Noiembrie 2013
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.

Workshop-ul intermediar ClusterPoliSEE de la Novi Sad
“Proiectul care se referă la politicile inteligente în
domeniul clusterelor este considerat drept unul
dintre cele mai importante proiecte finanțate din
fondurile europene. Guvernul Provinciei Autonome
Voivodina
și
Secretariatul
Provincial
pentru
economie, ocuparea forței de muncă și egalitatea de
gen sunt parteneri instituționali importanți ai
proiectului. Oaspeții și participanții la conferință și
workshop-uri au intenția de a-și transfera unii către
alții experiențele și cadrele mediului lor de activitate din organizațiile de cluster
proprii din cadrul unor anumite regiuni și țări. Activitățile care conduc la formarea
de clustere reprezintă o combinație unică de cunoștințe, experiență și știință. În
Provincia Autonomă Voivodina există 24 de organizații de cluster active – cel mai
mare succes înregistrat pe calea spre atingerea obiectivului final – clustere pentru
fiecare activitate economică până la sfârșitul anului 2014. Un astfel de cadru este
important pentru scopul realizării competitivității pe piața internă și pe cea
externă”. Acestea au fost cuvintele spuse de Miroslav Vasin, Secretarul
Provincial pentru economie, ocuparea forței de muncă și egalitatea de gen,
la conferința de presă care a precedat Conferința de deschidere dedicată politicilor
de cluster din Europa de Sud-Est.

Consilierul pentru Politici Europene al
regiunii Marche (Italia), doamna Paola
Giorgi, a remarcat importanța unei abordări
integrate în ceea ce privește programele, proiectele și
resursele între strategiile macroregionale, în special
în ceea ce privește strategia Baltic e Adriatic Ionian
(EUSAIR), în care sunt implicate mai mulți parteneri
Clusterpolisee. Pentru prima dată și, în același timp,
strategiile macro-regionale și documentele naționale
de programare a fondurilor structurale vor avea șansa de a fi definite într-un mod
coordonat ținând cont de posibilitățile prevăzute în Cadrul Strategic Comun pentru
perioada 2014-2020.Prin implicarea partenerilor din zonele dunărene și AdriaticIonice, proiectul SEE strategic Clusterpolisee este capabil să consolideze coerența și
coordonarea politicilor și acțiunilor care să faciliteze o abordare integrată și
coordonată de către diferite instituții, angajat în rezolvarea unor probleme comune,
implicând diverse părți interesate, diferite politici și programe.

Rezultatele proiectului aduc împreună conexiuni
de oameni și instituții; de
exemplu, Platforma de învățare de politică (www.clusterpolisees3.eu) a fost
proiectată să fie un instrument ideal pentru a promova schimbul de idei, persoane,
bune practici și instrumente care să faciliteze o abordare integrată și coordonată de
către diferite instituții, angajate în rezolvarea unor probleme comune, implicând
diverse părți interesate, diferite politici și programe macroregionale.
Sala Mare a Adunării Provinciei Autonome Voivodina a găzduit Conferința
Internațională și Worksop-urile intitulate "Politici în domeniul clusterelor în
perioada de programare 2014-2020", organizate de Secretariatul Provincial
pentru economie, ocuparea forței de muncă și egalitatea de gen în colaborare cu
Facultatea de Științe Economice din Subotica și cu sprijinul regiunii Marche –
partener-conducător al proiectului ClusterPoliSEE.
Formarea asociațiilor de cluster reprezintă una dintre prioritățile strategice ale
Guvernului Provinciei Autonome Voivodina și a Secretariatul Provincial pentru
Economie, instituită în cadrul Programului de îmbunătățire a domeniului economiei,
ocupării forței de muncă și comerțului.
Voivodina, ca regiune, funcționează în cadrul
jurisdicției sale vaste; prin urmare, datele și
statisticile economice dovedesc că este regiunea
cea mai dezvoltată din Republica Serbia, precum
și cel mai important participant în proiectele
transfrontaliere, în peste 90 la sută dintre
acestea. Când au avut loc activitățile care
consideră procesul de clustering, ideile inițiale și
punctul de plecare au fost luate de la regiunile
italiene care au introdus deja aceste elemente în
sistemul lor economic.
