ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο διάβασμα του 3ου e-newsletter ClusterPoliSEE.
Περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με το έργο ClusterPoliSEE είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα www.clusterpolisee.eu

Ενδιάμεση Εργαστηριακή Συνάντηση του έργου ClusterPoliSEE στο
Novi Sad
«Το έργο αναφέρεται στις έξυπνες πολιτικές δικτύωσης
επιχειρήσεων και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά
έργα, που χρηματοδοτούνται από τους πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση της αυτόνομης
επαρχίας της Βοϊβοντίνα (Vojvodina) και η επαρχιακή
γραμματεία Οικονομικών, Απασχόλησης και Ισότητας των
Φύλων είναι οι σημαντικοί θεσμικοί φορείς υλοποίησης του
έργου. Οι επισκέπτες και οι συμμετέχοντες του συνεδρίου και της ημερίδας έχουν
την πρόθεση να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από περιπτώσεις ανάπτυξης και
δικτύωσης επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος εργασίας τους εντός συγκεκριμένων
περιοχών και χωρών.
Οι δραστηριότητες που οδηγούν σε σχηματισμούς cluster αποτελούν μοναδικό
συνδυασμό γνώσης, εμπειρίας και επιστήμης. Στην Αυτόνομη Επαρχία της
Βοϊβοντίνα υπάρχουν 24 ενεργές οργανώσεις δικτύωσης συστάδων επιχειρήσεων - η
μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία προς τον τελικό στόχο – ο οποίος είναι να
υφίστανται δίκτυα και συστάδες επιχειρήσεων για κάθε οικονομική δραστηριότητα
από τα τέλη του 2014. Η εν λόγω στόχευση είναι σημαντική για το σκοπό της
επίτευξης της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια και ξένη αγορά». Αυτά ήταν τα
λόγια του κ. Miroslav Vasin, της επαρχιακής γραμματείας Οικονομικών,
Απασχόλησης και Ισότητας των Φύλων, στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε της
έναρξης της Διάσκεψης που ήταν αφιερωμένη στις πολιτικές δικτύωσης
επιχειρήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η κα Paola Giorgi, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πολιτικών,
της Περιφέρειας Marche (Ιταλία), παρατήρησε τη
σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά
προγράμματα,
έργα
και
πόρους
μεταξύ
Μακροπεριφερειακών στρατηγικών, ιδίως στις περιοχές
Βαλτική και Αδριατική – Ιόνιο (EUSAIR), στις οποίες
συμμετέχουν πολλοί εταίροι του έργου Clusterpolisee.

