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Με κοινό όραµα για το µέλλον της ΝΑ Ευρώπης και ορίζοντα την αναπτυξιακή
στρατηγική «Ευρώπη 2020», πραγµατοποιήθηκε στις 17 Σεπτεµβρίου 2012
στην Ανκόνα της Ιταλίας, η έναρξη των εργασιών του έργου «Smarter Cluster
Policies for South East Europe - ClusterPoliSEE» µε τη συµµετοχή εκπροσώπων
24 εταίρων από τις εξής χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία,
Κροατία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Σλοβακία και Σλοβενία. Στο έργο
συµµετέχουν από την Ελλάδα το Corallia, η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδος και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΝΑ Ευρώπη είναι η πλέον ποικιλόµορφη, ετερογενής και πολύπλοκη περιοχή
διακρατικής συνεργασίας στην Ευρώπη, αποτελούµενη από ένα ευρύ φάσµα
χωρών. Η εµφάνιση νέων χωρών και η παράλληλη δηµιουργία νέων συνόρων
έχει µεταβάλει τη δοµή των πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών σχέσεων.
Το ClusterPoliSEE φιλοδοξεί να επιτύχει την ενδυνάµωση της συνεργασίας των
φορέων χάραξης πολιτικής στη ΝΑ Ευρώπη, µε στόχο την ενίσχυση της
απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής,
την οικονοµική και αειφόρο ανάπτυξη µε την ενδυνάµωση των πολιτικών για
τους συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters) στην περιοχή.
Το Corallia, στο έργο αυτό, θα χτίσει πάνω στην πολυετή εµπειρία του στην
ανάπτυξη και διαχείριση clusters στην Ελλάδα καθώς και στη συµµετοχή του
στα σχετικά Ευρωπαϊκά φόρα ώστε να ενορχηστρώσει ένα από τα καίρια
αντικείµενα του έργου, που περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την εφαρµογή
πιλοτικών πολιτικών παρεµβάσεων, όπως η ενδυνάµωση της διεθνούς
συνεργασίας των clusters στην περιοχή, η υποστήριξη των clusters σε θέµατα
χρηµατοδότησης, η αξιοποίηση των clusters στην ανάδειξη βιοµηχανιών στην
περιοχή, καθώς και ένα ιδιαιτέρως σηµαντικό ζήτηµα που αφορά όλες τις
χώρες τις περιοχής, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στο έργο, επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Marche της Ιταλίας.

Περισσότερα για το έργο
Το έργο ClusterPoliSEE υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος διακρατικής συνεργασίας
South East Europe Transnational Programme και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας 1
του προγράµµατος µε σκοπό την «διευκόλυνση της καινοτοµίας και του επιχειρηµατικού
πνεύµατος».
Σύµφωνα µε την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την επόµενη δεκαετία, 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.
Αντίστοιχα, ο στρατηγικός στόχος του προγράµµατος «South East Europe» συνίσταται στην
αναβάθµιση της διαδικασίας εδαφικής, οικονοµικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και στη
συνοχή, στη σταθερότητα και στην ανταγωνιστικότητα µέσω της ανάπτυξης διακρατικών
εταιρικών σχέσεων, ιδιαίτερα σε τοµείς υψηλού αναπτυξιακού δυναµικού.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, το έργο «ClusterPoliSEE» έχοντας ένα «κοινό όραµα» (jointly for our
common future) 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».
Οι εν λόγω στόχοι θα επιτευχθούν µε την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της
ΝΑ Ευρώπης, την ανάπτυξη δικτύων τεχνολογίας και καινοτοµίας, την προώθηση ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την καινοτόµο επιχειρηµατικότητα και την αναβάθµιση των όρων
πλαισίωσης για την καινοτοµία.

