
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014  
 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση του 5ου e-newsletter ClusterPoliSEE. Περισσότερες 

πληροφορίες για το έργο ClusterPoliSEE θα βρείτε στην ιστοσελίδα: 

www.clusterpolisee.eu. 
 

 

Η πλατφόρμα ClusterPoliSEE S3  
 

Η πλατφόρμα ClusterPoliSEE S3 είναι ένα συνεργατικό σύστημα για την εκμάθηση 

και μεταφορά πολιτικών, μεταξύ όλων των χωρών που συμμετέχουν στο έργο, για 

την μετατροπή της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) σε ένα μεγάλου 

φάσματος εργαστήριο  που θα παράγει περιφερειακή πολιτική καινοτομίας. Η 

πολιτική αυτή συμπεριλαμβάνει τα θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, καθώς και την ανάπτυξη ενός κέντρου για τη 

δημιουργία Συστάδων Επιχειρήσεων (Clusters), στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 

Κέντρο αυτό θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος και θα καθοδηγήσει τους 

ενδιαφερόμενους στο να δοκιμάσουν τα πλεονεκτήματα του μοντέλου της έξυπνης 

εξειδίκευσης, ως κατευθυντήριας γραμμής για τις πολιτικές ανταγωνιστικότητας, 

έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Η μαθησιακή πλατφόρμα στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών για τις συστάδες 

μέσα από τη συνεργατική μάθηση, τη μεταφορά πολιτικών και την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

εξερευνώντας την προστιθέμενη αξία της διακρατικής συνεργασίας, που βασίζεται 

σε μια ανοιχτή και διαδραστική διαδικτυακή υποστήριξη για την αμοιβαία 

μάθηση και μέσω μιας κοινής βάσης γνώσεων και κοινών εργαλείων. 

 

Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος που αντιπροσωπεύει ενώσεις ή οργανισμούς που 

μεταφέρουν και προωθούν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, στρατηγικές 

έξυπνης εξειδίκευσης, πολιτικές για τα Cluster, την ανάπτυξη και δικτύωση στην 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορεί να εγγραφεί και να συμμετάσχει 

ελεύθερα στην πλατφόρμα. 

  

Η πλατφόρμα ClusterPoliSEE S3 platform είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

http://www.clusterpolisees3.eu 
  
 

Ομάδα Εργασίας για την Καινοτομία και την Έρευνα & Ανάπτυξη που 
οδηγούν στην ανάπτυξη Συστάδων Επιχειρήσεων 

 
Ο κύριος στόχος της ομάδας εργασίας είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τη 

δημιουργία μιας αποτελεσματικής πολιτικής Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης για 

τις συστάδες επιχειρήσεων που θα μοιραστεί μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα. 

Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται αφορούν στην ανάλυση, ξεκινώντας από τις 

περιπτώσεις των υφιστάμενων συστάδων επιχειρήσεων, αναλύουν τις πολιτικές που 

εφαρμόζονται με σκοπό να προσδιοριστούν οι πιο σχετικές πτυχές που πρέπει να 

http://www.clusterpolisee.eu/
http://www.clusterpolisees3.eu/


 

 

 

 

λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας πολιτικής Ε & Α και καινοτομίας για την 

δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων. 

 

Η περιφέρεια Emilia-Romagna, ως επικεφαλής της ομάδας εργασίας, έχει αναπτύξει 

στρατηγική ανάλυση του κλάδου της Βιοϊατρικής στην περιοχή Mirandola, μιας από 

τις πιο επιτυχημένες περιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο, ξεκινώντας από μια 

ανάλυση SWOT της συστάδας επιχειρήσεων και φτάνει στο να προτείνει οδηγίες και 

συστάσεις. Εστιάζει σε δύο παραδείγματα πρωτοβουλιών Cluster εντός της περιοχής 

που αναλύει: Στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο στα καινοτόμα υλικά  στην 

εφαρμοσμένη έρευνα της Mirandolese και στο περιφερειακό Cluster – Συστάδα 

Βιοϊατρικής και Προσθετικής. 

 

Ο στόχος αυτών των εστιάσεων ήταν να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες των 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτά τα Cluster, προκειμένου να σχεδιάσουν και να 

υλοποιήσουν έργα και δράσεις, τόσο από την άποψη της μελλοντικής 

χρηματοδότησης, όσο και για  τη διαρθρωτική ενίσχυση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των Clusters. 