Για πρώτη φορά, και ταυτόχρονα οι μακρο-περιφερειακές στρατηγικές και έγγραφα
εθνικού προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων θα έχουν την ευκαιρία να
καθοριστούν με συντονισμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που
προβλέπονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.
Με τη συμμετοχή των εταίρων από παραδουνάβιες και περιοχές Αδριατικής-Ιονίου,
το στρατηγικό σχέδιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Clusterpolisee, μπορεί να
ενισχύσει τη συνοχή και το συντονισμό των πολιτικών και των δράσεων για τη
διευκόλυνση
μιας
ολοκληρωμένης
και
συντονισμένης
προσέγγισης
από
διαφορετικούς οργανισμούς, να δεσμευτεί για την επίλυση κοινών προβλημάτων, με
τη συμμετοχή διαφόρων εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων μερών, διαφορετικών
πολιτικών και προγραμμάτων.
Τα αποτελέσματα του έργου δημιουργούν δεσμούς ανθρώπων και οργανισμών, π.χ.
η πλατφόρμα εκμάθησης Πολιτικών (www.clusterpolisees3.eu) έχει σχεδιαστεί σαν
ένα ιδανικό μέσο για την προώθηση της ανταλλαγής ιδεών, ανθρώπων, καλών
πρακτικών και εργαλείων για τη διευκόλυνση μιας ολοκληρωμένης και
συντονισμένης προσέγγισης από διάφορετικούς οργανισμούς, δεσμευμένη στην
επίλυση κοινών προβλημάτων, εμπλέκοντας εκπροσώπους των ενδιαφερομένων
μερών , αναδεικνύοντας διαφορετικές πολιτικές και Μακροπεριφερειακά
προγράμματα.
Η Μεγάλη Αίθουσα της Συνέλευσης της
Αυτόνομης
Επαρχίας
της
Βοϊβοντίνας
φιλοξένησε το διεθνές συνέδριο και την
ημερίδα με τίτλο «Πολιτικές Δικτύωσης
Συστάδων στην Προγραμματική Περίοδο
2014-2020», που διοργανώθηκε από την
Επαρχιακή
Γραμματεία
Οικονομικών,
Απασχόλησης και Ισότητας των Φύλων σε
συνεργασία με τη Σχολή Οικονομικών της
Subotica και με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Marche η οποία είναι
επικεφαλής Εταίρος του έργου ClusterPoliSEE.
Ο σχηματισμός των ενώσεων συστάδων επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις
στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησης της αυτόνομης επαρχίας της Βοϊβοντίνα
και της επαρχιακής Γραμματείας Οικονομικών, αποτυπωμένη στο πρόγραμμα για τη
βελτίωση του πεδίου εφαρμογής της οικονομίας, της απασχόλησης και του εμπορίου.
Η Βοϊβοντίνα, ως περιοχή, λειτουργεί ελεύθερα μέσα με τεράστιο εύρος
δικαιοδοσιών. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα και οι οικονομικές στατιστικές
αποδεικνύουν ότι είναι η πιο αναπτυγμένη περιοχή στη Δημοκρατία της Σερβίας,
καθώς κατέχει την πλέον σημαντική συμμετοχή σε διασυνοριακά έργα με ποσοστό
πάνω από 90%. Όταν αποφασίστηκε η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σχετικά με
τη δικτύωση και τις συστάδες επιχειρήσεων, η αρχική ιδέα και η αφετηρία είχαν
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ληφθεί από τις ιταλικές περιφέρειες που είχαν ήδη εισάγει αυτές τις διαδικασίες στο
σύστημα της οικονομίας τους.
Το Συνέδριο αυτό συγκεντρώνει 25 εταίρους από 12 περιφέρειες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, ο υπεύθυνος του έργου και επικοινωνίας
του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης έλαβε μέρος στην εκδήλωση,
τονίζοντας τη σημασία των πολιτικών δικτύωσης των επιχειρήσεων για την περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το στρατηγικό ρόλο της κεφαλαιοποίησης των
σχεδίων σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές
πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της επιτυχούς βιωσιμότητας των επιτευγμάτων του
έργου. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Συνέλευσης της αυτόνομης
επαρχίας της Βοϊβοντίνα και της κυβέρνησης του ομόσπονδου κράτους, καθώς και
πολλές άλλες εκπαιδευτικές, κυβερνητικές και μη-κυβερνητικές οργανώσεις,
οργανώσεις για την ανάπτυξη των θεσμών και των ενώσεων δικτύωσης
επιχειρήσεων. Αφορούσε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για τις καινοτομίες, τη
δικτύωση των επιχειρήσεων, ομίλων και άλλους τομείς που ασχολούνται με την
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας.
Το Συνέδριο έχει ένα σημαντικό στόχο και σκοπό – την προώθηση βιώσιμης
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
διεξάγοντας έξυπνες πολιτικές δικτύωσης επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την
ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα των τους.

