
 
Newsletter-ul nr. 4 dedicat proiectului ClusterPoliSEE anunta atelierul de lucru din Brussels, 
organizat cu ocazia Open Days 2014, prezinta activitatea celor 6 grupuri de lucru, precum si 
noutati si evenimente de interes din zona clusterolor. 
 
Atelier de lucru in cadrul Open Days 2014, Brussels, 8 octombrie 2014 
 
Proiecte ClusterPoliSEE si Clustrat vor organiza impreuna dezbaterea tematica „Accelerarea 
inovarii prin strategii de cooperare intre clustere si politici de specializare inteligenta” in 
cadrul urmatoarei editii a Open Days, 6-9 octombrie 2014. Obiectivul principal al acestui 
atelier de lucru este de a facilita discutiile despre „o mai buna guvernare regionala/ 
nationala/ transnationala” privind politicile de clustere si strategia de specializare inteligenta. 
Dezbaterea va avea loc miercuri, 8 octombrie, de la 09:00 la 10:45, Comitetul Regiunilor 
(Cladirea Van Maerlandt, Sala 1). De la 10:45 la 12:30 va urma o sesiune de networking 
pentru participanti. 
 
Grupul de lucru „Cooperare Internationala pentru Clustere si Networking” 
 
Deoarece majoritatea tarilor analizate sunt mici, clusterele fiind intr-un stadiu incipient, 
agentiile pot obtine rezultate bune prin adoptarea urmatoarelor interventii strategice: 
- sisteme de vouchere pentru a imbunatati asistenta finaciara acordata clusterelor 
- gruparea companiilor orientate pe export din cadrul clusterelor si axarea pe 
internationalizare 
- cresterea oprtunitatilor de networking cu clusterele din tarile invecinate 
- axarea pe sectoare specifice sau  zone de activitate 
 
Grupul de lucru „Imbunatatirea cadrului financiar” 
 
Finantarea clusterlor este un aspect complex, practic fiecare operatiune desfasurata 
necesitand finantare. In cadrul acestui grup de lucru urmatoarele aspecte au fost 
considerate si analizate: specializarea inteligenta, abordarea initiativelor „de jos in sus”, 
finantare adaptiva, cooperare, internationalizare, administrea proiectelor, planificare si 
monitorizare. 
 
Grupul de lucru  „Clusterele si Specializarea regionala” 
 
O serie de recomandari si masuri politice au fost sugerate pentru politici de clustere mai 
efective si inteligente in spatiul SEE (Sud Est European): 
- specializarea inteligenta necesita o analiza detaliata a sistemului de inovare regional 
- fiecare cluster are propriile nevoi de dezvoltare 
- UE si Sud Estul Europei trebuie sa sprijine politici integrate pentru clustere 
 
Regiunile Pilot 
 
Cele sase actiuni pilot coordonate de „Corallia Clusters Initiative” au fost implementate cu 
succes pentru o perioada de 6 luni (ianuarie-iunie 2014) fiind destinate imbunatirii politicilor 
de clustere conform prioritatilor tematice: Inovare, sustenabilitate, Finantare Clustere, 
Clustere si Specializarea regionala si Noi competente si Crearea de locuri de munca. 
 
Evenimente 
 
Open Days 2014, 6-9 Octombrie 2014, Brussels 
Conferinta Europeana dedicata clusterolor 2014, 20-21 Octombrie 2014, Brussels 
 



 
Noutati 
 
Conferinta internationala “Clusterele si managementul cunoasterii pentru Europa 
2020” 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat, in perioada 22-23 septembrie, la 
Iasi, conferinta internationala Clusterele si managementul cunoasterii pentru Europa 2020, 
eveniment sustinut de Ministerul Economiei, Institutul de Prognoza Economica Bucuresti, 
Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii si Asociatia Nationala a Clusterelor din 
Romania, in calitate de parteneri. 
 
Romania lanseaza in premiera mondiala un cluster de turism dedicat tinerilor 
Joi, 11 septembrie 2014 ,in cadrul conferintei ,,Youngsters meet clusters, tourism and 
innovation”, a fost lansat primul cluster de turism din lume dedicat tinerilor. 
 
 
 
 


