Titlu proiect:
“Dezvoltarea capacitatii de inovare a clusterului Romanian Textile Concept”

Nr. contract: 3CLS
Director proiect: Sara Wechsler
Regiune de dezvoltare: Sud Muntenia

Denumire cluster: Romanian Textile Concept
Domeniu: Textile si pielarie
Numar membrii cluster: 65
Medalie Certificat ESCA: Argint

Organizare și dezvoltare cluster - Cluster Inovativ

Scopul:
Scopul proiectului este sustinerea cresterii competitivitatii membrilor clusterului si a dezvoltarii
economice durabile a sectorului de confectii textile in regiunea Muntenia Sud prin facilitati si
servicii tehnologice competente rezultate din activitati de CDI oferite de clusterul RTxC.
Obiectivul general:
Sprijinirea clusterului RTxC in elaborarea agendei de cercetare dezvoltare inovare si asumarea planului
de implementare.
Obiectivele specifice:
OS1. Consolidarea capacitatii EMCului in a utiliza in comun toate resursele,
OS2. Cresterea gradului de (eco)-inovare al intreprinderilor din cluster din Regiunea Sud Muntenia
OS3. Sprijinirea IMM- urilor din regiunea Muntenia Sud din sectorul textilelor in ce priveste
sustenabilitatea afacerilor, produselor /serviciilor
OS4. Cresterea capacitatii echipei de management a clusterului RTxC si a membrilor sai de a se conecta si
integra in lanturi si retele europene si internationale din domeniul textil.

Rezultate obtinute:

Dintre rezultatele obtinute in cadrul etapelor 1 si 2 ale proiectului, mentionam:
- Studiu privind stadiul actual al gradului de inovare al clusterului RTxC, 24 de firme intervievate
- Agenda strategica CDI preliminara - stabileste scopurile si obiectivele CDI ale clusterului
- Servicii specifice de inovare oferite companiilor din cluster- 21 de audituri tip business review, 5 audituri
specializate de inovare si 1 audit inovare tip competence mapping
- Anexa manual identitate vizuala – elementele de identitate vizuala corespunzatoare proiectului
- Plan de comunicare si diseminare
- Dezvoltarea cooperarii in cadrul clusterului – s-au extins si definitivat grupurile de lucru – Grup de lucru
Inovare; Grup de lucru internationalizare; Grup de lucru educatie; Grup de lucru management proiecte
- Agenda Strategica de Cercetare-dezvoltare-inovare a clusterului
- s-au creat nuclee de cercetare pentru fiecare directie CDI identificata: Cresterea economica bazata pe
cercetare – devoltare – inovare, Politici industriale adaptate erei globalizarii si Promovarea unei economii cu o
rata mai mare de ocupare a fortei de munca
- Studiu privind valorificarea superioara a deseurilor textile
- Baza de date privind deseurile textile rezultate din procesul de productie
- Sesiuni de instruire pentru membri si pentru echipa de management a clusterului
- Audituri de eco-inovare la 2 firme alese in functie de rezultatele activitatii 1.3
- Audit ESCA pentru reconfirmarea nivelului de excelenta al clusterului
- Plan de implementare asociat agendei strategice de CDI - Plan de actiune pana in 2023
- Diverse activitati de diseminare a rezultatelor proiectului,
Pentru etapa a 3-a a proiectului, rezultatele scontate sunt:
- Planificarea dezvoltarii unui Centru de Informare Tehnologica
- Elaborarea strategiei de internationalizare a clusterului

Impact:
-

organizarea mai buna a actorilor economici -> trecerea intr-o etapa calitativ superioara -> mentinerea
industriei textile si de confectii in randul sectoarelor competitive ale Regiunii Muntenia Sud.
o crestere a cifrei de afaceri si a exporturilor cu minim 10% si implicit a cheltuielilor CDI la nivelul
membrilor clusterului pana in 2023.
consolidarea industriei textile in regiunea Sud Muntenia printr-o mai buna integrare a lantului valoric la
nivel regional.
Sustinerea membrilor in procesul de internationalizare, prin finalizarea strategiei de internationalizare a
clusterului.
cresterea cu ~5% a locurilor de munca si asigurarea dobandirii competentelor necesare printr-un sistem
propriu de integrare in procesul de productie pe toate palierele.
imbunatatirea indicatorilor Romaniei la nivel european si anume:
- Cheltuielile CDI in sectorul privat;
- Inovare de produs/ proces in intregime;
- Inovare de marketing/organizationala;
- Inovare derulata de IMM-uri in parteneriat;

Sustenabilitate proiect:
-

D.p.d.v. organizational - intarirea capacitatii EMC-ului RTxC de a asigura gestionarea agendei strategice CDI.
D.p.d.v. economic - dezvoltarea de noi servicii catre membri si a unui nou model de business
D.p.d.v. ecologic - efecte (indirecte) pozitive prin sustinerea unor abordari si domenii cu impact redus asupra
mediului, cum ar fi reutilizarea deseurilor, implementarea conceptului de economie circulara

Utilitate instrument pentru EMC:

………..

- Dezvoltarea cooperarii in cadrul clusterului:
- grupuri de lucru (4 grupuri definitivate): Inovare – 8 membri; internationalizare – 5 membri; educatie - 5
membri; management proiecte – 3 membri
- 3 nuclee de cercetare x 3 membri / nucleu
- Participarea reprezentantilor mai multor membri la evenimentele de brokeraj, la seminariile strategice si
sesiunile de instruire
- Dezvoltarea cooperarii inter-clustere
- sesiunea de management cluster
- evenimente de brokeraj
- semnare un protocol de colaborare cu clusterul Sorintex din republica Moldova
- Servicii specifice de inovare oferite companiilor din cluster
- organizare seminarii strategice pe teme de inovare
- audituri de inovare realizate
- recomandari pentru dezvoltarea activitatii prin servicii de sustinere financiara si non-financiara facute in
auditurile de inovare
- servicii de auditare de eco-inovare
- Studiu privind valorificarea superioara a deseurilor textile
- Implementarea unui nou sistem de business (conceptul de servicii integrate de cluster)
- Reconfirmare ESCA Label
- Realizare Startegie de CDI si plan de implementare si Strategie de internationalizare

Recomandari:

- Continuarea programului in vederea implementarii obiectivelor stabilite de clustere in strategiile de CDI