Παρούσα Κατάσταση του ΠΕ4
Στοχαστικής Χάραξης Πολιτικής»

–

«Διαδικασία

Εκμάθησης

Δράσεις σχετικά με το ΠΕ4
- Σκοπός είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου κατανόησης μεταξύ των εταίρων,
επιτρέποντας μία σε βάθος κατανόηση των σημερινών πολιτικών δικτύωσης
συστάδων επιχειρήσεων – οι οποίες εφαρμόζονται συνεχώς και σε υψηλό βαθμό.
Όσον αφορά την ανάλυση των προηγούμενων δράσεων (ΠΕ4.1), μία συνολική
έκθεση έχει δημιουργηθεί, η οποία αναλύει υφιστάμενες δικτυώσεις επιχειρήσεων και
πολιτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με βάση περιφερειακά δεδομένα που έχουν
συλλεχθεί, η τελική εκδοχή
της οποίας θα παρουσιαστεί
στην επικείμενη ενδιάμεση
εργαστηριακή συνάντηση στο
Νόβι Σαντ το τέλος του
Νοεμβρίου.
Όσον αφορά στην άσκηση
πρόβλεψης
(ΠΕ4.2),
συναντήσεις
εργασίας
με
ενδιαφερόμενα
μέρη
σε
περιφερειακό
επίπεδο
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πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους, με σενάρια (για τη μελλοντική εξέλιξη των
clusters) που έχουν δημιουργηθεί, και έχουν συζητηθεί πιθανές στρατηγικές για τη
στήριξη αυτών. Μια γενική έκθεση στην οποία συνάγονται τα κύρια αποτελέσματα,
καθώς και η ανάδειξη πιθανών δεσμών και συνεργειών που πρέπει να διερευνηθούν
για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των συστάδων επιχειρήσεων στις
χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, βρίσκεται στο στάδιο της τελικής
σύνταξης.
Όσον αφορά στη δημιουργία ενός πλαισίου υφιστάμενων πολιτικών δικτύωσης
επιχειρήσεων για την εκμάθηση πολιτικών, ένα προσχέδιο μιας συνολικής
αναλυτικής έκθεσης πρόκειται να κυκλοφορήσει βασισμένο στα πλεονεκτήματα,
αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές («SWOTs») υφιστάμενων πολιτικών. Αναμένεται ότι
τα τελικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην ενδιάμεση εργαστηριακή
συνάντηση στο Νόβι Σαντ το Νοέμβριο.
Η μάθηση από τις συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας είναι σε εξέλιξη: η 5η
συνάντηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Νίτρα και η
6η στο Νόβι Σαντ στις 21 Νοεμβρίου 2013. Έχει προγραμματιστεί ακόμα μια ακόμη
συνάντηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας που θα φιλοξενηθεί από τον εταίρο ENPI –
Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (Φεβρουάριος 2014).

