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INTRODUCERE
Scopul acestui newsletter (ClusterPoliSEE) este acela de a informa organismele
regionale, universitățile, centrele de cercetare-dezvoltare, asociațiile de afaceri
precum și alte părți interesate cheie, care alcătuiesc mediul tipic al unui cluster,
despre activitățile, inițiativele, evenimentele și studiile proiectului ClusterPoliSEE,
toate fiind disponibile pe pagina de internet: www.clusterpolisee.eu
DESPRE PROIECTUL ClusterPoliSEE
Obiectivul principal al proiectului ClusterPoliSEE este acela de a spori
capacitatea de intervenție a decidenților politici, de a preveni riscurile și de a
anticipa schimbările, de a dezvolta o strategie de specializare inteligentă cu scopul
de a îmbunătăți activitatea clusterelor, accelerând totodată diferențierea și
schimbările structurale către o economie bazată pe cunoaștere, în care este loc
pentru oricare din regiunile sud-est europene.
Cei 25 de membri parteneri care provin din 11 țări diferite, în cadrul programului
Sud-Est European (8 State Membre UE și 3 State IPA), s-au reunit pentru a
dezvolta politici de cluster inteligente prin sprijinirea coeziunii teritoriale, a
cercetării-dezvoltării și a sistemelor deschise inovative în zona SEE, prin încurajarea
cooperării transnaționale între clustere și între regiunile puternice și slab
performante.
Planul de lucru al proiectului urmează o abordare de tip matrice, în care cele 6
domenii tematice transversale de dezvoltare sunt analizate și testate, și anume:
1) Inovarea, dezvoltarea clusterelor cu baza în cercetare și dezvoltare; 2)
Sustenabilitate prin dezvoltarea clusterelor; 3) Cooperarea internațională a
clusterelor și aderarea la alte rețele; 4) Îmbunătățirea cadrului financiar (finanțarea
clusterelor); 5) Specializare regională și specializarea clusterelor; 6) Crearea de noi
locuri de muncă și specializări.
Fazele
operaționale
ale
proiectului sunt: 1) Identificarea
lipsei de informație și a barierelor
existente și găsirea soluțiilor de a le
elimina din procesul de învățare; 2)
Îmbunătățirea procesului de creare a
unor politici regionale de clustere
eficiente. Astfel, printr-o serie de
acțiuni pilot ce vor fi întreprinse și
apoi evaluate, cu scopul de a
complementa….., vor servi totodată
ca un model de benchmarking pentru
inițiativele actuale și de perspectivă.

Grupurile de lucru (WG) în cadrul
proiectului ClusterPoliSEE
Obiectivul principal al grupurilor de
lucru este de a contribui la o mai
bună
înțelegere
a
domeniului
politicilor de cluster, cu scopul de a
anticipa nevoile viitoare și de a
promova o mai bună cooperare între
cercetătorii de politici și alți factori de
decizie atît din guvern cât și din alte
sectoare de activitate. În acest scop
au fost stabilite 6 grupuri de lucru,
care acoperă următoarele domenii:
WG 1 - Inovarea, dezvoltarea clusterelor cu baza în cercetare și dezvoltare
Organizația responsabilă: Emilia Romagna Regione, Directorate for Industry, Trade
and Tourism,
e-mail: alaterza@regione.emilia-romagna.it
WG 2 - Sustenabilitate prin dezvoltarea clusterelor
Organizația responsabilă: Istrian Development Agency,
e-mail: tamara.kirsic@ida.hr
WG 3 - Cooperarea internațională a clusterelor și aderarea la alte rețele
Organizația responsabilă: Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion
Agency,
e-mail: b.vatashka@sme.government.bg
WG 4 - Îmbunătățirea cadrului financiar (finanțarea clusterelor)
Organizația responsabilă: MAG, Hungarian Economic Development Centre,
e-mail: keller.peter@magzrt.hu
WG 5 - Specializare regională și specializarea clusterelor
Organizația responsabilă: Athena Research and Innovation Center in Information,
Communication and Knowledge Technologies / Corallia Clusters Initiative Unit,
e-mail: n.berikou@corallia.org
WG 6 - Crearea de noi locuri de muncă și specializări
Organizația responsabilă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est,
e-mail: gmacoveiu@adrnordest.ro
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