Titlu proiect: Dezvoltarea Cluster Mobilier Transilvan prin servicii de
cercetare și inovare
Poza semnificativa proiect

Nr. contract: 5CLS/2018
Director proiect: Ciprian Morcan
Regiune de dezvoltare: Nord-Vest
Denumire cluster: Cluster Mobilier Transilvan

Domeniu: Lemn și mobilă
Număr membrii cluster: 84
Medalie Certificat ESCA: GOLD

Organizare și dezvoltare cluster - Cluster Inovativ

Scop: -

de a asigura sustenabilitatea clusterului prin dezvoltarea capacității de management a
proiectelor de CDI (derulate la nivelul clusterului și/sau în parteneriat cu Entitatea de Management a
Clusterului), precum și prin dezvoltarea unui produs nou la nivel de cluster (scaun static-dinamic) și
prin furnizarea de servicii suport pentru internaționalizarea membrilor.

Rezultate obtinute:

Rezultate etapa 1:
1 raport intermediar privind agenda strategică de cercetare-dezvoltare și inovare; 1 raport intermediar privind
documentația tehnică de proiectare scaun;
Rezultate etapa a 2 – a:
1 agendă strategică de CDI/50% dintre membri consultați; 1 plan de implementare a strategiei;
2 acorduri de colaborare inter-clustere încheiate (Vukovar – SRIJEM County Development Agency; Acord UIA);
2 adeziuni la lanțuri /rețele internaționale (https://www.iot4industry.eu/about - la sectiunea Ambassadors

Clusters; https://www.tci-network.org/members/ - la secțiunea Members)

1 strategie de extindere (în curs de finalizare – etapa 3);
1 documentație tehnică (staun static-dinamic; prototip etapa 2 - MyTESLA);
1 produs nou dezvoltat de către companii cu sprijinul clusterului (MyTESLA; CMT + Antares Romania, Hygia Consult
si Artena Furniture); 1 serviciu de inovare nou dezvoltat la nivelul clusterului/1 proiect comun dezvoltat la nivelul
clusterului (1 cerere de brevet + 1 cerere marca – EPO);
3 contracte de prestare servicii de inovare oferite companiilor din cluster (Napochim, Salice si JRD)

Impact:

asigurarea sustenabilității pe termen lung a clusterului (planificare strategică, produse și servicii noi – generare
venituri, vizibilitate și atractivitate crescută, atât în plan național, cât și internațional).

Sustenabilitate proiect:

………..

1. Sustenabilitatea funcțională a Entității de Management a Clusterului (dezvoltare și actualizare strategie CDI & de
internaționalizare);
2. Sustenabilitatea organizațională (dezvoltarea unui serviciu nou & exemplul de bună practică – premise pentru
multiplicare, respectiv atragerea altor membri și parteneri în dezvoltări viitoare);
3. Sustenabilitatea financiară (susținerea atragerii unor noi membrii, monetizarea noului serviciu de asistență pentru
dezvoltarea de noi produse/servicii și premisele generării de venituri prin redevența asociată comercializării drepturilor
de proprietate intelectuală: brevet & marcă).

Utilitate instrument pentru EMC:

 Esențial pentru:
 Dezvoltarea capacității interne de planificare strategică;
 Dezvoltarea unor noi produse și servicii, furnizarea de exemple de bune practici și transformarea EMC în
furnizor de servicii suport de CDI;
 Internaționalizarea clusterului și atragerea de noi parteneri externi;
 Asigurarea sustenabilității EMC pe termen lung prin generarea unui model funcțional, organizațional &
financiar datorită premiselor de valorificare a proprietății intelectuale.

Recomandări:

 Alocarea unei finanațări anuale pentru susținerea clusterelor prin finanțarea didicată EMC;
 Includerea EMC în categoria altor beneficiari eligibili finanțați prin UEFISCDI;
 Implicarea EMC în activități de consultare periodică, dat fiind specificul activității acestora, cunoașterii
unor realități cu o mare dinamică (dat fiind lucrul constant al acestora cu inteprinderi, entități de CDI &
instituții publice);
 Finanțarea unor activități ale EMC ca suport pentru propuneri alternative de politici publice în sfera CDI.