Această conferință reunește 25 de parteneri din 12 regiuni din Europa de
Sud-Est. Mai mult decât atât, ofițerul de proiect și ordonatorul de comunicare al
Programului pentru Europa de Sud-Est au luat parte la eveniment, subliniind
importanța politicilor de cluster pentru zona SEE și rolul strategic al capitalizării de
proiecte cu alte inițiative europene, naționale și regionale pentru a garanta succesul
durabil al realizărilor proiectului. La Conferință au participat reprezentanți ai
Adunării Provinciei Autonome Voivodina și Guvernului Provincial, precum și multe
alte organizații educaționale, guvernamentale și non-guvernamentale, organizații și
instituții de dezvoltare, precum și asociații de cluster. Aceasta a inclus pe toți cei
interesați de inovații, rețele de afaceri, clustere și alte segmente implicate în
avansul competitivității și dezvoltării economiei.
Conferința are un scop și obiectiv important - promovarea prosperității economice și
sociale durabile a regiunilor din Europa de Sud-Est care derulează politici de cluster
inteligente, îmbunătățind competitivitatea și eficiența economică.
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Stadiul actual al WP 4 - "Procesul de învățare pentru elaborarea
politicilor reflective"
Activitățile
referitoare la WP4
- scopul este de a crea
un cadru comun de
înțelegere
între
partenerii de proiect,
pentru
a
permite
înțelegerea
în
profunzime a politicilor
de cluster actuale –
acestea au funcționat
continuu la cote înalte.
În ceea ce privește
analiza
acțiunilor
anterioare (WP4.1), a
fost realizat un raport
general de analiză a
clusterelor și politicilor existente în SEE pe baza datelor colectate la nivel regional, a
cărui versiune finală va fi prezentată la viitorul workshop intermediar de la Novi Sad
din luna noiembrie.
În ceea ce privește exercițiul de foresight (WP4.2), au fost organizate de către
parteneri workshop-uri cu părțile interesate la nivel regional, fiind construite
scenarii (de evoluție viitoare a clusterelor) și discutate posibile strategii pentru a le
sprijini. Un raport global care implică principalele rezultate, la fel ca și evidențierea
posibilelor legături și sinergii de explorat pentru a consolida cooperarea
transnațională a grupurilor în zona SEE este în curs de realizare.
În ceea ce privește crearea unui cadru de politici de cluster existente pentru
învățarea în domeniul politicilor, o versiune de lucru a unui raport global de analiză
bazat pe punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările politicilor
existente ("SWOT") este pe cale de a fi lansată; este de așteptat ca rezultatele
finale să fie prezentate în cadrul workshop-ui intermediar de la Novi Sad din
noiembrie.
Învățarea prin vizite de studiu a fost în curs de desfășurare: a 5-a vizită de studiu a
fost efectuată în luna iunie la Nitra și a 6-a vizită de studiu la Novi Sad pe 21
noiembrie 2013. Se preconizează o nouă vizită de studiu găzduită de noul partener
ENPI - Ministerul Economiei al Republicii Moldova (februarie 2014).
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Testarea unor noi mecanisme de învățare în domeniul politicilor prin
punerea în aplicare a acțiunilor pilot în șase regiuni SEE
Partenerii ClusterPoliSEE, lucrând în cadrul a șase grupuri tematice și, sub
coordonarea liderului WP5, Corallia Cluster Initiative, au dezvoltat cu succes
noi mecanisme de învățare în domeniul politicilor în domeniile tematice respective
studiate, și anume Inovare; Durabilitate; Cooperare internațională; Finanțarea
clusterelor; Clusterele și specializarea regională și Competențe noi și crearea de
locuri de muncă. După identificarea și abordarea punctelor forte regionale, nevoilor
și provocărilor pentru politicile inteligente de cluster ale tuturor partenerilor, a fost
dezvoltat un set de măsuri de politică propuse, planificat să fie pilotat de șase
regiuni pilot selectate dintre participanții la proiect.
