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Despre proiectul
ClusterPoliSEE
Obiectivul principal al pro
iec
tului
ClusterPoliSEE este de a îmbunătăţi
capacitatea politicienilor de la nivel
re
gional de a se confrunta, de a
preîntâmpina şi anticipa schim
barea, prin elaborarea unor strategii
de specializare inteligentă pentru
dezvoltarea clusterelor. Astfel,
vor putea fi susținute modificările
structurale, necesare realizării unei
economii bazate pe cunoaştere în
cadrul căreia să îşi găsească locul
şi să se poziţioneze toate regiunile
din Sud-Estul Europei.
Parteneriatul celor 25 de membri
care reprezintă 12 ţări din cadrul
programului SEE este menit să
realizeze politici inteligente de
cluster care susţin coeziunea
teritorială, C&D şi sistemele de
inovare deschise în SEE, dar şi să
încurajeze cooperarea clusterelor
transnaţionale între regiunile cu
potențial economic și cele mai puțin
dezvoltate din punct de vedere
economic, reprezentate în cadrul
proiectului.
Parteneriatul include: instituţii pu
blice naţionale şi regionale ca
re răspund de dezvoltarea şi
implementarea politicilor de clus
ter, agenţii de dezvoltare regio
nală care răspund de manage
mentul programelor de cluster şi
strategiilor regionale de inovare,
institute naţionale de cercetare şi
universităţi, structuri de promovare
a inovării clusterelor şi a reţelelor
de cluster.
Proiectul ClusterPoliSEE folosește
o abordare metodologică bazată

pe experienţa partenerilor, pen
tru formularea şi implementarea
unor politici mai bune, pentru
conceperea unor instrumente co
mune adecvate pro
cesului de
învăţare, a unor mecanisme care
să răspundă unui număr mare de
consultări cu actorii interesaţi.
Planul de activitate se desfăşoară
conform unei matrici, în care sunt
dezvoltate șase arii interconectate
de dezvoltare a clusterelor.
Matricea va fi realizată pe baza
analizei clusterelor din mai multe
perspective,
prin
intermediul
următoarelor Grupuri de Lucru
create:
GL1 - Dezvoltarea clusterelor
pentru inovare, C&D;
GL2 - Sustenabilitate prin dezvol
tarea de clustere;
GL3 - Cooperarea şi reţelele de
clustere internaţionale;
GL4 - Imbunătăţirea cadrului
financiar (Finanţarea clusterelor);
GL5 - Clusterele şi specializarea
regională;
GL6 - Competenţe noi şi crearea
de locuri de muncă.
Toate Grupurile de Lucru vor aborda

problema orizontală a politicilor pe
mai multe nivele și din perspecitvă
intersectorială.
Proiectul ClusterPoliSEE susţine
dezvoltarea transnaţională a meca
nismenlor de învățare a politicilor
şi face ca schimbul de informaţii
şi bunele practici din experienţele
reciproce să aibă un impact con
siderabil asupra po
liticilor curente
şi practicilor de business pentru ca
perspectiva înfiinţării de clustere la
nivel mondial precum şi agregarea
transnaţională a acestora să fie mai
concretă şi mai viabilă în ansamblu.

Platforma de
învăţare a
politicilor de
cluster în SEE
Platforma
de
învăţare
este
principalul element al proiectului
ClusterPoliSEE care ajută la rea
lizarea obiectivelor proiectului şi
asigură sustenabilitatea acţiu
nilor partenerilor din ca
drul
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clusterelor (partenerii din proiect
cu managerii de clustere din SEE).
Mecanismul de învățare a politicilor
implică o schimbare de gândire
şi de acţiune. Prin urmare, teoria
existentă privind implementarea
politicilor de cluster, exemplele
de bune practici identificate cu
sprijinul platformei (interacţiunea şi
comunicarea între factorii interesaţi)
ar trebui să genereze mecanisme
de învăţare experimentale prin
intermediul acţiunilor pilot.

