Titlu proiect:
Dezvoltarea capacității CDI a clusterului PRO WOOD –
”INNO WOOD ”

Nr. contract: 6CLS
Director proiect: Kádár Rezső
Regiune de dezvoltare: Centru
Denumire cluster: Clusterul Regional al Lemnului PRO WOOD
Domeniu: Industria Prelucrării Lemnului și Fabricarea mobilei
Numar membrii cluster: 42 firme și 18 instituții și organisme CDI
Medalie Certificat ESCA: Gold – în curs de certificare

Organizare și dezvoltare cluster - Cluster Inovativ

Scop:
•
•
•
•

Creșterea gradului de inovare al firmelor membre în cluster
Întărirea cooperării între firmele membre
Crearea de noi produse inovative
Internaționalizarea activității firmelor membre

Rezultate obținute:
•
•
•
•
•
•
•

Impact:
•
•
•
•

Analiza situației actuale privind gradul de inovare al clusterului PRO WOOD
Studiu de piață asupra industriei lemnului și mobilei la nivel național și internațional
Agenda strategică CDI a clusterului
Auditarea capacității de inovare pentru membrii clusterului
Planul de implementare preliminar al strategiei CDI
Elaborarea planului de promovare și internaționalizare
ESCA GOLD Label

Proiecte inovative derulate în parteneriat, inovare de produs sau de proces, conducând la creșterea cu 10% a cifrei de
afaceri, exporturilor și cheltuielior CDI la nivel de cluster până în 2023.
Consolidarea industriei lemnului și a mobilei, ca un domeniu regional de excelență, integrarea lanțului valoric regional,
trans-sectorial
Creșterea numărului de angajați la nivelul clusterului cu 5% până în 2023
Implicarea tututor actorilor relevanți de pe scena inovării la nivel regional (ADR Centru, CCI-uri, Centre Transf. Teh., Univ.,
Scolii Prof.)

Sustenabilitate proiect:

………..

Organizațional:
• Întărirea capacității entității de management a clusterului PRO WOOD de a asigura gestionarea agendei strategice CDI

•

• Înființarea grupului de lucru „CDI” și a activităților de formare profesională specializate
• Demersul participativ ce va asigura asumarea strategiei CDI și a planului de implementare de către toți membri
• Economic:
• Noi servicii oferite de către managementul clusterului pentru membri, un model nou de business
• Social:
• Open Innovation 2.0: parteneriat durabil cu autoritățile publice și societatea civilă la nivel local și regional
• Ecologic:
• Implementarea conceptului de eco-inovare la nivelul clusterului

Utilitate instrument pentru EMC:
•
•
•
•

Consolidarea capacității CDI
Implicarea unor fime noi in clusterul PRO WOOD
Creșterea vizibilității pe plan național și internațional
Facilitarea colaborării cu alte entități cimilare din țară și străinătate

Recomandări:
• Îmbunătățirea și consolidarea poziției României din punct de vedere al gradului de inovare la nivel
internațional
•

Planificare strategică prin implicarea tuturor actorilor relevanți de pe scena inovării

