tinerii întâlnesc turismul, clusterele și 

inovarea” organizată de Departmentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Afaceri 

și Turism din România. Mai multe informații: 

http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/The+world+first+tourism+cluster+ded

icated+to+youth+was+launched+in+Romania_185. 

 

Conferința “Clusterele și managementul cunoașterii în perspectiva  
Europa 2020”. Conferința, organizată în parteneriat de către Ministerul 

Economiei, Institutul de Prognoză Economică, Asociația Clusterelor din România și 

Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii a avut loc la Iași și a beneficiat 

de contribuția a 29 de vorbitori și participarea a 180 de persoane. Mai multe 

informații: 

http://www.clusterpolisee.eu/en/newsdetail/%E2%80%9CClusters+and+Knowledg

e+Management+towards+Europe+2020%E2%80%9D+Conference++Conclusions_

186. 

 

 

Aderați la PLatforma ClusterPoliSEE S3  
 

Platforma urmărește îmbunătățirea politicilor de cluster la nivelul EU/SEE prin 

învățare în cooperare; transfer de politici și schimb de informații între decidenții 

politici și părțile interesate de la nivelul EU/SEE prin sisteme de mecanisme de 

învățare suport. Platforma ClusterPoliSEE S3 este disponibilă la adresa: 

http://www.clusterpolisees3.eu.   
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