Scopul platformei
proiectului pe parcursul perioadei
de implementare şi totodată şi în
viitor.
Realizată în cadrul Pachetului de
activităţi nr. 3 – Mecanismul de
învăţare a politicilor de cluster din
SEE – platforma este un instrument
de colaborare, de învăţare şi de
informare, dis
ponibil pentru cei
care implementează politicile de
cluster precum şi pentru toţi ceilalţi
actori interesaţi, din zona de SudEst a Europei, fiind concepută în
aşa fel încât să ofere perspectiva
extinderii la nivelul UE.
Partenerii din proiect sunt ho
tărâţi să realizeze acest instrument
multi-funcţional cu scopul de a
învăța mecanismele politicilor deja
implementate în zona din SEE şi de
a genera un cadru de colaborare,
în care politicile de cluster să fie
îmbunătăţite (înfiinţarea de clus
tere, dezvoltarea și promovarea
de clustere, dar şi a reţelelor de
clustere).
Platforma trebuie să asigure reţelele
şi comunicarea între parteneri,
între partenerii şi reprezentanţii
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Platforma de învățare a politicilor
de cluster din SEE are scopul de a
îmbunătăţi aceste politici în SEE prin
cooperare, prin transferul de politici
şi prin schimbul de informaţii dintre
cei care implementează politicile
în SEE şi care analizează în acest
fel valoarea adăugată a cooperării
transnaţionale, utilizând platforma
pentru procesul de învăţare.
Platforma de învăţare reprezintă un
sistem de prezentare a politicilor
în toate ţările din proiect, inclusiv
a aspectelor instituţionale, or
ganizaţionale,
conceptuale
şi
de implementare, fiind menită
să se dezvolte ca un centru de
competenţă în cadrul SEE pentru
factorii interesaţi de clustere, să
iniţieze şi să testeze avantajele
modelului specializării inteligente
ca un ghid pentru politicile de C&D
şi competitivitate. Obiectivul este
de a conduce la o înţelegere a
politicilor inteligente de cluster de
către cei care sunt interesaţi să afle
impactul şi oportunităţile acestui
gen de politici.
Platforma trebuie să realizeze

un transfer de bune practici şi să
determine o replică adecvată din
partea
organizațiilor
implicate
în programele inovative la nivel
național și regional.

Funcţionarea
Conceptul (planul operaţional şi
arhitectura funcţională) platformei
este simplu de utilizat şi oferă un
acces on-line sigur al utilizatorilor,
prin intermediul formularului de
înscriere.
Platforma de învăţare este sus
ținută de un software care
oferă soluţii pentru conţinutul şi
gestionarea documentelor în cadrul
comunităţilor virtuale, precum şi
instrumente de intranet pentru
facilitarea reţelelor, a schimbului de
cunoştințe, conferindu-le celor care
întocmesc politicile, posibilitatea de
a păstra şi de a extinde legăturile,
pe baza modalităţilor comune de
învăţare, a soluţiilor oferite de
reţelele sociale şi de sistemele - live
- de comunicare.
Utilizatorii beneficiază de docu
mentele de bază, de bazele de date
şi de motoarele speciale de căutare
pentru politicile de clustere inovative
pentru a proiecta în continuare
funcţiile de management, pentru
a prezenta modelele de bune
practici şi posibilitățile de transfer
a acestora, în conformitate cu cele
șase arii tematice.
Fiecare Grup de Lucru are un
spaţiu special care facilitează
schimbul de documente, circulaţia
versiunilor de documente precum
şi managementul acestora.
De asemenea, platforma va
avea o secţiune publică dedi
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cată
documentelor
finalizate,
rezultatelor scontate, lucrărilor
pentru grupurile interesate, o bază
de date a instituţiilor relevante
care oferă elemente de cunoaştere
pentru politicile de cluster din zona
SEE şi calendarele pentru eveni
mentele relevante din UE, pentru
workshopuri şi iniţiative conexe.
Arhiva on-line a rezultatelor şi a
exemplelor de bune practici din
proiectul
ClusterPoliSEE
ajută
clusterele interesate să folosească şi
să înveţe din rezultatele proiectului,
facilitând în acest fel transferul
transnaţional al politicilor de cluster,
dezvoltând
cooperarea
intersectorială şi în acest fel contribuind
la implementarea strategiilor pe pe
arii tematice, precum şi la definirea
avantajului competitiv regional.