 

Δύο κατηγορίες προτάσεων έχουν αναπτυχθεί: 

 «Κάθετες προτάσεις» που αποσκοπούν στην ενίσχυση του τομέα / κλάδου 

στο σύνολό του: εντοπίστηκαν ελλείψεις προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, ανάγκη αναζήτησης συνεργασίας με τράπεζες και 

χρηματοπιστωτικούς φορείς, περισσότερη συνεργασία μεταξύ των 

περιφερειακών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και των 

επιχειρήσεων, ένταση της προσπάθειας προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων 

στην περιοχή. 

 

 “Προτάσεις σχετιζόμενες με τη στρατηγική”, ειδικά προσανατολισμένες στις 

ανάγκες των επιχειρήσεων: υποστηρίζουν τη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων, τη συνεχή επένδυση σε Ε&Α και τη μεταφορά τεχνολογίας στις 

επιχειρήσεις, την αναγκαιότητα να ενισχύσουν και να επενδύσουν σε 

ερευνητικά προγράμματα, την αναγκαιότητα να συνδεθούν με (νέους) 

δυνητικούς αγοραστές. 
 

 

Ομάδα Εργασίας για την Απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας  
 

H Ομάδα Εργασίας για την Απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

(WG6) στοχεύει στο να θέσει το πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης των Clusters για 

την βελτίωση του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας που 

δημιουργούνται σε αυτά.  
 

Ενεργώντας με στοχαστική διάθεση και με 

συμβουλευτικό χαρακτήρα για το σύνολο των 

εταίρων του έργου ClusterPoliSEE, τα μέλη της 

Ομάδας Εργασίας WG6 (Pannon Business 

Network Association, Maribor Development 

Agency – and North-East RDA Romania ως 

συντονιστής εταίρος) έφτασαν στον στόχο τους 



 

 

 

 

με την ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού μάθησης πολιτικής ικανού να χρησιμεύσει 

ως αναφορά για την διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου. 
 

Παρατίθενται μερικά από τα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας 6: 

 Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της 

βελτίωσης της απόδοσης των οικονομικών 

επιδόσεων των Clusters είναι η ικανότητα 

του συστήματος εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που θα πρέπει να 

κατευθύνει στην αναζήτηση επαφών με 

άλλες οργανώσεις συνεργατικών 

σχηματισμών - Clusters και εταιρίες  

 Η ύπαρξη ενός εθνικού συστήματος 

πιστοποίησης Clusters αποδεικνύεται ότι 

είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για τη σύνδεση των στρατηγικών ανάπτυξης 

συνεργατικών σχηματισμών με τις προτεραιότητες των Σχεδίων Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 

 Η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ σχηματισμών clusters υποστηρίζεται καλύτερα 

όταν η αποτελεσματική επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους 

εταίρους έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται τακτικά. 

 Πρωτοβουλίες Coaching και δημιουργία δικτύων Clusters είναι οι λύσεις 

για τη βελτίωση της ποιότητας των μελών του Cluster και της διοίκησής του.  

 Οι δραστηριότητες που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο Cluster 

θα μπορούσαν να υποστηρίζονται από μεσάζοντες που παραδίδουν ιδιαίτερα 

εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 
 

 

Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με 

καλύτερη χρήση των κονδυλίων της Ε.Ε., 

προσανατολισμένα στην προώθηση της 

απασχόλησης και της βελτίωσης των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων, και να αυξήσει τη 

συνεργασία μεταξύ των Παραδουνάβιων 

Χωρών δυναμώνοντας τα συστήματα Clusters 

που διαθέτουν.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε μας στην ιστοσελίδα:  

http://www.clusterpolisees3.eu  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.clusterpolisees3.eu/


 

 

 

 

Αποτελέσματα Πιλοτικών Δράσεων 

 
Παραγωγικά Clusters – η ραχοκοκαλιά  της διαδικασίας έξυπνης 
εξειδίκευσης των οικονομιών των χωρών της Βορειοανατολικής 

Ευρώπης 
 

Τα Clusters είναι ο τέλειος μηχανισμός μέσα από τον οποίο καινοτόμες ιδέες 

μπορούν να προωθηθούν στη βιομηχανία, δημιουργώντας το περιβάλλον στο οποίο 

μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία, παρέχοντας τα εργαλεία μέσα από τα οποία 

μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την 

περιφερειακή ανάπτυξη. Σε αυτούς τους τομείς, η επιχειρηματική διαδικασία 

εντοπισμού νέων ιδεών, μπορεί να κινείται στην κατεύθυνση της ενθάρρυνσης και 

δημιουργίας νέων διατομεακών σχέσεων και στην εξωτερική ανάθεση ανάπτυξης και 

διάχυσης της γνώσης. 

