
 
 

Titlul proiectului: New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships –

CLUSTERIX 2.0 

 

Programul: Programul de Cooperare Interregionala Interreg Europe, finantat din Fondul 

European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-

4970/-7572/-3506) 

 

Durata proiectului: Etapa 1: 01.04.2016 – 31.03.2019; Etapa 2: 01.04.2019 – 31.03.2021 

 

Bugetul INMA: 156600 Euro, din care 133110 Euro finantare din FEDR (85 %) 

 

Parteneri in proiect: 

 

P1 ecoplus. The Business Agency of Lower Austria – Austria 

P2 Suedtirol – Alto Adige – Italia 

P3 WestPannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. – Ungaria 

P4 INMA - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Masini si Instalatii 

destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – Romania 

P5 Lund University – Suedia 

P6 Regional Development Agency Ostrava – Republica Ceha 

P7 Region of Southern Denmark – Danemarca 

P8 Regional Council of Auvergne – Franta 

P9 Flanders Innovation &Entrepreneurship – Belgia 

P10 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est – Romania 

P11 Region Skane – Suedia 

 

Responsabil Proiect din partea INMA: Dr. Ing. Cornelia Muraru-Ionel  

 

Obiectivele proiectului:  

 

- Cresterea numarului de colaborari cros-sectoriale si a parteneriatelor intre clustere din 

fiecare regiune partenera in proiect; 

-  Dezvoltarea de parteneriate strategice inter-regionale pe baza competentelor 

complementare identificate, specifice profilului regional de specializare inteligenta. 

 

Scopul proiectului: 

 

- cresterea numarul de colaborari intre companii si entitati de cercetare (cu 5% in medie 

pana in 2020) care vor conduce la noi lanturi de valoare prin colaborarea inter clustere, 

respectiv la premizele de realizare a unor noi produse si solutii. 

http://www.interregeurope.eu/
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-3506
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-3506


 
Impact estimat și rezultate: 

 

Proiectul CLUSTERIX 2.0 vizeaza noua Programe de Finantare din Fonduri Structurale a 

clusterelor si un Program Regional de Finantare (Flanders Cluster Support Programme). 

De asemenea vizeaza doua instrumente de politica nationale (adresate de P4 si P6) si opt 

regionale.  

Partenerii din proiect considera aceasta abordare ca fiind pozitiva pentru procesul de învățare 

inter-regionala: pe de o parte, există o acoperire bună a programelor de finantare a clusterelor 

din fondurile structurale adresate care permite un schimb de experienta sinergetic între 

parteneri și creaza premisele unui potential de transfer în alte domenii, în special atunci cand 

guvernarea este preocupata de aceasta. Pe de altă parte, există suficientă diversitate pentru a 

profita de pe urma abordarii la diferite niveluri si in diferite moduri. Cu toate că majoritatea 

instrumentelor de politică abordate sunt in corelare cu fondurile structurale, proiectul va 

influența de asemenea si fonduri regionale. 

 

Idicatori: 

Numarul total de evenimente organizate pe tema lectiilor invatate aferente politicilor abordate 

este 81: 

- 9 intalniri de proiect organizate în etapa 1: 

- discutii intre grupuri despre bunele practice identificate; 

- vizite de studiu; 

- intalniri exploratorii pentru evaluarea transferabilitatii / adaptabilitatii  bunelor 

practici in planuri de actiune; 

- un workshop specific dedicat initiativelor europene conexe; 

- un workshop dedicat analizarii in comun a politicile specifice; 

- intalniri exploratorii suplimentare pentru analiza detaliata; 

- 3 schimburi de experienta in cadrul carora gazdele care se ofera voluntar, 

identificate din etapa de pregatire a proiectului, vor primi membri ai altor parteneri 

din proiect pentru o perioada de pana la 2 saptamani. 

- 2 intalniri de monitorizare organizate in etapa 2. 

La nivel regional vor fi organizate cel putin 10 intalniri (1 pentru fiecare partener) cu partile 

interesate de la nivel local, in fiecare semestru al fazei 1, in total 60.  

Minimum 20 bune practici vor fi dentificate, analizate si structurate in scopul diseminarii. 

 

Indicatori de rezultat: 

 

Nr de programe Growth & Jobs sau programe ETC abordate de catre proiectul CLUSTERIX 

2.0 în cadrul carora măsurile inspirate de acest proiect vor fi implementate in proportie de 

100% prin instrumentele de politică abordate aferente fondurilor structurale: 9; 

Numarul de alte instrumente de politica abordate de catre proiectul CLUSTERIX 2.0 în cadrul 

carora măsurile inspirate de acest proiect vor fi implementate in proportie de 100% prin 

instrumentele de politică abordate care nu au legatura cu fondurile structurale: 1; 

Valoarea estimată a fondurilor structurale (Growth & Jobs și / sau ETC), influențate de 

proiect (in EURO): 6343000; 

Valoarea estimată a altor fonduri influentate (in EURO): 5000000. 