Pachetul de training
ca bază comună
de cunoaştere a
Strategiei inteligente
de specializare (S3 Smart Specialization
Strategy)

Pachetul de training pentru
S3 are scopul de a îmbunătăţi
capacitatea partenerilor direcţi
în cadrul proceselor de pregătire
şi de gestionare a strategiilor
de
specializare
inteligentă
pentru dezvoltarea clusterelor,
de a le îmbunătăţi abilităţile şi
competenţele pentru identificarea
avantajelor
economice/de
patrimoniu de la nivel regional/
naţional, iar în acest fel să poată
să acţioneze ca „facilitatori” ai

specializării inteligente. Activităţile
de training cuprind o sesiune de
pregătire (on-line), 2 zile de training
faţă în faţă şi o zi de sesiune de
concluzii, desfăşurată tot on-line.
Subiectele programului de training
se referă la:
1. Aprofundarea conceptului de
specializare
inteligentă,
eva
luarea punctelor forte, a punctelor
slabe ale regiunii; realizarea unei
strategii de specializare inteligentă,
imple
mentarea unei strategii de
specializare inteligentă, susţinerea
clusterelor astfel încât să-şi
atingă obiectivele de specializare
inteligentă.
2. Îmbunătăţirea procesului de
elaborare a politicilor de cluster:
instrumentele
şi
stimulentele
financiare necesare pentru a
susţine
excelenţa
clusterelor,
crearea de legături, inclusiv
coordonare, între programele de
cluster şi alte programe de C&D de
la nivel naţional/regional precum şi
programe de dezvoltare, realizarea
de mecanisme de co-finanţare din
sectorul privat (bune practici) şi
mecanisme de coordonare între
politicile de cluster naţionale şi
regionale, abordare de la vârf la
bază faţă de abordările bază-vârf,
atunci când se defineşte tabloul
clusterelor la nivel regional;
consolidarea cooperării clusterelor
locale şi internaţionale în vederea
abordării industriilor emergente.
Link-ul platformei ClusterPoliSEE
www.clusterpoliseeS3.eu

Procesul de
învăţare pentru
elaborarea
politicilor de
cluster
Principalul obiectiv al acestui
pachet de activităţi este de a se
crea o bază comună şi un cadru de
înţelegere, pentru toţi partenerii
proiectului privitor la politicile de
cluster adecvate, iar ca un prim pas
(din trei) se activează un proces de
învăţare în vederea realizării de
politici inteligente, care să sprijine
clusterele existente din SEE şi să
îmbunătăţească capacitatea celor
care elaborează politicile de a se
confrunta, de a preîntâmpina şi de
a anticipa schimbarea.
Procesul de învăţare în sine
urmăreşte o abordare tip matrice,
cu şase zone de dezvoltare interclustere (C&DI /sustenabilitate/
cooperare internaţională/finanţare/
specializare inteligentă/ crearea de
noi locuri de muncă şi abilităţi noi)
care implică patru mari activităţi: (1)
o analiză a activităţilor precedente
care ajută la procesul de învăţare,
(2)
culegerea
de
informaţii
inovatoare prin intermediul exer
cițiilor de foresight, (3) crearea unui
cadru al actualelor politici de cluster
pentru învăţarea politicilor şi pentru
vizitele de studiu, (4) printr-un
sistem de comparativ de referinţă
şi o analiză colegială menite să
ajute la învăţarea reciprocă.
(1) Prima activitate presupune
realizarea unui instrument de

