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Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Έναπξη ηος Κοινοηικού Έπγος «ClusterPoliSEE» 

Με θεληξηθό ζηόρν ην ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο 

απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο αμηνπνίεζεο, ζηήξημεο  θαη ελδπλάκσζεο ησλ 

ζπλεξγαηηθώλ ζρεκαηηζκώλ (clusterεπηρεηξήζεσλ) ζηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξώπεο, 

μεθίλεζε πξόζθαηα ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«SmarterClusterPoliciesforSouthEastEurope-ClusterPoliSEE», ζην πιαίζην ηεο 

θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο «SouthEastEuropeTransnationalCooperationProgramme». 

Σν έξγν «ClusterPoliSEE» εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε θνηλώλ κεραληζκώλ θαη δξάζεσλ 

ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, όπσο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ζπλνιηθνύ θαη 

αληαγσληζηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν θηινδνμεί 

λα επηηύρεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, 

κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηε βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο δσήο, θαζώο επίζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη αεηθόξν αλάπηπμε ζηελ 

πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξώπεο, κέζσ ηνπ νηθνλνκηθνύ εξγαιείνπ ησλ clusters. 

 Η Κενηπική Ένωζη Επιμεληηηπίων Ελλάδορ, ζπκκεηέρεη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

εηαίξνπ ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκβάιεη ζηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζε απηό σο αθνινύζσο: 

 πκκεηνρή ζηηο Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ηελ αλάιπζε νξηδόληησλ ζεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ησλ πνιηηηθώλ δεκηνπξγίαο cluster επηρεηξήζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο 

 πλδξνκή ζηε δεκηνπξγία onlineπιαηθόξκαο κάζεζεο δεκηνπξγίαο πνιηηηθώλ 

cluster θαη αληαιιαγήο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ θαη 

ζπλερήο ηξνθνδόηεζή ηεο κε ζρεηηθό πιηθό 

 πκκεηνρή ζηηο επηζθέςεηο κειέηεο (studyvisits), νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα 

πινπνηεζνύλ ζηηο ρώξεο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ πνιηηηθώλ 

δεκηνπξγίαο clusters πνπ αθνινπζνύληαη εθεί, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ε 

ζρεηηθή ηερλνγλσζία ζε εζληθό επίπεδν. 

 Γηνξγάλσζε ελόο studyvisit ζηελ Αζήλα γηα ηελ παξνρή ζρεηηθήο Διιεληθήο 

ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο ζηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. 



ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 

Δ/νση: Ακαδημίας  6, 10671 Αθήνα,  Σηλ: (210)  3387105 (-06), Fax: 36.22.320,  

e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr 

 

2 

 πκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνιόγεζε κεραληζκώλ κάζεζεο πνιηηηθώλ 

δεκηνπξγίαο clusterζηελ ΝΑ Δπξώπε. 

 πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο cluster γηα ηε ΝΑ Δπξώπε. 

 πκκεηνρή ζηηο δξάζεηο δεκνζηόηεηαο ηνπ έξγνπ ζηελ Διιάδα. 

ην έξγν, κε επηθεθαιήο ηελ πεξηνρή Marche ηεο Ιηαιίαο (Σκήκα Δπξσπατθώλ 

Πνιηηηθώλ / Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ), ζπκκεηέρνπλ 23 αθόκα εηαίξνη 

από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ΝΑ Δπξώπεο, όπσο Ιηαιία, Οπγγαξία, ινβελία, 

Βνπιγαξία, Απζηξία, Ρνπκαλία, ινβαθία, Κξναηία, εξβία, Αιβαλία θαη Διιάδα. 

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 30 κήλεο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 

01.05.2012. Η πξώηε ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ζα θηινμελεζεί ζηελ Αλθόλα ηεο 

Ιηαιίαο, ζηηο 17-18/09/2012. 

Σν έξγν ClusterPoliSEE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη από εζληθνύο πόξνπο. 

Η ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ είλαη ε www.clusterpolisee.eu. 

 

http://www.clusterpolisee.eu/

