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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος του newsletter είναι η ενημέρωση περιφερειακών φορέων, πανεπιστημίων, 

ερευνητικών κέντρων, επιχειρηματικών ενώσεων και άλλων ενδιαφερομένων 

σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του έργου «Smarter Cluster 

Policies for South East Europe – ClusterPoliSEE», το οποίο υλοποιείται στο 

πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας «South East Europe» και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους. Περισσότερη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

www.clusterpolisee.eu/el/about-clusterpolisee. 

 

Το έργο «ClusterPoliSEE» έχοντας ένα «κοινό όραμα» επιδιώκει να συμβάλλει 

ουσιαστικά στη μελλοντική ανάπτυξη της NA Ευρώπης ως περιοχής καινοτομίας, στη 

διευκόλυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και της οικονομίας της γνώσης, στην 

αναβάθμιση της ολοκλήρωσης και των οικονομικών σχέσεων, αποσκοπώντας 

παράλληλα και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

 

Το έργο στοχεύει στην βελτίωση των πολιτικών δημιουργίας clusters επιχειρήσεων 

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της συνεργασίας, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας 

και εμπειριών μεταξύ των εταίρων του έργου. Επίσης, αποσκοπεί στην αξιολόγηση 

των περιφερειακών πολιτικών δημιουργίας clusters στις συμμετέχουσες χώρες 

προκειμένου να αναπτυχθούν πιο ευφυείς σχετικές πολιτικές στο πλαίσιο της  

αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με 

την οποία η Ευρώπη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία 

με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. 
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Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν 25 εταίροι από 11 διαφορετικές χώρες της 

ΝΑ Ευρώπης (8 κράτη μέλη και 3 υποψήφιες προς ένταξη χώρες). Ο μεγάλος 

αριθμός των εταίρων επιτρέπει την διακρατική συνεργασία μεταξύ έμπειρων και 

λιγότερο έμπειρων περιφερειών αναφορικά με την εφαρμογή αποτελεσματικών 

πολιτικών cluster επιχειρήσεων. 

 

Από την Ελλάδα με την ιδιότητα του εταίρου του έργου συμμετέχουν η Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Corallia Clusters Initiative, Μονάδα του 

Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Το έργο αναλύει και ερευνά 6 οριζόντιους τομείς που αφορούν τις πολιτικές cluster: 

- Καινοτομία / έρευνα & τεχνολογία 

- Βιωσιμότητα μέσω της ανάπτυξης clusters 

- Δικτύωση και διεθνείς συνεργασίες των clusters 

- Χρηματοδότηση των clusters 

- Clusters και Περιφερειακή εξειδίκευση (Smart Specialization) 

- Νέες δεξιότητες και δημιουργία θέσεων εργασίας 

 

Οι φάσεις του έργου είναι: 

1. Εντοπισμός ελλειπόντων στοιχείων και εμποδίων και άρσης αυτών 

προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία σχετικά με τις 

πολιτικές δημιουργίας cluster 

2. Βελτίωση της δημιουργίας αποτελεσματικών πολιτικών cluster επιχειρήσεων   

 

Τέλος, το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή και συγκριτική αξιολόγηση πιλοτικών 

εφαρμογών δημιουργίας cluster προκειμένου να καθοριστούν οι μελλοντικές 

σχετικές πρωτοβουλίες.  

 

Περισσότερη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

www.clusterpolisee.eu/el/about-clusterpolisee. 
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ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKING GROUPS) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

Ο κύριος στόχος των ομάδων εργασίας του έργου είναι η συμβολή τους στην 

ευρύτερη κατανόηση των θεμάτων που άπτονται της δημιουργίας πολιτικών cluster. 

Για τον σκοπό αυτό απαρτίζονται από εξειδικευμένα στελέχη φορέων του δημοσίου 

και του ιδιωτικού τομέα. Οι έξι ομάδες εργασίας που έχουν δημιουργηθεί είναι οι 

ακόλουθες: 

 

WG 1 - Καινοτομία / Έρευνα & Ανάπτυξη 

στην Δημιουργία των Cluster 

 

Επικεφαλής φορέας: Περιφέρεια Emilia 

Romagna – Διεύθυνση Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Τουρισμού, e-mail: 

alaterza@regione.emilia-romagna.it  

 

WG 2 - Βιωσιμότητα μέσω της 

δημιουργίας cluster 

 

Επικεφαλής φορέας: Istrian Development Agency, e-mail: tamara.kirsic@ida.hr  

 

WG 3 - Δικτύωση και διεθνείς συνεργασίες των cluster   

 

Επικεφαλής φορέας: Οργανισμός προώθησης ΜΜΕ της Βουλγαρίας,  e-mail: 

b.vatashka@sme.government.bg  

 

WG 4 - Χρηματοδότηση των cluster 

 

Επικεφαλής φορέας: Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας, e-mail: 

keller.peter@magzrt.hu  

 