5

Procesul de învăţare pentru elaborarea politicilor de cluster

evaluare la nivel regional pentru
colectarea de date importante a
clusterelor vizate şi realizarea de
analize de impact cantitative, dar şi
calitative pentru politicile de cluster.
Analiza activităţilor precedente
legate de dezvoltarea clusterelor
are în vedere evaluări ale politicilor
şi evaluări de impact, evaluarea
politicilor de cluster din zonele
ţintă şi definirea mecanismelor de
învăţare a politicilor, ca instrumente
pentru politici regionale de cluster
mai eficiente. Se strâng rezultatele,
se analizează condiţiile cadru ale
clusterelor, se evaluează impactul
măsurilor de politică privind apariţia,
creşterea şi excelenţa clusterelor
din zona SEE, iar rezultatul va fi
un dosar de evaluare generală a
impactului.
(2) Următoarea activitate implică
realizarea unor scenarii viitoare
pentru clustere la nivel regional
şi a unor strategii posibile pentru
susţinerea acestora. Se organizează
ateliere de lucru cu actorii relevanți
pentru a obţine feedback, cu
rapoarte pentru exerciţiile de
previzionare de la nivel regional,
care cuprind descrieri ale scenariilor
posibile. În final se realizează
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un raport general al exerciţiilor
regionale de previzionare, care
include
principalele
rezultate
precum şi evidenţierea posibilelor
legături şi sinergii care pot fi
explorate pentru a consolida
cooperarea
transnaţională
a
clusterelor din zona SEE.
(3) Cea de-a treia activitate începe
cu realizarea de ghiduri pentru
politicile de cluster – şi analize SWOT
pentru toţi partenerii din proiect. La
nivel regional se colectează datele
pentru a analiza şi a înţelege mai
bine profilurile clusterelor existente
şi – pe baza analizelor SWOT pentru
o înţelegere mai bună a condiţiilor

cadru existente – şi a identifica
po
li
ticile bune, transferabile care
se axează pe creştere şi inovare.
Apoi rezultatele sunt împărtăşite
cu principalii actori interesaţi, prin
intermediul platformei de învăţare şi
pentru a servi analizelor ulterioare.
În final, se redactează un raport
general de analiză care defineşte
politicile actuale de cluster din SEE
şi care valorifică polticile bune,
transferabile dedicate creşterii
clusterelor din zona SEE.
(4) Cea de-a patra activitate, cea
finală, se axează pe vizitele de
studiu şi referinţele comparative
propice pentru a învăţa prin
înţelegerea şi lucrul cu contexte
paralele. S-a creat un instrumentar
care să servească vizitelor de
studiu şi care să asigure structura şi
comparabilitatea vizitelor de studiu
individuale. Vizitele de studiu sunt
organizate ca foruri de discuţii,
schimb de idei şi cunoaştere cu
factorii interesaţi, permiţând astfel
partenerilor de proiect să înţeleagă
politicile
bune,
transferabile
dedicate dezvoltării clusterelor. Pe
baza politicilor de cluster regionale
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detectate în timpul primei şi celei
de-a treia activităţi, precum şi din
timpul vizitelor de studiu se va
realiza un chestionar despre bunele
practici ale politicilor regionale de
cluster, care serveşte şi analizelor
comparative de referinţă.
Cele mai bune practici conside
rate transferabile pentru fiecare
partener de proiect sunt prezentate
într-un raport dedicat referinţelor
comparative, raport care va fi
însoţit de descrieri de bune practici,
precum şi de beneficiile acestora,
lecţiile învăţate, factorii de succes
şi de risc.
Pe parcursul procesului de învăţare
se realizează o transmitere solidă
şi eficace a rezultatelor respective
către principalii actori interesaţi,
prin intermediul platformei de învă
ţare a Politicilor de Cluster din SEE,
permiţând astfel un feedback activ
şi constant.