Στην κατεύθυνση της δοκιμής νέων μηχανισμών εκμάθησης
πολιτικών μέσω της εφαρμογής πιλοτικών δράσεων σε έξι
περιφέρειες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Οι εταίροι του έργου ClusterPoliSEE εργαζόμενοι σε έξι θεματικές ομάδες και κάτω
από τον συντονισμό του υπευθύνου του ΠΕ5, Corallia Clusters Initiative, έχουν
επιτυχώς αναπτύξει Νέους Μηχανισμούς Εκμάθησης Πολιτικών στις αντίστοιχες
θεματικές περιοχές που βρίσκονται υπό μελέτη, όπως η Καινοτομία, η Αειφορία, η
Διεθνής Συνεργασία, η Χρηματοδότηση Δικτύωσης Συστάδων Επιχειρήσεων, οι
Συστάδες Επιχειρήσεων και η Περιφερειακή Εξειδίκευση, οι Νέες Δεξιότητες και η
Δημιουργία Θέσεων Εργασίας. Έχοντας εντοπίσει και ασχοληθεί με τα
πλεονεκτήματα των εταίρων σε περιφερειακό επίπεδο, και τις ανάγκες και τις
προκλήσεις για εξυπνότερες πολιτικές δικτύωσης επιχειρήσεων, ένα σύνολο
προτεινόμενων μέτρων πολιτικής έχει αναπτυχθεί το οποίο προγραμματίζεται να
λειτουργήσει σε έξι πιλοτικές περιοχές που συμμετέχουν στο έργο.
Ακολουθώντας μία από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, κάθε πιλοτική περιοχή έχει
επιλέξει να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο πιλοτικό μέτρο μέσα σε 6 μήνες με σκοπό
να στηρίξει την οικοδόμηση περιφερειακών ικανοτήτων σε συγκεκριμένες περιοχές
της πολιτικής cluster. Πιο αναλυτικά, τα επιλεγμένα μέτρα πολιτικής πρόκειται να
ελεγχθούν (πιλοτικές δράσεις) από τις πιλοτικές περιοχές όπως παρακάτω:
 «Μελλοντικές Δεξιότητες Cluster για τους φορείς χάραξης πολιτικής» θα ελεγχθούν
από την περιοχή Marche, Ιταλία,
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 «Vinistra: Cluster Κρασιού - Διαχείριση των αποβλήτων και δυναμική παραγωγή
ενέργειας» θα ελεγχθούν από την περιοχή Ίστρια, Κροατία,
 «Σύσταση ενός Cluster Αγροτικής Καλλιέργειας» θα ελεγχθεί από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα,
 «Ολοκλήρωση Cluster Εφοδιαστικής Αλυσίδας» για τη διευκόλυνση της έξυπνης
εξειδίκευσης» - θα ελεγχθεί από τη Βορειανατολική περιφέρεια, Ρουμανία,
 «Δικτύωση, διεθνοποίηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας των TGSR clusters» - θα
ελεγχθούν από την περιοχή Trnava, Σλοβακία,
 «Μελλοντικές δεξιότητες cluster στον τομέα της βιώσιμης κατασκευής» θα
ελεγχθούν από την περιοχή Μάριμπορ, Σλοβενία.
Οι πιλοτικές περιοχές έχουν ήδη λάβει τις
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την
ανάπτυξη των απαιτούμενων «σχεδίων πιλοτικών
δράσεων» στην κατεύθυνση της επίτευξης
εφικτών,
χρήσιμων
και
βιώσιμων
αποτελεσμάτων. Η προαναφερθείσα πιλοτική
δραστηριότητα, που συντονίζεται από το Corallia,
θα ξεκινήσει στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2013
και προγραμματίζεται να αξιολογηθεί από μία
επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων μετά την
ολοκλήρωσή της, τον Ιούνιο του 2014. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα
τα αποτελέσματα του ΠΕ5 στην πλατφόρμα του έργου www.clusterpolisees3.eu.

