Промислово-дослідницькі
міжнародний діалог

кластери

Чорноморського

регіону:

15 лютого 2017 р. в Інституті економіки та прогнозування НАН України
відбувся міжнародний семінар, присвячений проблемам управління, розвитку
та інтернаціоналізації промислових кластерів у Чорноморському регіоні. Мета
заходу – сприяння діалогу між окремими промислово-дослідницькими
кластерами Чорноморського регіону, розширення можливостей співпраці та
надання рекомендацій щодо створення, управління, підтримки й
інтернаціоналізації цих кластерів (Інститут економіки та прогнозування НАН
України).
У семінарі взяли участь 80 учасників, з них 23 представляли такі країни,
як Австрія, Болгарія, Вірменія, Литва, Молдова, Німеччина, Румунія, Польща,
Португалія, Угорщина, Франція. Також у роботі семінару взяли участь
представник Європейської комісії Т. Деварс, заступник директора департаменту
КМДА Анатолій Баган тощо.
У першій частині семінару І. Марінковіч (Австрія) зробила огляд проекту
Black Sea Horizon, учасником якого є й Інститут економіки та прогнозування, а
Г. Вайс (Австрія) презентував проект RILINKS2UA, що має на меті посилення
взаємодії між Україною та ЄС у сфері науки та інновацій. Також Д. Томпсон та
Ф. Рока презентували рекомендації зі створення, управління, розвитку та
інтернаціоналізації кластерів та Європейську платформу співробітництва
кластерів. П. Святек (Німеччина) зробив огляд німецьких ініціатив з підтримки
кластерів.
Друга частина семінару була присвячена обміну досвідом розвитку та
функціонування кластерів у країнах Чорноморського регіону. Н. Бойко
(Україна) доповіла про досвід транскордонного кластеру Cassiove Life Science,
Ф. Аріон (Румунія) розповів про кластер «Агротрансільванія». У третій
презентації С. Рангелов (Болгарія) висвітлив діяльність болгарської асоціації
бізнес-кластерів.
Семінар викликав значний інтерес, що підтвердилося не лише кількістю
учасників, а й досить активною дискусією та обговоренням, під час яких
учасники відзначили необхідність подальшого проведення заходів щодо
сприяння співробітництва між кластерами, формування мереж, обміну досвідом
тощо.
Семінар проводився в рамках виконання двох проектів, що фінансуються
Рамковою програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020»: the Black Sea Horizon та the Strengthening Research and
Innovation towards Ukraine (грантові угоди № 645785 та №692476). Іноземні та
вітчизняні учасники особливо відзначили організацію семінару, проведеного
Інститутом економіки та прогнозування.
Основні презентації

