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1.
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3.
4.

Innováció elősegítése
Elérhetőség javítása
Környezetvédelem
Városok és régiók
versenyképességének és
vonzerejének növelése

CluStrat –
Boosting innovation through new cluster concepts in
support of emerging issues and crosscross-sectoral themes

Magyar fordításban:
„Az innováció fokozása új klaszterkoncepciók révén, különös
tekintettel a fejlődő iparágakra és a horizontális témákra”
Zárt, stratégiai felhívás keretében kerül támogatásra:
Top-down megközelítés: 7 előre kijelölt téma
Cél: programterület minden országának releváns
döntéshozó, fejlesztési intézményei közötti
együttműködés létrehozása
Kiemelt szerep az EU politikájában
Meghívásos alapon lehetett bekerülni a konzorciumba

CluStrat –
Boosting innovation through new cluster concepts in
support of emerging issues and crosscross-sectoral themes

Időtartam: 3 év (2011 október – 2014 szeptember)
Teljes költségvetés: 3,7 millió Euró
Partnerség: 18 partner és 7 ún. társult tag (AT, CZ, DE, HU, IT, PL,
SI, SK + UA) – Lead partner: Stuttgarti SEZ GmbH.
Hazai partnerek:
• MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Társult munkacsomag vezető („szakpolitikai párbeszédek”)
• VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft. >> Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
• KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

CluStrat közelebbről
Átfogó cél: Közép-Európára szabott klaszterstratégiák
kidolgozása és tesztelése
Célcsoport: Már működő klasztereket és klaszterszerveződéseket kíván támogatni új szakpolitikai
koncepciók révén
Várt eredmények: megfelelő reagálás a változó világ
kihívásaira, új piacok kiaknázása
Módszer: fejlődő iparágak és ágazat független
technológiák integrálása a hagyományos klaszter
szerveződésekbe
Eszköz: szakpolitikai párbeszédek nemzetközi, nemzeti
és regionális szinten

CluStrat létjogosultsága
Jelenlegi innovációs és klaszterpolitika nem váltotta be a
hozzáfűzött reményeket
Klaszterekben rejlő versenyképességet és gazdasági
növekedési potenciált jobban ki kell aknázni
A tradicionális klaszterek globális versenyképességének fő
akadálya:
új, jelenleg fejlődésben lévő innovatív technológiák és
szolgáltatások integrálásnak hiánya (a technológia
intenzív iparágak klasztereivel való gyér együttműködés)
Horizontális, ágazat-független témák innovációs
lehetőségének figyelmen kívül hagyása

CluStrat fő tevékenységei
Módszertan: A jövő fejlődésben lévő iparágainak
meghatározása + a horizontális témák kiválasztása
Működő klaszterekben rejlő potenciálok feltérképezése
Klaszterkoncepciók kialakítása
(klaszterek közötti összefonódások)

Tesztelés: pilot projektek
Kiértékelés
Közös stratégia
(Ajánlások nemzetközi, nemzeti, regionális szinten)

CluStrat eddigi eredményei
(1. Nemzetkö
Nemzetközi szakpolitikai pá
párbeszé
rbeszéd)
Jövő fejlődésben lévő iparágainak meghatározása
(napjaink kihívásaira adható lehetséges válaszok)
1) Kihívás: „Egészség, demográfiai változások, jólét”
Kapcsolódó iparág: „Aktív öregkor”
2) Kihívás: „Klímaváltozás, hatékony erőforrás- és
nyersanyag gazdálkodás”
Kapcsolódó iparág: „Fenntartható fejlődés; Zöld
gazdaság”
3) Kihívás: „Okos, zöld és integrált szállítás”
Kapcsolódó iparág: „Fenntartható mobilitás”

CluStrat eddigi eredményei
(1. Nemzetkö
Nemzetközi szakpolitikai pá
párbeszé
rbeszéd)
Horizontális témák meghatározása
1) Nemi esélyegyenlőség
2) Nemzetközi piacokon való megjelenés
(Internationalization)
3) Tudás és technológia transzfer

CluStrat következő
mérföldköve
Nemzeti (és regionális) szakpolitikai, társadalmi párbeszédek
Célja: hazai hiányosságok és lehetőségek megvitatása a
beazonosított fejlődő iparágak, ágazat független
technológiák és szolgáltatások területén
Közös nemzeti álláspont kialakítása
Várható ideje: 2012 első fele
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