Mecanismele
de învăţare a
politicilor de
cluster din SEE
În prezent, pentru a susţine în
continuare inovarea şi compe
titivitatea, regiunile au devenit
actori importanţi, unităţi spa
ţiale primordiale unde sunt tran
sferate cunoştinţele, unde se
construiesc sisteme de inovare şi
unde competiţia atrage investiţii şi
talente. Creşterea este legată de
capacitatea economiilor regionale
de a schimba şi inova.
Cu toate acestea, nu există o

reţetă unică pentru aceste regiuni,
dar există un meniu cu acţiuni din
care se pot alege cele ce depind
de factori, precum cel geografic,
etapa de dezvoltare, constrângerile
legate de resurse, nevoile speciale
ale societăţii, priorităţile clusterului,
imperfecţiunile pieţii şi preferinţele
locale.
Învăţarea politicilor se referă
la o schimbare structurată, con
ştientă de gândire a unei anumite
probleme de politică. Procesul de
învăţare poate să fie o regândire,
dar care cel mai adesea păstrează
cadrul iniţial de politică şi propune
îmbunătăţiri după ce s-au evaluat
efectele politicilor şi instrumentelor
politice.
Cartografierea clusterelor (cluster
mapping) împreună cu rapoartele
de evaluare regionale, exerciţiile
de previzionare şi analiza SWOT
regională ajută la identificarea
punctelor forte regionale, reducând
astfel riscul dublării eforturilor
prin încurajarea unei regiuni de a
investi în sectoarele care nu sunt
încă supra-aglomerate şi reprezintă
o oportunitatea reală în cadrul
economiei regionale.
În cadrul proiectului ClusterPoliSEE,
şase (6) Grupuri de Lucru
(GL) care-i includ pe cei care
elaborează politicile precum şi
pe actorii interesaţi, care astfel
stabilesc mecanismele adecvate
de guvernanţă necesare pentru
a asigura coerenţa politicilor şi
a optimiza beneficiile acţiunilor
individuale, se vor angaja în discuţii
de politică şi strategie, facilitând
astfel, structurarea politicilor de
cluster pe subiecte specifice de
interes pentru Sud-Estul Europei şi

nu numai: Inovarea – Dezvoltarea
clusterelor
pe
baza
C&D,
Sustenabilitate prin dezvoltarea
clusterelor, Cooperarea şi reţelele
internaţionale
de
clustere,
Îmbunătăţirea cadrului financiar
(Finanţarea clusterelor), Clusterele
şi specializarea regională, Locuri
de muncă şi abilităţi noi. Strategia
se va defini în funcţie de situaţiile
existente în SEE acordându-se
o atenţie deosebită atât la nivel
local cât şi regional, elaborării şi
implementării politicilor.
De
altminteri
Specializarea
regională
„inteligentă”
în
seamnă un accent mai mare asupra
inovării şi asupra realizării unei
strategii bazate pe inovare, care să
se axeze pe avantajul competitiv al
regiunii, pe identificarea factorilor
de competitivitate, şi care să
concentreze resursele pe prio
ritățile cheie.
Obiectivul este de a analiza,
realiza şi propune măsuri de
politică precum şi metode de
implementare, astfel încât să
se identifice specializarea care
să confere zonei SEE avantajele
competitive faţă de alte regiuni
şi să permită acestei zone să
dezvolte activităţi noi în viitor, care
să maximizeze potenţialul regional
pentru inovare.
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Dezvoltarea
viitoare a
clusterelor în
zona SEE
Ultima activitate din proiectul
CLusterPoliSEE este menită să
îmbunătăţească condiţiile cadru
pentru susţinerea şi formarea de
noi clustere, adaptarea acestora la
provocările UE, prin intermediul unei
cooperări transnaţionale orientate
spre rezultate, în vederea elaborării
de noi strategii pentru dezvoltarea
de clustere, adaptarea şi abordarea
politicilor existente şi a celor viitoare
la nivelul provocărilor internaţionale
cu o abordare tip sistem deschis,
valorificând sinergiile din interiorul
parteneriatului şi dintre parteneriat
şi actorii relevanți.
Principalele obiective ale dezvoltării
viitoare a clusterelor în zona SEE
sunt:
- promovarea colaborării trans
naţionale între regiunile SEE şi
coordonarea iniţiativelor lor, astfel
încât să se stimuleze apariţia de
aglomeraţii naţionale, capabile să
atragă în continuare capacităţi de
C&D şi inovare într-unul sau mai
multe domenii stratregice pentru
economia regională;
- implicarea parteneriatului şi a
organismelor / iniţiativelor pentru
politicile de cluster existente în UE,
în vederea realizării sustenabilităţii
rezultatelor din proiectele realizate
în comun şi în vederea facilitării
în viitor a unor politici de cluster
în zona SEE; aceasta presupune
un plan comun de strategie
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politică menit să contribuie la
noua perioadă de implementare
a politicii de coeziune 2014-2020
şi să folosească drept experienţă
pentru dezvoltarea transnaţională a
procesului de învăţare a politicilor şi
mecanismelor dedicate obiectivului
- Cooperarea teritorială europeană.
Pentru a facilita implementarea
politicilor şi pentru a face
recomandări privind politicile de
cluster (la nivelul UE, naţional
şi regional), şi pentru a furniza
informaţii
privind
politicile,
îmbunătăţind baza de date pentru
gândirea şi elaborarea politicilor,
s-a conceput un exerciţiu de
foresight pentru
dezvoltarea
ulterioară a politicilor de cluster din
zona SEE în vederea noului plan de
programare 2013-2020.
În cadrul platformei ClusterPoliSEE,
parteneriatul şi actorii relevanți din
UE se vor implica în următoarele

