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Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Διοργάνωση του τελικού συνεδρίου του έργου ClusterPoliSEE  

Το τελικό συνέδριο του έργου «Smarter Cluster Policies for South East Europe-

ClusterPoliSEE», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «South East 

Europe», έλαβε χώρα στη Βενετία της Ιταλίας στις 26 Νοεμβρίου 2014, ολοκληρώνοντας επί 

της ουσίας τις εργασίες του εν λόγω έργου μετά από 32 μήνες εποικοδομητικής 

συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των 23 εταίρων του.   

Σκοπό του συνεδρίου αποτέλεσε η διάχυση καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για 

την ουσιαστική αξιοποίηση των κυριότερων αποτελεσμάτων του έργου στο πλαίσιο 

μελλοντικών προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας και άλλων σχετικών προγραμμάτων 

προώθησης της ανάπτυξης και στήριξης Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών -  

Clusters.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν - εκτός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία 

αποτελεί και εταίρο της Σύμπραξης του έργου - περίπου εκατό φορείς αρμόδιοι για τη 

διαμόρφωση σχετικών πολιτικών και σημαντικοί ομιλητές - εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 

οικοσυστήματος καινοτομίας (JTS- SEE Programme, Joint Research Centre – Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας, κλπ.).  

Η Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδος, 

αποτελώντας βασικό 

εταίρο του έργου και 

παράλληλα με την 

ιδιότητα του θεσμικού 

της ρόλου σαν βασικό 

σύμβουλο της Πολιτείας 

σε θέματα προώθησης 

της επιχειρηματικότητας 

και της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής Οικονομίας, συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του 

συνεδρίου συνεισφέροντας με τη γνώση και την εμπειρία της για τη βελτίωση των 

πολιτικών ανάπτυξης επιχειρηματικών δικτυώσεων και την ενδυνάμωση της διεθνούς 

επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ υφιστάμενων cluster στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
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Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έμφαση δόθηκε στην ανάγκη των χωρών της Ν.Α. 

Ευρώπης για συνεχή πειραματισμό και συστηματική εκμάθηση της διαμόρφωσης και 

υλοποίησης σχετικών πολιτικών σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την ενσωμάτωση και 

μεταφορά καλών πρακτικών στις περιφερειακές/εθνικές πολιτικές ανάπτυξης clusters. Σε 

αυτό το πλαίσιο, οι ομιλητές του Συνεδρίου τόνισαν την σημαντικότητα της αντιμετώπισης 

κοινών κρίσιμων προκλήσεων μέσα από την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων του έργου 

ClusterPoliSEE, όπως η βιώσιμη καινοτομία (eco-innovation), οι πολιτικές διεθνοποίησης 

των clusters, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.ά., οι οποίες «ανοίγουν το δρόμο» για τη μεταφορά 

των αποτελεσμάτων τους σε άλλες Ευρωπαϊκές περιφέρειες και δίνουν ευκαιρίες για 

μελλοντικές συνέργειες στρατηγικού χαρακτήρα. 

Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι το αρμόδιο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέστη 

στην εκδήλωση, μετέφερε στους εταίρους την ευχάριστη είδηση ότι θα συνεχιστεί η 

χρηματοδότηση ενεργειών και δράσεων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη Συνεργατικών 

Μηχανισμών (Clusters), διότι αποτελούν βασικό πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

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.   

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους. 
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