Newsletter-ul nr. 6 dedicat proiectului ClusterPoliSEE prezintă conferința finală a proiectului
și rezultatele acțiunilor pilot.
Conferința finală a proiectului ClusterPoliSEE
După o perioada de implementare de 36 luni, conferința finală a proiectului ClusterPoliSEE a
avut loc în Veneția (Italia) pe data de 26 noiembrie 2014. Obiectivul conferinței a fost
diseminarea și schimbul de idei pentru valorificarea principalelor realizări ale proiectului în
perspectiva viitoarei cooperări transnaționale și noilor programe dedicate clusterelor. Au
participat aproximativ 100 de persoane - factori de decizie politică, precum și un număr
important de vorbitori din zona ecosistemului de inovație european.
Toți partenerii proiectului, care au coordonat activitățile principale, designul și implementarea
acțiunilor pilot pentru îmbunătățirea politicilor de clustere din Sud-Est-ul Europei, au
participat în mod activ la dialog și au contribuit cu experiența lor în acest domeniu.
S-a subliniat necesitatea pentru o continua experimentare și transferul sistematic de politici
într-un cadru internațional, astfel încât țările SEE să poată învăța, integra și transfera
elemente de bune practici către politicile lor regionale.
Rezultatele acțiunilor pilot
P.U.L.S.E.
Regiunea Marche (Italia) a implementat acțiunea pilot „P.U.L.S.E. – Îmbunătățirea
abilitaților factorilor de decizie politică pentru a impulsiona economia inteligentă” .
Implementată pe o perioadă de 4 luni a permis candidaților să confrunte și să analizeze
scenarii, studii de caz și bune practici, îmbunătățind abilitățile managerilor publici în zona
politicilor de clustere.
Regiunea Central Macedonia
Acțiunea implementată de regiunea Central Macedonia (Grecia) s-a denumit „Acțiuni
pregătitoare pentru înființarea unui cluster pentru agricultura de precizie în regiunea Central
Macedonia”. Rezultatele acestei acțiuni pilot au constat în doua studii realizate, unul privind
situația existentă și al doilea pașii de urmat pentru constituirea clusterului pentru agricultura
de precizie.
Interconectarea industriei electronice in Centrul Europei
Regiunea Trnava (Slovacia) a implementat o acțiune pilot axată pe dezvoltarea unei rețele
internaționale pentru îmbunătățirea cooperării dintre clusterele din domeniul electronicii.
Principala activitate a acțiunii pilot a fost să creeze conexiuni funcționale între producătorii
care operează în domeniul electronicii și furnizori (ex plastic) din zona centrală a Europei
sub patronajul clusterului existent de electronică.
Regiunea Istria
Regiunea Istria (Croația) coordonator în cadrul proiectului a grupului de lucru dedicat
sustenabilității prin dezvoltarea clusterelor, a implementat o acțiune pilot dedicată dezvoltării
unui cadru legal pentru producția eco in domeniului vinului ecologic.
Deveniți membru al platformei de învățare S3 ClusterPoliSEE
Platforma S3 este un sistem de învățare privind politicile de clustere, scopul ei fiind de a
îmbunătăți politicile de clustere utilizând învățarea prin cooperare. Ea este adresata celor

implicați în zona de clustere, precum: reprezentanți ai instituțiilor responsabile privind politica
de clustere, instituții de transfer tehnologic și inovare, asociații de clustere etc.
Accesul la platforma este liber și presupune înregistrarea online pentru a beneficia de toate
facilitățile oferite.
Platforma de invitare S3 ClusterPoliSEE este disponibilă online la adresa:
www.clusterpolisees3.eu.