etape: - etapa de diagnosticare,
împreună cu factorii politici şi
Grupurile de Lucru, pentru a
reflecta asupra situaţiei sistemului
actual; - etapa de explorare,
pentru a se construi scenarii ale
unor evoluţii viitoare posibile ale
politicilor de cluster din zona SEE,
cu participarea extinsă a actorilor
din UE; - etapa de
orientare
strategică a factorilor politici,
pentru a discuta posibile strategii
pe baza analizei viitorului, realizate
în etapa anterioară, şi a consultării
publice, în cadrul platformei, cu
actorii relevanți pentru a se obţine
un consens cât mai larg.
Un alt rezultat important al acestei
activităţi este Planul Comun
de Strategie Politică realizat pe
baza exerciţiului de foresight şi a
rezultatelor celor mai relevante,
ale mecanismului de învăţare şi
în mod special al recomandărilor
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Forumului European de Cooperare
a Clusterelor care se desfăşoară pe
o perioadă de cinci ani şi se axează
pe cele şase arii tematice de
analiză şi acţiuni de îmbunătăţire
din proiect, în vederea reorientării
politicilor UE, naţionale şi regionale
pe termen scurt şi mediu, astfel
încât să includă şi cele mai adecvate
instrumente financiare.
Planul de sustenabilitate este
inclus în Planul Comun de Strategie

Politică ce prevede acţiuni care să
fie implementate pe termen scurt,
mediu şi lung.
Planul Comun de Strategie Politică
poate să reprezinte o contribuţie la
noua perioadă de implementare a
politicii de coeziune 2014-2020 şi
o experienţă pentru dezvoltarea
transnaţională a înţelegerii pro
cesului şi mecanismelor de învăţare
a politicilor în vederea obiectivului
- Cooperarea teritorială europeană.

Principalele rezultate ale acestei
activităţi sunt: implicarea parte
neriatului şi a organismelor şi
iniţiativelor actuale de susţinere
a politicilor de cluster din UE în
realizarea sustenabilităţii viitoare a
rezultatelor comune şi în realizarea
acordului instituţional de înfiinţare
a Iniţiativei privind clusterele din
zona SEE.
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