WG 5 - Cluster και Περιφερειακή εξειδίκευση (Smart Specialization) 

 

Επικεφαλής φορέας: ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Corallia - Μονάδα Ανάπτυξης 

Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών, e-mail: 

n.berikou@corallia.org  

 

WG 6 - Νέες δεξιότητες και δημιουργία θέσεων εργασίας 

 

Επικεφαλής φορέας: North East Regional Development Agency, e-mail: 

gmacoveiu@adrnordest.ro  

 

 

 
 
 

http://www.clusterpolisee.eu/el/about-clusterpolisee/themes-of-the-working-group
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http://www.clusterpolisee.eu/el/about-clusterpolisee/themes-of-the-working-group
mailto:keller.peter@magzrt.hu
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ 
 
Συνέδριο Clusters in Europe III 

 

 

 

 

Ουγγαρία, 11-12 Απριλίου 2013 

Το Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας – MAG διοργανώνει συνέδριο που 

θα αφορά τρόπους γεφύρωσης του χάσματος της καινοτομίας στην Ευρώπη. 

Περισσότερα… 

 

 

Ακαδημία Cluster 2013 

 

 

 

 

 

 

Αυστρία, 15-17 Μαΐου 2013 

Στην 4η έκδοση της Ακαδημίας Cluster που διοργανώνεται από το Clusterland Upper 

Austria θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν εξειδικευμένες 

λειτουργίες διοίκησης cluster. Περισσότερα… 

 
 
INNOVATION express 

 
 
 
 
 
 

Δανία, 9-10 Απριλίου 2013 

Στο συνέδριο που θα γίνει στην Κοπεγχάγη θα δοθεί η ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να συναντήσουν άλλα cluster. Περισσότερα… 

 
HELLENIC MOBILE CLUSTER 

 
 
 
 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2013 

Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης του συνεργατικού σχηματισμού των 

επιχειρήσεων, ερευνητικών και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στις 

ασύρματες και κινητές τεχνολογίες. Περισσότερα… 

 

http://www.clusterpolisee.eu/event-detail/Clusters+in+Europe+III+Conference_36
http://www.clusterland.at/1183_ENG_HTML.php
http://www.cluster-to-cluster.dk/?goback=.gmp_4461256.gde_4461256_member_222080107
http://www.startup.gr/events?id=68
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CLUSTERPOLISEE 
 

 Επικεφαλής εταίρος – Περιφέρεια Marche / Τμήμα Ευρωπαϊκών Πολιτικών / 

Διαχειριστική Αρχή ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, Ιταλία 

 Περιφέρεια Emilia Romagna / Διεύθυνση Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού, Ιταλία 

 Περιφέρεια Veneto / Τμήμα Βιομηχανίας, Ιταλία 

 Pannon Business Network Association, Ουγγαρία 

 Οργανισμός Ανάπτυξης του Maribor, Σλοβενία 

 Οργανισμός προώθησης ΜΜΕ της Βουλγαρίας 

 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, 

των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Corallia - Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών 

Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών 

 AWS, Austria Wirtschaftsservice Ltd, Αυστρία 

 Ecoplus, Αυστρία 

 North East Regional Development Agency, Ρουμανία 

 Ινστιτούτο Οικονομικών προβλέψεων, Ρουμανία 

 Εθνική Αρχή για την Επιστημονική Έρευνα, Ρουμανία 

 Ένωση Cluster της Σλοβακίας 

 Περιφέρεια Trnava, Σλοβακία 

 Πανεπιστήμιο της Primorska, Σλοβενία 

 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας 

 Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας 

 Istrian Development Agency, Κροατία 

 Γραμματεία Οικονομικών, Σερβία 

 Οργανισμός Ανάπτυξης Επενδύσεων της Αλβανίας – AIDA 

 Πανεπιστήμιο του Novi Sad, Σερβία 

 Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης / Τμήμα Ανάπτυξης και Οικονομικής 

Συνοχής, Ιταλία 

 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, 

Ρουμανία  

 

http://www.regione.marche.it/
http://www.regione.marche.it/
http://translate.google.gr/#en/el/cohesion
http://translate.google.gr/#en/el/cohesion
http://www.regione.veneto.it/web/guest
http://www.pbn.hu/en.html
http://www.mra.si/novice-mariborske-razvojne-agencije.aspx
http://www.sme.government.bg/
http://www.uhc.gr/
http://www.rcm.gr/
http://www.corallia.org/
http://www.corallia.org/
http://www.corallia.org/
http://www.awsg.at/Content.Node/
http://www.ecoplus.at/
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=HOME&language=2
http://www.ipe.ro/romain.html
http://www.ancs.ro/
http://www.uksk.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/sk
http://www.zrs.upr.si/
http://www.mhsr.sk/
http://magzrt.hu/
http://www.ida.hr/index.php?id=23
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
http://www.aida.gov.al/
http://www.ns.ac.yu/
http://www.tesoro.it/
http://www.tesoro.it/
http://www.minind.ro/

