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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή της ΚΕΕΕ σε συνάντηση εργασίας στο Βουκουρέστι στο πλαίσιο του
έργου ClusterPoliSEE
Στις 31 Μαρτίου 2014, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος μαζί με 24 φορείς από
11 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία,
Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Σλοβενία), τον Ευρωπαϊκό οργανισμό
«European Secretariat for Cluster Analysis» (ESCA) και άλλους εκπρόσωπους συνεργατικών
σχηματισμών (clusters) συμμετείχε στην ημερίδα εργασίας που διοργανώθηκε από το
Institute for Economic Forecasting στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE,
με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών για τη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών
βιώσιμης ανάπτυξης και στήριξης των clusters στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες εταίροι είχαν την ευκαιρία να
συνεργαστούν και να αναλύσουν διάφορα «σενάρια» (scenario building exercise)
αναφορικά με δράσεις και πολιτικές που εστιάζουν στην ανάδειξη των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων της ΝΑ Ευρώπης. Το θέμα της αξιοποίησης εθνικών και Ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών πόρων για τη δημιουργία στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης και την
αντιμετώπιση της χαμηλής χρηματοδότησης των clusters, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της
παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης συζητήθηκε εκτενώς.
Οι συμμετέχοντες εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τις δυνατότητες και
τις ελλείψεις των υφιστάμενων περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας στις Περιφέρειες
που εκπροσωπούν και οι οποίες αναδεικνύονται σταδιακά μέσα από τις πιλοτικές
εφαρμογές που προβλέπονται στο έργο. Τα τελικά αποτελέσματα των πιλοτικών
παρεμβάσεων αναμένονται τον Ιούλιο του 2014.
Βασική παραδοχή στην οποία στηρίζεται το έργο ClusterPoliSEE είναι ότι οι συνεργατικοί
σχηματισμοί – clusters, ως σημαντικά εργαλεία περιφερειακής, καινοτομικής και
βιομηχανικής ανάπτυξης, αποτελούν άξονα προτεραιότητας για τη Ν.Α. Ευρώπη.
Αξιοποιώντας τα περιφερειακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στόχος του έργου είναι η
ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών πολιτικών προώθησης των clusters στην
ευρύτερη περιοχή και η ουσιαστική συνεισφορά στη μελλοντική εξέλιξη της ΝΑ Ευρώπης,
στη διευκόλυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και της οικονομίας της γνώσης,
απαντώντας στις υπάρχουσες ανάγκες και μελλοντικές προκλήσεις υπό το πρίσμα της
αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα και παραδοτέα
του έργου μέσω της ιστοσελίδας (www.clusterpolisee.eu) και της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας (www.clusterpolisees3.eu) του έργου.
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