
 

1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji 

CLUSTERS-CORD: Klastry i współpraca na rzecz 

regionalnego rozwoju Europy Środkowej 

Czas trwania: od marca 2010 do lutego 2013 roku 

Partner wiodący: Agencja Rozwoju Regionu Usti (Czechy), 

Partnerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, 
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy, Korporacja 
na rzecz Rozwoju Gospodarczego Regionu Stuttgart (Niemcy), Agencja 
Rozwoju Regionalnego w Pieszczanach (Słowacja), Agencja Rozwoju 
Regionalnego w Celje (Słowenia), Spółka Rozwoju Regionalnego Mid-
Pannon (Węgry), Izba Handlowa Górnej Austrii (Austria), Agencja 
Rozwoju Metropolii Mediolańskiej (Włochy), Centrum Badań, 
Innowacji i Rozwoju Regionalnego (Czechy), Centrum Wspierania 
Biznesu Miasta Kranj (Słowenia); 
 
Budżet całkowity: 1 460 334,99 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 191 117,74 €; 
Dofinansowanie dla ARR SA: 90 503,59 € 
 
OPIS PROJEKTU: 

Głównym celem projektu jest wsparcie działań w zakresie budowania 
struktur klastrowych w krajach wchodzących w skład konsorcjum 
projektu CLUSTERS-CORD. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez 
wzmocnienie współpracy między klastrami branżowymi z różnych 
regionów krajów Europy Środkowej poprzez opracowanie 5 planów 
Współpracy Strategicznej, co z kolei stanowić będzie podstawę 
do zawiązania porozumień o utworzeniu, co najmniej 3 „meta-
klastrów”. 

W ramach projektu wybrano do analizy i wsparcia 10 kluczowych 
gałęzi przemysłu: mobilność i logistyka, usługi profesjonalne, ICT; 
motoryzacja i aeronautyka; turystyka; zdrowie i nauka, energia 
i środowisko, technologie produkcyjne, przemysł drzewny, 
przetwórstwo spożywcze. 

Aby osiągnąć cel główny, tj. ustanowienie 3 meta-klastrów oraz 
zapewnienie wsparcia dla współpracy między klastrami, projekt 
dokonuje analizy benchmarkingowej klastrów, polityk regionalnych 
oraz tworzy „Fora Wymiany”. Dzięki tym działaniom, 
przeprowadzanym w poszczególnych regionach partnerów projektu, 
managerzy klastrów, eksperci, firmy i reprezentanci władz 
administracyjnych mają możliwość wymiany doświadczeń 
i omówienia sytuacji na temat tworzenia nowych usług i metod 
współpracy, a także potencjalnych synergii w przyszłości. W rezultacie 
powinno to doprowadzić do identyfikacji aktualnych problemów 
zakłócających tworzenie i rozwój klastrów, przygotowanie 
podręcznika najlepszych praktyk, określenia podstawowych 
warunków dla tworzenia klastrów oraz podpisania umów współpracy 
między klastrami, które zagwarantują przyszłe wspólne inicjatywy 
i ich instytucjonalizację. 
 

http://www.clusterscord.eu/ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu dla Europy Środkowej 

Zdjęcia ilustrujące działania zostały 
pobrane ze strony projektu  
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