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Projekt Clusters-cord
Projekt Clusterscord vychází ze
skuteènosti, že
k l a s t r y
v
jednotlivých
odvìtvích a v rámci
jednotlivých území
se ukázaly být
e f e k t i v n í m
nástrojem pro
r e g i o n á l n í
ekonomický rozvoj,
z e j m é n a
v
okrajových/ménì
s o u t ì ž i v ý c h
oblastech, kde
seskupení vzájemnì propojených podnikù, dodavatelù a
pøidružených institucí ve specifických oblastech zvyšuje jejich
produktivitu, startuje inovaèní procesy a vede ke vzniku nových
podnikù. Projekt se soustøedí jak na podnìcování výmìny nejlepších
postupù v øízení klastru, tak na spolupráci mezi klastry ze stejné
tematické oblasti, ale rùzného geografického pùvodu, a to
vytvoøením tzv. “meta-klastrù”.
V rámci projektu CLUSTERS-CORD partneøi hrají roli regionální
podpory podnikù (napø. Regionální rozvojové agentury) a právì oni
spojili své síly, aby zlepšili regionální kapacity v oblasti øízení a
rozvoji klastrù, zejména díky výmìnì zkušeností a osvìdèených
postupù a rozvoji pøímé spolupráce mezi existujícími úèastníky.

Fáze projektu

Projektoví partneøi

Projekt zaèal v roce 2010 porovnáváním regionálních klastrù a
regionálních politik všech zúèastnìných, což vedlo k urèení
nejlepších postupù. Výsledky tohoto porovnávání byly shrnuty ve
srovnávací studii.
Hlavním cílem tohoto projektu je posílit spolupráci mezi klastry ze
stejného oboru, ale rùzného geografického pùvodu vytvoøením pìti
strategických plánù spolupráce, které tak následnì vytvoøí alespoò tøi
tzv. “meta-klastry”. V první fázi realizace projektu bylo na základì
výsledkù srovnávací analýzy vybráno pìt klíèových oblastí:
ICT – Informaèní a komunikaèní technologie
Vìda v oblasti zdraví
Energie a životní prostøedí
Turismus
Potraviny
V druhé fázi realizace projektu jsou aktivity soustøedìny na podporu
spolupráce mezi klastry tak, aby byly vytvoøeny meta-klastry v dané
prùmyslové oblasti. Poèáteèním krokem pro založení spolupráce
mezi manažery klastrù a èleny klastrù, na cestì ke spoleènému cíli,
byla srovnávací konference, která se konala v øíjnu 2011 v Milánì.
Spolupráce pokraèuje organizováním výmìnných setkání, a dalšími
podpùrnými aktivitami, které se soustøedí na vznik nových služeb a
metod, stejnì tak jako na odhalování možných spojení mezi
zúèastnìnými klastry. Výsledkem projektu by mìlo být podepsání
Spolupracujících smluv bìhem závìreèné konference v roce 2013,
které budou garantovat budoucí spoleèné aktivity a jejich
institucionalizaci.
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