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A projektnek különös aktualitást ad,

hogy mint azt az EU-elnökségünk során

számtalan uniós fórumon hangsúlyoz-

tuk, az európai és ezen belül a közép-

európai iparnak tartós átalakulásra van

szüksége a technológiai fejlõdés és a

globális versenyképesség figyelembe-

vétele érdekében. Különösen igaz ez a

jelentõs hozzáadott értékkel bíró ter-

mékszegmensekre, valamint az erõfor-

rásokhoz való hozzáférésre, az érték-

láncok összekapcsolására és a környe-

zetvédelmi korlátozásokra fókuszálva.

Ezért fontosnak tartjuk, és az EU-elnök-

ség alatt is prioritásnak tekintettük az

iparpolitikát, és úgy tartjuk, hogy ennek

formálásában regionális szinten egyik

eszközünk a ClusterCOOP Projekt. 

Az európai iparpolitika kapcsán ma már

elkerülhetetlen a versenyképesség kül-

sõ dimenziójának figyelembevétele. En-

nek Európa és hazánk számára az

egyik kiemelten fontos vetülete a kkv-k

nemzetközi tevékenységének fokozá-

sa, ami jelentõs kihívás, mivel jelenleg

az európai kkv-k csupán 25%-a foglal-

kozik ténylegesen exporttal. E helyzet

megváltoztatását már EU-elnökségünk

alatt is szorgalmaztuk, a kkv-k támoga-

tása, megkülönböztetett kezelése ki-

emelt prioritás volt, és továbbra is a

kormányzat fontos célja, különösen a

finanszírozási forrásokhoz való hozzá-

jutásukat, innovációs tevékenységüket

támogatandó. A konkrét export- és be-

fektetésösztönzõ intézkedések megva-

lósulása a kialakítandó klaszterpolitika

kereteiben kaphat jelentõséget. Ennek

alakításában információs bázist és in-

teraktív politikaalakítási lehetõséget kí-

ván lehetõvé tenni a ClusterCOOP Pro-

jekt, valamint a határokon átnyúló, ese-

tenként a határrégiókban megvalósuló

hálózatépítés, beszállítói kapcsolatok

elõsegítésének, támogatásának a leg-

megfelelõbb módozatait kívánja feltárni

a projekt. 

Evidenciaként kezeljük, hogy az új ipar-

politika részeként az innováció megha-

tározó eleme a gazdasági növekedés

ösztönzésének minden gazdasági

szektorra vonatkozóan. E területen is

szükség van az európai teljesítés javí-

tására, mert a globális partnerekkel

való versenyben lemaradni látszunk. A

klaszterpolitika másik jelentõs elõnye,

hogy megfelelõ keretek kialakításakor

megtermékenyítõleg hat az innováció-

ra, különösen a „nyílt innovációra”,

elõsegítve kreatív, új ötletek megvaló-

sulását. Az ebben rejlõ potenciál és ki-

válóság kiaknázható, amennyiben a

szükséges szinten jön létre a hálózato-

sodás és a klaszterek közötti komple-

mentaritásokat kihasználó kapcsolat-

rendszer.

A ClusterCOOP Projektben részes hét

ország tíz szervezete a munka megkez-

désekor azonosította azokat a legfõbb

kihívásokat, amelyek megoldásának

elõsegítését célul tûzték ki a projekt ke-

retében. Ezek a következõk: 

● a nemzeti/regionális klaszterpolitikák

között kevés a szinergia, nehézkes az

együttmûködés;

● szükséges azon iparágak beazonosí-

tása, melyek klaszter-együttmûködé-

sen keresztül válhatnak egy-egy ré-

gió motorjává, akár határokon átnyú-

lóan is;

● a transznacionális klaszter-együttmû-

ködések támogatása elmarad a glo-

bális versenytársakétól.

Ennek alapján a ClusterCOOP Projekt

partnersége célul tûzte ki, hogy a haté-

kony transznacionális együttmûködés

kereteinek kialakítását ösztönözze azzal

a céllal, hogy segítse a klasztereket in-

novációs kapacitásuk és versenyképes-

ségük jobb kihasználásában, végsõ so-

ron elõsegítve a közép-európai régió

gazdasági együttmûködésének hatéko-

nyabbá válását, és a régió egészének

jelentõségét növelve az Európai Gazda-

sági Térségben. 

Figyelemmel a kihívásokra és az általá-

nosan megfogalmazott célokra, a

ClusterCOOP Projekt specifikus célo-

kat is kitûzött, melyek megvalósításá-

ban együttmûködni szándékoznak a

partnerek. Nevezetesen:

● nemzeti klaszterpolitikájuk és szabá-

lyozó rendszereik lehetõ legjobb

összehangolása révén meg kívánják

erõsíteni a létezõ szinergiák kihaszná-

lásának lehetõségét és újak kialakítá-

sának ösztönzését, különös tekintet-

tel a támogatási rendszerekre;

● a klaszterek regionális, esetenként

határokon átnyúló együttmûködé-

sén keresztül elõsegíthetõ új ipar-

ágak fejlõdésének ösztönzése, tu-

dományos igényû beazonosításukat

követõen;

● egy közös tudásbázis létrehozása és

annak interaktív együttmûködés kere-

tében történõ elõsegítése azzal a cél-

lal, hogy a klaszterek közötti informá-

cióáramlás ösztönzést nyerjen a kez-

deti szakaszban uniós források segít-

ségével, majd a projekt befejezését

követõen önfenntartóvá válhasson a

rendszer;

● a projekt keretében minden részt ve-

võ országban klaszterinformációs iro-

dát  állítunk fel, és a közös tudásbázis

kezdõ információs csomagja létrejöt-

tével megnyílik egy virtuális interaktív

platform, várhatóan a MAG Zrt. keze-

lésében.

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja Közép-európai Programja keretében finanszírozott ClusterCOOP Projekt, 

melynek vezetõ partnere a Nemzetgazdasági Minisztérium, a felkészülési fázison túljutva 2011. július 13-án tartja indító konferenciáját. 

A projekt támogatási szerzõdését még április 27-én írták alá Bécsben, Johannes Hahn, az unió régiós biztosa jelenlétében. 
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