 

Αν και η φτωχότερη Περιφέρεια, στην Βορειοανατολική Ρουμανία, ενεργοποιήθηκαν 

τα τελευταία 3 χρόνια, 8 cluster με συνδεδεμένη διάρθρωση, ως μια νέα προσπάθεια 

κεφαλαιοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο των διαθέσιμων πόρων, προώθησης της 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών σε τομείς δραστηριότητας που αναγνωρίζονται ως 

δυναμικά αναπτυσσόμενοι και ανταγωνιστικοί. 

 

Η ανάλυση του προφίλ των περιφερειακών συστάδων επιχειρήσεων που 

πραγματοποιήθηκε από τη North-East RDA το 2013 έδειξε ότι οι πιθανές περιοχές για 

εφαρμογή της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης είναι τα τρόφιμα, η 

κλωστοϋφαντουργία, η υγεία και οι ΤΠΕ. Με την ευκαιρία αυτή, εντοπίστηκαν τα 

σημαντικότερα κοινά θέματα των περιφερειακών Cluster: αφενός η ανάγκη 

εισαγωγής νέων μελών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, και από την άλλη πλευρά η 

ανάγκη να γίνουν περισσότερο διαδραστικά μεταξύ τους έτσι ώστε να 

εκμεταλλευτούν και να επωφεληθούν από κοινού ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες 

που μπορούν να προσφέρουν το ένα στο άλλο. 

 

Η πιλοτική δράση επικεντρώθηκε στην ανάλυση της αλυσίδας αξίας του 

Βορειοανατολικού ASTRICO - ένα παραγωγικό cluster - και περιελάμβανε τη 

διευκόλυνση διοργάνωσης διμερών συναντήσεων - business-to-business (B2B) σε 

κλαδικό επίπεδο και την οργάνωση μιας διατομεακής εκδήλωσης για την ενθάρρυνση 

νέων δραστηριοτήτων με αμοιβαία οφέλη για όλα τα μέλη του Cluster, την 

προσέλκυση νέων μελών και τη δημιουργία υβριδικών δραστηριoτήτων χρήσιμων για 

την εξειδίκευσή τους. 
 



 

 

 

 

 
 

Λόγω των περιορισμών της εφαρμογής αυτής της πιλοτικής πρωτοβουλίας (το 

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή ήταν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 

2014 και ο προϋπολογισμός του έργου ClusterPoliSEE για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα ήταν αρκετά περιορισμένο), 3 άλλα περιφερειακά clusters (IMAGO-

MOL, BioRONE και ICONIC New Media) που ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν στην 

δραστηριότητα, έλαβαν μέρος μόνο στις δραστηριότητες ανάπτυξης και προώθησης 

των αποτελεσμάτων. 

 

Αυτή ήταν η πρώτη πρωτοβουλία αυτού του είδους στη Βορειοανατολική Περιφέρεια 

της Ρουμανίας. Με την εφαρμογή αυτών των πιλοτικών δράσεων επιτεύχθηκαν οι 

ακόλουθοι συγκεκριμένοι στόχοι: 

• Δόθηκε μια σαφή εικόνα των ελλειπόντων κρίκων της αλυσίδας αξίας των 

περιφερειακών παραγωγικών Clusters, που τα εμποδίζουν να επιτύχουν στις 

υπάρχουσες αγορές ή να εισέλθουν σε νέες αγορές (πιο εξειδικευμένες). 

• Ορίστηκε και διαδόθηκε σε μια δεξαμενή από πιθανούς συνεργάτες που μπορούν 

να προσφέρουν σε αυτό το cluster τα απαραίτητα στοιχεία για την κάλυψη των 

ελλείψεων των συγκεκριμένων αλυσίδων αξίας 

• Παρασχέθηκε τεχνική υποστήριξη για την αύξηση της επίδοσης και της απόδοσης 

των περιφερειακών Clusters μέσα από την καινοτομία και τη συνεργασία. 

 

Η επίβλεψη της πιλοτικής δράσης έγινε από την North-East RDA, μαζί με τους 

εκπροσώπους διοίκησης των clusters που συμμετείχαν και αξιολογήθηκε από 

εξωτερικό αξιολογητή σύμβουλο που προσλήφθηκε από την περιφέρεια Marche της 

Ιταλίας, συντονιστή εταίρου του έργου ClusterPoliSEE project. 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

Εκδηλώσεις 
 

 Έξυπνη συνεργασία σε παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό - Ενθάρρυνση 

των διακρατικών συμπράξεων μέσω συστάδων και δικτύων, 20 Ιανουαρίου 

Βέλγιο, Βρυξέλλες 

Περισσότερες πληροφορίες EΔΩ    

 

 Νέες αφηγήσεις για την Καινοτομία, 26-27 Φεβρουαρίου 2015, 

Βρυξέλλες 

http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/02/26_narratives_innova

tion_en.htm  

 