Conform unei abordări de jos în sus, fiecare regiune pilot a selectat o măsură pilot
specifică pentru punerea în aplicare într-o perioadă de 6 luni având drept scop
sprijinirea consolidării capacității regionale în domenii specifice ale politicii de
cluster. În detaliu, măsurile de politică selectate pentru a fi testate (acțiunile
pilot) de către regiunile pilot sunt următoarele:
 "Competențe viitoare pentru factorii de decizie referitoare la clustere" pentru a fi testată de către Regiunea Marche, Italia;
 "Vinistra: Cluster vinicol - gestionarea deșeurilor și producția de energie
potențială" - pentru a fi testată de către Regiunea Istria, Croația;
 "Stabilirea unui Precision Farming Cluster" - pentru a fi testată de către
Regiunea Macedonia Centrală, Grecia;
 "Integrarea lanțurilor de aprovizionare ale clusterelor, pentru a facilita
specializarea inteligentă" - pentru a fi testată de către Regiunea Nord-Est,
România;
 "Networking, internaționalizare și schimb de know-how a clusterelor TGSR" pentru a fi testată de către Regiunea Trnava, Slovacia;
 "Viitorul competențe de cluster în sectorul construcțiilor durabile" - pentru a
fi testată de către Regiunea Maribor, Slovenia.
Regiunilor pilot le-au fost deja furnizate
orientări corespunzătoare pentru a
dezvolta "planurile de acțiune pilot"
cerute pentru a obține rezultate
fezabile, utile și durabile. Activitatea
pilot menționată mai sus, coordonată
de Corallia, va fi lansată la începutul
lunii decembrie 2013 și este planificată
să fie evaluată de către o comisie de
experți externi, după finalizare, în iunie
2014.
Puteți
accesa
toate
www.clusterpolisees3.eu.
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Platforma de învățare în domeniul politicilor de cluster
Cluster PoliSEE S3 - Platforma de învățare pentru politicile din domeniul clusterelor
este acum disponibilă on-line (http://www.clusterpolisees3.eu).
Cluster PoliSEE S3 - Platforma de învățare pentru politicile din domeniul clusterelor
este un sistem colaborativ TIC de învățare în domeniul politicilor sprijinit de
Entando, o platformă web de tip open source care combină într-o singură soluție
funcționalitatea de portal de întreprindere, de management al conținutului și cadru
de aplicații. Este un instrument adecvat pentru dezvoltatori și companii de IT care
doresc să aibă control deplin al unei platforme web cu module software,
caracteristici și instrumente de management care facilitează particularizarea, crește
viteza de dezvoltare și permite personalizare extinsă.
Platforma are ca scop îmbunătățirea politicilor de cluster ale UE/SEE prin învățare
prin cooperare; transfer de politică și schimb de informații între factorii de decizie
politică de la nivelul UE/SEE și părțile interesate prin promovarea unor sisteme de
mecanisme de învățare suport.
Reprezentanții instituțiilor publice regionale/naționale responsabile pentru
dezvoltarea și implementarea politicii de cluster, organismele de transfer de
cercetare și dezvoltare și de inovare, precum și asociațiile de cluster,
departamentele academice și de cercetare cu studii în domeniul clusterelor,
confederațiile de clustere și rețele, părțile interesate în teme privind specializarea
inteligentă, politica de cluster, dezvoltare și networking în UE sau în zona Europei
de Sud-Est, se pot alătura în mod liber platformei Cluster PoliSEE S3.
Platforma
Cluster
PoliSEE
S3
este
disponibilă
la
adresa
http://www.clusterpolisees3.eu.
Pentru a profita de informațiile și caracteristicile interne ale platformei, este nevoie
de înscrierea pe platformă, pentru a contribui în mod activ la următoarea perioadă
de programare prin activarea mecanismelor de învățare de politică de cluster și de
dezvoltare. Înregistrarea este foarte simplă. Este suficientă selecția câmpului "se
alătură ca un nou utilizator (join as a new user)" din meniu și indicarea datelor
personale, tipul de organizație pentru care lucrați, adresa de e-mail de contact și a
consimți la acordul de confidențialitate. Ulterior, se va primi un e-mail în care este
necesară o confirmare de înregistrare și funcțională pentru alegerea propriei parole.
Bucurați-vă de platformă și contribuiți la mecanismele de învățare politică în
domeniul politicii UE în domeniul clusterelor!

