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Duna Menti Kereskedelmi Kamarák
Szövetségének /DCCA/ tagjai

DCCA céljai
A Duna menti régióban működő regionális központi kamarák
tevékenységének összehangolása, az ebben a térségben
tevékenykedő vállalkozások érdekeinek képviseletében
A különböző országok vállalkozói közötti kohézió erősítése,
valamint
a gazdasági, üzleti kooperáció elősegítése
Megfelelő minőségű oktatási rendszer és ezáltal egy
versenyképes munkaerőbázis kialakítása

Térség gazdasági fellendítése

Duna Stratégia
Európa második makro regionális fejlesztési stratégiája
2010-ben hozták létre
Tagjai között vannak:
EU tagállamok
Nem EU tagállamok
A Duna Stratégia három alappillére:
Közlekedés
Környezet védelme
Gazdasági fellendülés
A három alappillér mentén
11 prioritási területet alakítottak,
a célok hatékony elérése érdekében

Céljai
A régió versenyképességének és gazdasági erejének
növelése, az együttműködés és a kommunikáció
fokozásával
Értékalapú, biztonságos régió létrehozása
Innováció és kutatásfejlesztés
Európai Unió egységes piacának kiteljesítése
Klímaváltozás kezelése
Oktatási és képzési együttműködés

Duna Stratégia céljai Magyarországon
természeti értékek védelme
energiaellátás biztonságának megteremtése
társadalmi és gazdasági biztonság javítása
Duna-térségi közlekedés javítása
turizmus fenntartható fejlesztése
ipar feltételeinek javítása
érték- és örökségvédelem
kulturális együttműködés
oktatási és képzési együttműködés
együttműködés és partnerség

Klasztertevékenység kapcsolódása a
Duna-stratégiához
Nyolcas számú prioritási terület témaköre a
vállalkozások fejlesztése
Ez az együttműködés, kommunikáció és üzleti
kooperáció által valósítható meg
Erre a Stratégia által is javasolt megoldás :
Klaszterek létrehozása és fejlesztése

Projektpéldák klaszterek alapítására
és fejlesztésére
Cél:„A kkv-k, a felsőoktatás és a közszféra közötti együttműködés és
ismeretcsere támogatása a Duna régió kompetenciaterületein.”
Projektpéldák:
„A Duna régióra vonatkozó program kidolgozása klaszterek és kkv-k
számára.”
„A kreatív tudás átadásának elősegítése a Duna régióban.”
„A szolgáltatási innováció előmozdítása a Duna régióban.”
„A régió előadó-művészetekben, örökségben és kultúrában rejlő
erőforrásainak kedvezőbb kihasználása a kreatív, kulturális, szórakoztató
és idegenforgalmi szektor erősségeinek fejlesztése révén.”
„Az innovatív környezetvédelmi technológiák Duna régióbeli hálózatának
létrehozása”
„Ökohatékony termelési folyamatok kkv-kban történő megvalósításának
támogatása.”

Cél: „A vállalkozástámogatás javítása a kkv-k
együttműködési és kereskedelmi kapacitásának
megerősítése érdekében.”
Projektpéldák:
„Évenkénti üzleti fórumok szervezése a Duna régió
vállalkozásainak,kormányzatainak,
regionális
szervezeteinek
és
felsőoktatási
intézményeinek
összefogására.”
„A Duna régióbeli vállalkozók és kkv-k megerősítése.”

Nyolcas számú prioritási terület
munkacsoportjának ülése
A munkacsoport 2011. decemberi ülésén az átláthatóság kedvéért
külön alcsoportokat hozott létre a legfontosabb témákban:
Technológiai transzfer
Szakképzés (melynek felelőse Magyarország)
Versenyképesség, inner city development
Vidékfejlesztés
Energiahatékonyság
„nők vállalkozóként”
Klaszterekhez kapcsolódó alcsoport:
Klaszterpolitika szerepe a regionális fejlesztésben
Egyértelmű struktúrájú, jól megtervezett klaszterfejlesztés
Klaszterek közötti együttműködés ösztönzése

Klasztertevékenység fontossága

Forrás : Netwin Üzleti Tanácsadó Kft.: Klaszterek
Magyarországon- fejlődési kilátásaik, szerepük a kkv-k
fejlődésében,növekedésében, 2007

Klaszterfejlesztés
Klaszterpolitikai együttműködés
Klaszter benchmarking
Klaszter management excellence
Szektorok közötti klaszter együttműködés
Határon átnyúló együttműködés
Klaszter stratégia fejlesztésért felelős szervezetek létrejötte
Klaszterszervezetek létrejötte

Kkv-k hazai helyzete
Általánosságban elmondható, hogy a hazánkban a kkv-k
számos megoldásra váró problémával küzdenek:
Gyenge a versenyképességük
Hiányzik az integrációs stratégia, illetve az együttműködés
Alacsony integrációs törekvés
Jelentős számban tőkehiányosat, nehéz a hitelrendszer
elérése
Hiányzik a menedzsmentkultúra
Ezekre a problémákra megoldást jelenthetnek a klaszterek

Klaszterek Magyarországon
Klaszterfogalom értelmezési probléma
Klaszterek jogi formája nem tisztázott

Nemzetközi példa megismertetése hazánkban

Összefoglalás
Klaszterek alapítása,klaszterfejlesztés
/Magyarországon a nemzetközi minta
megismerése, és a jól bevált tapasztalatok
alkalmazása szükséges/
Versenyképesség és minőségi mutatók fejlődése

Általános gazdasági és vállalkozói környezetbeli
javulás
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