 "Co-Summit 2015 Έξυπνη Βιομηχανία: Επιπτώσεις του Καινοτόμου 

Λογισμικού", 10-11 Μαρτίου 2015, Βερολίνο Γερμανία, 

http://www.artemis-ia.eu/co-summit-2015/index.html     
 

 

Τελευταία Νέα 
 

Η Ομάδα Cluster του Visegrad έχουν βάλει ως στόχο τη Νοτιοανατολική 

Ασία 

Η Ομάδα Συστάδων του Visegrad έχουν θέσει ως στόχο τους την Νοτιοανατολική 

Ασία. Στις 4 και 5 Νοεμβρίου του 2014 η Οστράβα φιλοξένησε την τελική διάσκεψη 

που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου V4Clusters. Ο στόχος αυτού του 

προγράμματος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των ομάδων Clusters, με βάση το 

πλαίσιο της Ομάδας Visegrad των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης (Τσεχία, Ουγγαρία, 

Πολωνία και Σλοβακία - επίσης γνωστό ως το V4) και για τη δημιουργία τομεακών 

ομάδων των συστάδων που λειτουργούν σε τέσσερις βασικούς βιομηχανικούς τομείς, 

οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών επιλογών του V4 και είναι: η 

μηχανολογία, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, η κατασκευή επίπλων, και των 

τηλεπικοινωνιών. Πλήρης ανακοίνωση εδώ:  

http://clusterpolisee.eu/hu/news-

detail/Visegrad+Group+clusters+set+their+sights+on+Southeast+Asia_217 

 

 

”Cross-Linking Clusters for Innovation” 

Στις 22 Οκτωβρίου 2014, περίπου 100 ενδιαφερόμενοι που σχετίζονται με τα 

Clusters (εκπρόσωποι επιχειρηματικών δικτύων, φορείς χάραξης πολιτικής, 

οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης) συναντήθηκαν στη Βιέννη για να συζητήσουν 

σχετικά με τις διάφορες ευρωπαϊκές προσεγγίσεις των πολιτικών clusters 

χρησιμοποιώντας τα clusters ως μέσου στήριξης της διατομεακής συνεργασίας. 

Παρακαλώ βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων παρουσιάσεις 

και εικόνες του συνεδρίου εδώ: 

http://www.clusterix.info/ 

 

 

"Έξι ενημερωτικά δελτία για αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης 

συνεργατικών σχηματισμών στην ΝΑ Ευρώπη”.  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7848&lang=en&title=Smart-cooperation-in-coastal-and-maritime-tourism---Encouraging-transnational-partnerships-through-clusters-and-networks
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/02/26_narratives_innovation_en.htm
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/02/26_narratives_innovation_en.htm
http://www.artemis-ia.eu/co-summit-2015/index.html
http://clusterpolisee.eu/hu/news-detail/Visegrad+Group+clusters+set+their+sights+on+Southeast+Asia_217
http://clusterpolisee.eu/hu/news-detail/Visegrad+Group+clusters+set+their+sights+on+Southeast+Asia_217
http://www.clusterix.info/


 

 

 

 

Το Corallia συνοψίζει τους έξι νέους μηχανισμούς μάθησης για τη δημιουργία 

Clusters σε έξι ενημερωτικά δελτία. Πλήρης ανακοίνωση εδώ: 

http://www.corallia.org/en/news/news/2281-corallia-clusters-en.html  

 

 

“Το Corallia συμμετέχει στη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανάπτυξη”.  

Το Corallia προσκλήθηκε στο European Cluster Conference 2014 για να παρουσιάσει 

το ρόλο των συνεργατικών σχηματισμών στην υποστήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ, 

της βιομηχανικής ανανέωσης, των περιφερειακών διαρθρωτικών αλλαγών και της 

ανταγωνιστικότητας. Πλήρες δελτίο τύπου εδώ: 

http://www.corallia.org/en/news/events/2279-european-cluster-conference-

en.html  

 

 

“Το Corallia έγινε πλήρες μέλος του EBN”, 

http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2226-corallia-became-a-full-

member-of-the-ebn.html  

 

 

“Το Ελληνικό Οικοσύστημα ΤΠΕ συναντά την ITU” 

http://www.corallia.org/en/news/press-releases/2385-greek-government-and-itu-

meets-the-greek-innovation-ecosystem.html  
 

 
 
 
 

 
 

Πληροφορίες Σύνταξης 
 

Επικεφαλής εταίρος                         Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

 

 
Περιοχή Marche – Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών –  
Υπεύθυνη Αρχή για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ  
Υπεύθυνος Τμήματος:   

Mauro Terzoni  
mauro.terzoniregione@marche.it  
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