IULIE 2013
INTRODUCERE
In cel de-al doilea e-newsbulletin ClusterPoliSEE va prezentăm vizitele de studiu
din cadrul proiectului nostru. Mai multe informaţii despre vizitele de studiu din
cadrul ClusterPoliSEE sunt disponibile pe website-ul nostru: www.clusterpolisee.eu.
VIZITELE DE STUDIU din ClusterPoliSEE
Vizita de studiu la Sopron, 22-23 ianuarie 2013
Prima vizită de studiu din cadrul ClusterPoliSEE şi activităţile comparative ale
partenerilor s-au desfăşurat în Sopron, Ungaria, găzduite de partnerul PBN –
Pannonian Business Network şi a avut ca obiectiv obţinerea unui feedback în cadrul
parteneriatului care să valorifice schimbul substanţial de cunoştinte între parteneri
privind dezvoltarea clusterului şi a politicilor de susţinere a dezvoltării clusterelor.
Activitatea s-a desfăşurat în cadrul unor sesiuni paralele de discuţii care au dat
posibilitatea partenerilor să-şi îmbunătăţească cunoştinţele privind transferabilitatea
şi bunele practici dedicate dezvoltării clusterelor în regiunile ESE.
Vizita de studiu la Viena, 28 februarie-1 martie 2013
In perioada 28 februarie - 1 martie Partenerii din ClusterPoliSEE s-au întâlnit la
Viena unde au fost gazduiţi de partenerul AWS Austria Wirtschaftsservice GmbH
(aws) şi unde Business Agency of Lower Austria a organizat acwastă a doua vizită
de studiu din cadrul proiectului. Aici s-au prezentat exemple de bune practici şi s-a
făcut un schimb de experienţă privitor la politicile de cluster din Austria.
Activitatea a fost structurată, după prezentări, în ateliere de lucru paralele menite
să aprofundeze mai bine tematica, să analizeze punctele slabe şi punctele forte ale
măsurilor prezentate şi să discute despre transferabilitate în alte regiuni ale ESE.
Vizita de studiu la Atena, 23 si 24 aprilie 2013
In zilele de 23 şi 24 aprilie, găzduiţi de partenerul din Atena , UHCC – Uniunea
Camerelor de Comerţ si Industrie Elene, echipa ClusterPoliSEE are posibilitatea
să afle care este experienţa Greciei în ceea ce priveşte managementul clusterelor şi
ce politici au fost implementate şi promovate pentru a susţine dezvoltarea
clusterelor.
Vizita de studiu la Sofia, 6 şi 7 iunie 2013
In data de 6 şi 7 iunie partenerii din proiect au fost găzduiţi de partenerul
BSMEPA- Agenţia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din
Bulgaria şi au aflat mai multe date despre experienţa Bulgariei privind
managementul clusterului şi politicile de cluster începând chiar de la auto-evaluarea
partenerului gazdă.
Vizita de studiu de la Nitra, 24 si 25 iunie 2013
In data de 24 si 25 iunie partenerii din proiect au fost găzduiţi de UKS – Uniunea
Clusterelor din Slovacia unde au avut posiubilitatea să facă un schimb de
experienţă şi să afle cum au fost implekemnhate bunele practici de management al

clusterelor şi politicilor inovatoare începând de la auto-evaluarea partenerului
gazdă.
Status quo pentru GL 4 – „Procesul de învăţare pentru elaborarea
politicilor”
De la inaugurarea ClusterPoliSEE din Ancona, din septembrie anul trecut, activităţile
din GL-4 s-au desfăşurat foarte bine. Obiectivul GL4 este de a crea un cadru
comun de înţelegere între partenerii proiectului care să conducă la o înţelegere în
profunzime a politicilor actuale de cluster.
Procesul de învăţare cuprinde 4 activităţi.
Prima activitate este analiza acţiunilor precedente: foaia de lucru a clusterului, un
chestionar precum şi respectiv o fişă de evaluare a politicilor regionale au fost
trimise managerilor şi respectiv celor care elaborează politicile pentru a fi
completate. Partenerii au cules şi au centralizat datele; s-a realizat un proiect de
raport în cadrul căruia s-au analizat datele existente privind clusterele şi politicile
de cluster din ESE şi se aşteaptă finalizarea raportului în iunie.
Cea de-a doua activitate prevede strângerea de informaţii de la ateliere care s-au
ocupat de planificare şi prognoză. Informaţiile de bază privind atelierele cu factorii
interesaţi au fost trimise la parteneri care vor desfăşura exerciţiul privind
planificarea şi prognoza până la vară şi apoi oferă feedback pentru raportul general
pentru ESE privind planificarea şi prognoza.
Cea de-a treia activitate – crearea unui cadru al politicilor existente de cluster
pentru înţelegerea politicilor – cei care elaborează politicile de cluster au fost rugaţi
să analizeze politicile existente în ceea ce priveşte punctele forte, punctele slabe,
oportunităţile şi pericolele („Analiza SWOT”). Partenerii cu cules acest feedback iar
acum este în curs de elaborare un raport general de analiză care defineşte politicile
actuale de cluster din regiunea ESE, raport ce va fi finalizat în vară.