Cluster industrial în domeniul vehiculelor electrice în Bulgaria
La 27 septembrie 2013 a fost organizată o conferință
națională privind punerea în aplicare a proiectului
"Dezvoltarea clusterului industrial în domeniul vehiculelor
electrice, în cadrul Programului Operațional "Dezvoltarea
competitivității economiei bulgare 2007-2013", finanțat de
Uniunea Europeană. Accentul întâlnirii a fost asupra
introducerii mobilității electrice în Bulgaria, provocările și
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perspectivele de dezvoltare și industrializare. La eveniment au participat: ministrul
adjunct Anna Yaneva, experți din Agenția Bulgară de Promovare a Întreprinderilor
Mici și Mijlocii (BSMEPA) și diverse ministere, primarii parteneri din cadrul
clusterului și reprezentanți din mediul de afaceri. Participanții la eveniment au avut
ocazia de a efectua teste de conducere a mașinilor de la Generous Auto - Opel
Ampera și Globul - Peugeot iOn.

Mai multe informații pe http://www.emic-bg.org/news/item/817.
Eveniment de cluster matchmaking - "IMM-urile în clustere"
Acesta este numele primei conferințe a
proiectului V4Clusters care a avut loc la
Györ, în Ungaria, la 7 noiembrie 2013 la
Centrul de Tehnologie și Inovare INNONET,
partenerul gazdă fiind Pannon Business
Network Association.
"Clusterele sunt motoare puternice ale
dezvoltării economice și determinanți ai
inovării în UE. Este o provocare pentru V4
de a aborda problema clusterelor prin acest
proiect-pilot care să permită integrarea într-o agendă mai largă a V4 ", a declarat
Pavla Břusková, președintele Asociației Naționale a Clusterelor din Republica Cehă
și, de asemenea, reprezentant al partenerului principal al proiectului V4Clusters.
Scopul proiectului este de a deschide potențialul ascuns în clustere și cooperarea lor
în sectoarele puternice și emergente ale V4 prin identificarea și informatizarea
acestora în depozitarul digital și portalul interfațat cu platforma informatică
integrată a V4. O parte importantă a proiectului V4Clusters este, de asemenea,
crearea de rețele - cu excepția a conferinței de la Györ vor exista încă două
evenimente de o zi de cluster matchmaking la Nitra, în Slovacia și la Gliwice, în
Polonia în anul 2014 și conferința finală de două zile de la Ostrava, în Republica
Cehă.
După cuvântul de bun venit al partenerului gazdă, doamna Pavla Břusková,
Președinte al Asociației Nationale a Clusterelor a prezentat "Promovarea cooperării
V4 prin identificarea, networking-ul și informatizarea clusterelor strategice Introducere în proiectul V4C", ca o scurtă introducere a proiectul V4C. Dl Balázs
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Barta, Director, Pannon Business Network Association a vorbit despre "Rolul IMMurilor în cadrul clusterelor - un exemplu de bune practici din Regiunea Panonia de
Vest" și dl Péter Keller, șeful grupului de dezvoltare a clusterelor – Hungarian
National Cluster a vorbit despre "modele de finanțare pentru maghiară clusterele
maghiare – Biroul de dezvoltare".
În timpul după-amiezii, Professio Cluster a prezentat " Clusterul Professio în
domeniul construcțiilor metalice și formării profesionale ", doamna Kamila Sochová,
Manager de cluster, KLACR – clusterul de turism Moravia-Silezia "specificul de
dezvoltare a IMM-urilor într-un cluster de turism regional", domnul Roman Bíró,
Managing Director , Automotive Cluster Vest Slovacia "Experiența unui cluster în
domeniul automobilelor - West Slovacia în colaborare cu IMM-urile", dl Marcin
Jabłoński, președinte Connectionpoint, "Metaclusterul ca o șansă pentru dezvoltarea
de IMM-urilor în clusterele din țările Visegrad".
Mai târziu în după-amiaza participanții au adresat întrebări prezentatorilor și au
avut șansa de networking.
Mai multe informații despre proiect: Matyas Lazary, Pannon Business Network
Association, lazary@pbn.hu, 36 96 506 935, Marek Konarik, National Cluster
Asociation, konarik@nca.cz
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