Πλατφόρμα Πολιτικής Εκμάθησης Cluster
Cluster PoliSEE S3 – Η πλατφόρμα πολιτικών εκμάθησης Cluster είναι διαθέσιμη στη
διεύθυνση (http://www.clusterpolisees3.eu ).
Cluster PoliSEE S3 – Η πλατφόρμα πολιτικών εκμάθησης Cluster είναι ένα
συνεργατικό πληροφοριακό σύστημα εκμάθησης πολιτικής που υποστηρίζεται από
την Entando, μία διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, η οποία συνδυάζει σε μία
μοναδική λύση τη λειτουργικότητα της επιχειρηματικής πύλης, τη διαχείριση
περιεχομένου και το πλαίσιο υλοποίησης εφαρμογών. Είναι ένα εργαλείο κατάλληλο
για τους προγραμματιστές και τις εταιρείες πληροφορικής που επιθυμούν να έχουν
τον πλήρη έλεγχο μίας δικτυακής πλατφόρμας με ενότητες λογισμικού,
χαρακτηριστικά και εργαλεία διαχείρισης που διευκολύνουν τις παραμετροποιήσεις,
αυξάνουν την ταχύτητα της ανάπτυξης και επιτρέπουν την εκτενή παραμετροποίηση.
Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη βελτίωση Ευρωπαϊκών/Νοτιοανατολικών πολιτικών
cluster μέσω συνεργατικής μάθησης, την μεταφορά πολιτικών και ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκών/Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών φορέων χάραξης
πολιτικής και ενδιαφερόμενων φορέων, υποστηρίζοντας συστήματα εκμάθησης
μηχανισμών.
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Εκπρόσωποι περιφερειακών/εθνικών δημόσιων φορέων υπεύθυνοι για την ανάπτυξη
και εφαρμογή πολιτικής δικτύωσης συστάδων επιχειρήσεων, φορείς μεταφοράς
αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης και ενώσεις clusters, ακαδημαϊκά και
ερευνητικά τμήματα με μελέτες clusters, Συνομοσπονδίες clusters και δίκτυα,
ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης, πολιτικές δικτύωσης
συστάδων επιχειρήσεων, ομάδες και άτομα που ασχολούνται με την ανάπτυξη και
δικτύωση συστάδων επιχειρήσεων στην ΕΕ ή στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στην πλατφόρμα Cluster PoliSEE S3.
Η
πλατφόρμα
Cluster
PoliSEE
S3
είναι
διαθέσιμη
στη
διεύθυνση
http://www.clusterpolisees3.eu .
Για να επωφεληθείτε από τις πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά εσωτερικά της
πλατφόρμας, να συμβάλετε ενεργά για την επόμενη προγραμματική περίοδο,
ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς εκμάθησης και ανάπτυξης πολιτικής δικτύωσης
επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η εγγραφή στην πλατφόρμα. Η εγγραφή είναι πολύ
απλή. Αρκεί να επιλέξετε «εγγραφείτε ως νέος χρήστης» στο μενού και να
αναφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία, τον τύπο του οργανισμού σας στον οποίο
εργάζεστε, τη διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να
συναινέσετε στη συμφωνία των ιδιωτικών δεδομένων. Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο απαιτείται βεβαίωση εγγραφής και
λειτουργικά για την επιλογή του δικού σας κωδικού πρόσβασης.
Καλή διασκέδαση στην πλατφόρμα και συμβάλλετε στους μηχανισμούς εκμάθησης
πολιτικών στην κατεύθυνση μιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το cluster!