Activitatea finală este în curs de realizare deoarece ea are în vedere tot ceea ce
s-a învăţat din vizitele de studiu şi din referinţe: până la această dată există 5 vizite
de studiu (la Sopron, Viena, Atena şi Sofia) şi una urmează iar toate informaţiile din
studiile comparative ale politicilor de cluster de la nivel regional identificate în
cadrul celor 4 acţiuni sunt aşteptate la sfârşitul anului 2013.
Sesiune de formare despre Strategia Specializării Inteligente susţinute la
Ancona în data de 8 şi 9 aprilie 2013
Marche Region a găzduit în ziele de 8 şi 9 aprilie seminarul de formare menit să
aprofundeze şui să analizeze conceptul de Strategie a Specializării Inteligente şi
Politicile de Cluster organizat în cooperare cu partenerul ARDNORDEST.
Astfel, specializarea inteligentă implică un proces de realizare a unei viziuni, de
identificare a avantajelor competitive, de stabilire a priorităţilor strategice şi de
utilizare a politicilor inteligente (smart) pentru maximizarea potenţialului de
dezvoltare pe baza cunoaşterii din fiecare regiune, puternică sau slabă, cu tehnică
de vârf sau nu.
Participanţii, cei care elaborează politicile la nivel regional şi naţional prezintă
reprezentanţilor Universităţii, Centrelor de Cercetare şi Agenţiei de Dezvoltare, din
toate ţările reprezentate din Europa de Sud Est (Austria, Italia, Grecia, Republica
Slovacă, Ungaria, România, Bulgaria, Slovenia, Croaţia, Serbia) competenţele şi
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cunoştintele acumulate pentru definirea propriilor lor strategii de dezvoltare şi
identificarea zonelor şi temelor prioritare asupra cărora se concentrează abordările
sistemice locale, regionale, naţionale si intervenţiile europene.
In cele două zile de formare s-a aprofundat conceptul de „specializare
inteligentă”ceea ce înseamnă generarea unei viziuni complexe de dezvoltare
regională prin identificarea avantajelor competitive, a priorităţilor strategice şi a
celor mai bune politici publice la nivel teritorial.
S-a discutat despre metodele de evaluare şi validare şi despre instrumentele
strategiilor, procesul central al acestei abordări, care trebuie puse în practică
înainte de a primi fondurile.
Intâlnirea Grupului de Lucru organizată de Corallia Clusters Initiative din
Atena (22 aprilie 2013) care a lansat „Mecanismele de învăţare a noilor
politici” pentru politicile de cluster inteligente în zona ESE
Pentru a împărtăşi o viziune comună despre viitorul regiunii ESE, partenerii din
ClusterPoliSEE s-au întâlnit la Atena, în data de 22 aprilie, pentru a discuta şi a face
un schimb de opinii menite să identifice diferenţele existente şi potenţialul pentru
dezvoltarea şi/sau îmbunătăţirea în continuare a politicilor de cluster la nivel
regional şi naţional. Întâlnirea a fost organizată şi găzduită de CoralliaClusters
Initiative la Athens InnoCenter.
După ce s-a făcut o evaluare a politicilor trecute şi a celor actuale şi după ce s-au
identificat nevoile existente precum şi principalele provocări legate de realizarea
politicilor de cluster în toate regiunile participante, partenerii ClusterPoliSEE au avut
ocazia să se întâlnească şi să aibă un schimb de idei şi de cunoştinte privind
realizarea unor mecanisme de învătare a politicilor şi definire a măsurilor privind
politicile respective pentru regiunea ESE. Aceste mecanisme (PL5- Activitatea
5.1) sunt menite să faciliteze schimbul transnaţional de cunoştinţe şi dezvoltarea
capacităţii instituţionale de sprijin de la nivel regional pentru dezvoltarea clusterelor
din regiunea ESE, promovarea politicilor şi iniţiatiovelor de cluster de la nivel
regional bazate pe fapte, testate de iniţiativele pilot şi care implementează
mecanismele cele mai adecvate de cunoaştere pentru susţinerea administraţiilor
regionale în domenii specifice ale poiliticilor de cluster.
In timpul întâlnirii CoralliaClusters Initiative, în calitate de partener principal al
acestei activităţi (PL5), a prezentat iniţial o metodologie de lucru pentru realizarea
a şase (6) astfel de mecanisme de cunoaştere care au legătură cu cele şase
domenii tematice care se studiază în cadrul proiectului (Inovare; Sustenabilitate;
Cooperare; Finanţarea Clusterelor; Deprinderi noi). In urma unui proces creator,
partenerii au discutat despre metodologia propusă, au prezentat punctul lor de
vedere şi au participat la crearea mecanismelor privind noile politici.
Discuţiie s-au concentrat în principal asupra identificării celor mai bune practici
ale instrumentelor actuale pentru politicile de cluster, instrumente şi
facilităţi practice pentru fiecare zonă tematică care va constitui principalul
instrument al mecanismelor de învăţare a politicilor. Pe baza analizei cazurilor
selectate partenerii vor încerca să prezinte factorii de succes şi să analizeze
transferabilitatea lecţiilor învăţate în context regional. Specialiştii externi care au
participat la întâlnire au susţinut activitatea de brainstorming cu expertiza şi
experienţa lor solidă.
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Această activitate, coordonată de Corallia, va avea ca rezultat un set de măsuri de
politică ce vor fi puse în practică în regiunile selectate în acest scop din cadrul
proiectului ClusterPilotSEE.
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