Βιομηχανικό Cluster Ηλεκτρικών Οχημάτων στη Βουλγαρία
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, ένα εθνικό συνέδριο
διοργανώθηκε σχετικά με την υλοποίηση του
έργου
«Ανάπτυξη
Βιομηχανικού
Cluster
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη της
Ανταγωνιστικότητας της βουλγάρικης οικονομίας
για
το
διάστημα
2007-2013»,
που
χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Σκοπός της
συνάντησης ήταν η εισαγωγή της ηλεκτρικής
κινητικότητας στη Βουλγαρία, οι προκλήσεις και οι
προοπτικές για την ανάπτυξη και την εκβιομηχάνιση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
η Υφυπουργός Anna Yaneva, εμπειρογνώμονες από το Βουλγάρικο Πρακτορείο
Προώθησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (BSMEPA) και διάφορα υπουργεία,
δήμαρχοι, εταίροι δικτύωσης επιχειρήσεων και εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Οι
συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα αυτοκίνητα
στην Generous Auto - Opel Ampera και Globul - Peugeot iOn.
Περισσότερη πληροφόρηση στο: http://www.emic-bg.org/news/item/817 .
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Cluster matchmaking event – «ΜΜΕ σε Clusters»
Αυτό είναι το όνομα του 1ου Συνεδρίου
του έργου V4Clusters, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο Györ, στην
Ουγαρία στις 7 Νοεμβρίου 2013 στο
Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
INNONET και φιλοξενήθηκε από τον
εταίρο
Pannon
Business
Network
Association.
«Τα Clusters είναι ισχυρές μηχανές της
οικονομικής ανάπτυξης και οδηγοί
καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι μια πρόκληση για το V4 να αντιμετωπίσει το ζήτημα δικτύωσης επιχειρήσεων
από αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα που επιτρέπει την ενσωμάτωση του σε μια
ευρύτερη ατζέντα V4», δήλωσε η Pavla Břusková, Πρόεδρος του Εθνικού
Συνδέσμου Cluster στην Τσεχική Δημοκρατία, αλλά και εκπρόσωπος του επικεφαλής
εταίρου του έργου V4Clusters.
Ο στόχος του έργου είναι να ανοίξει το κρυμμένο δυναμικό σε δίκτυα επιχειρήσεων
και των συνεργατών τους σε ανερχόμενους κλάδους της V4, με τον εντοπισμό και
την πληροφοριοποίηση τους στην ψηφιακή αποθήκη και πύλη διασυνδεδεμένη με τη
ολοκληρωμένη πλατφόρμα πληροφοριών V4. Το σημαντικό μέρος του έργου
V4Clusters είναι επίσης η δικτύωση - εκτός του συνεδρίου Györ, θα υπάρξουν ακόμη
δύο ημερίδες cluster matchmaking στη Nitra, Σλοβακία και στο Gliwice, Πολωνία
κατά τη διάρκεια του 2014 και το τελική διήμερο συνέδριο στην Οστράβα της
Τσεχίας.
Μετά το καλωσόρισμα από τον εταίρο υποδοχής, η κα Pavla Břusková, Πρόεδρος του
Εθνικού Cluster Association, παρουσίασε την «Ενίσχυση της Συνεργασίας V4 μέσω
του στρατηγικού Cluster Αναγνώρισης, δικτύωσης και Πληροφοριοποίησης Εισαγωγή στο έργο V4C» ως μια σύντομη εισαγωγή στο έργο V4C. Ο κ. Balázs
Barta, Διευθύνων Σύμβουλος, της Pannon Business Network Association μίλησε για
«τον ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πλαίσιο των clusters: ένα
παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής της Δυτικής Περιοχής του Pannon» και ο κ. Péter
Keller, επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης του δικτύου επιχειρηματιών - Ουγγρικό
Εθνικό Cluster μίλησε για τα «μοντέλα χρηματοδότησης για Ούγγρικα Clusters Γραφείο Ανάπτυξης».
Κατά τη διάρκεια του απογεύματος ο Professio Cluster παρουσίασε το «“Professio
Metal Industry and Vocational Training Cluster», η κα Kamila Sochová, Cluster
Manager, KLACR – The Moravian-Silesian Tourism Cluster «Οι ιδιαιτερότητες της
ανάπτυξης των ΜΜΕ σε ένα cluster περιφερειακού τουρισμού», ο κ. Mr Roman Bíro,
Διευθύνων Σύμβουλος, Cluster Αυτοκινήτων στη Δυτική Σλοβακία «Εμπειρία Cluster
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Αυτοκινήτων – Δυτική Σλοβακία σε συνεργασία με τις ΜΜΕ», ο κ. Marcin Jabłoński,
Πρόεδρος, Connectionpoint «Metacluster ως μία ευκαιρία ανάπτυξης ΜΜΕ σε
Visegrad clusters».

Αργά το απόγευμα οι συμμετέχοντες έκαναν ερωτήσεις στους ομιλητές και είχαν την
ευκαιρία για δικτύωση.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:
Matyas Lazary, Pannon Business Network Association, lazary@pbn.hu, +36 96 506
935, Marek Konarik, National Cluster Association, konarik@nca.cz

Πληροφορίες Σύνταξης
Επικεφαλής εταίρος
Περιοχή Marche – Διεύθυνση
Ευρωπαϊκών Πολιτικών –
Υπεύθυνη Αρχή για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
Υπεύθυνος Τμήματος:
Mauro Terzoni
mauro.terzoniregione@marche.it
clusterpolisee@svimpsa.it
Tel. 0039 071 806 3981
Tel. 0039 071 806 4509

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 6
10671 Αθήνα
T: 0030 2103387105
F: 0030 2103622320
E: keeuhcci@uhc.gr
www.uhc.gr
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