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Organizare și dezvoltare cluster - Cluster Inovativ

Scop:

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui cadru eficient de cooperare între
membrii clusterului, pentru obținerea de beneficii tangibile, a creșterii eficienței
energetice și a protecției mediului înconjurător prin dezvoltarea atât a produselor
inovative cât și a activităților de consultanță în domeniul inovarii.

Rezultate obtinute:
Dezvoltarea de proiecte comune de CDI în parteneriat la nivelul clusterului
Pe parcursul derularii proiectului s-au initiat si depus proiecte de cercetare in comun de catre
membri clusterului. S-a castigat un proiect Horizon 2020 in colaborare intre 3 membrii ai
clusterului: INCDTIM Cluj-Napoca, Primaria Municipiului Cluj si Aries Transilvania.
S-a depus un proiect de transfer de cunostinte intre o companie private din cluster(S.C. 4C
project Consulting) si un institute national de cercetare-dezvoltare (INCDTIM)

Dezvoltarea de produse/tehnologii/servicii noi sau semnificativ îmbunatățite cu
potențial de a fi introduse pe piața internă și externă de membrii clusterelor de inovare
Studiile de cercetare dezvoltate in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice si Moleculare vor fi utilizate si trasnferate catre o companie privata din
cluster si vor duce la cresterea capacitatii de inovare a cesteia dar in mod direct ii vor creste si
profitul. Este vorba de un transfer tehnologic in domeniul microhidrocentralelor care va duce
la cresterea capacitatii de productie si a eficientei energetice a acestora.

Dezvoltarea cooperării, atât în cadrul clusterului, cât și inter-clustere
Impreuna cu celelalte clustere din zona de NV Clusterul TREC este membru fondator in
Consortiul Clusterelor. Aceasta entitate a dobandit forma juridical si va duce la o crestere a
proiectelor derulate in comun interdisciplinary pentru a crea un adevarat Pol de competenta in
zona de NV. Toiate actiunile commune se vor derula sub sloganul”smart Transylvania” si vor
duce la cresterea capacitatii de inovare si competenta a tutror membrilor nostri.
Servicii specifice de inovare oferite companiilor din cluster
Echipa de management a clusterului TREC a absolvit un curs de inovare in vederea cresterii
capacitatii echipei executive de a ajuta companiile membre sa devina mai innovative si
competitive.
Companii din cluster care au beneficiat de servicii specifice de inovare
In cadrul grupurilor de lucru constituite am prezentat membrilor strategia de inovare comuna,
urmand a dezvolta strategii personalizate in functie de nevoile fiecaruia si in functie de cerintele
pietei energetice in primul rand in acord cu strategiile locala si nationala in acest domeniu
Dezvoltarea și gestionarea unei platforme de colaborare online între membrii clusterului
In cadrul site-ului web al clusterului vom realiza un tool de colaborare online directa intre
membrii pentru a facilita comunicarea intre ei si a putea singuri sa isi prezinte atat cererea cat si
oferta de servicii si produse. UN prim pas a fost crearea unei banci de date cu aceasta oferta
de servicii si produse, o baza de data care a fost prezentata membrilor pentru a sti cu exactitate
fiecare ce poate oferi si cu ce poate contribui la dezvoltarea clusterului.
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Impact
(i) Impactul tehnologic/științific se referă la creșterea calității cercetării precum și a transferului
tehnologic și de cunoștințe dinspre entitățile de cercetare către mediul economic;
(ii) Impactul economic și social Proiectul urmărește dezvoltarea calitativă și cantitativă a performanței
capitalului uman din cercetare; creșterea calității vieții prin efectele pe care rezultatele implementate
ajung să afecteze în mod pozitiv societatea;
(iii) Impactul asupra calității mediului Proiectul propus este în total asentiment cu Strategia de
Dezvoltare Energetică a României, prin: a) creșterea calităţii vieţii pe baza utilizării resurselor energetice
alternative curate; b) gestionarea durabilă a resurselor naționale pe baze eco-responsabile.
Metodele utilizate în cadrul proiectului în vederea maximizării impactului:
i) prezentarea unor soluţii concrete la problemele actuale de mediu și economice în același timp, prin
reducerea cheltuielilor pe termen mediu și lung;
ii) impunerea tehnologiilor ecologice, noninvazive pentru mediul înconjurător, cu consumuri mici de
materii prime și energie, destinate unei dezvoltări durabile;
iii) gestionarea durabilă a resurselor naționale pe baze eco-responsabile; iv) implementarea unor
proiecte de producere a energiei verzi din surse alternative – cu impact major asupra îmbunătățirii
mediului înconjurător și reducerii amprentei de carbon.
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Sustenabilitate proiect:

Prin intermediul prezentului proiect se are în vedere abordarea tematicilor de CDI generatoare de valoare adăugată înaltă,
orientate spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor în armonie cu mediul natural, care să conducă la o creștere
economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în conformitate cu obiectivul strategiei Europa 2020
(http://ec.europa.eu).
Dezvoltarea agendei strategice a clusterului TREC pe următorii ani constituie condițiile de viabilitate pe termen mediu și
lung a clusterului și totodată o adaptare la nevoile actuale a pieței din regiune în ceea ce privește energia din surse
alternative.

Utilitate instrument pentru EMC:

Implementarea proiectului va genera intr-un orizont de timp de 5-10 ani prin posibilitatea realizării unui transfer
tehnologic efectiv, un trend ascendent al numărului de proiecte cîștigate de către cluster cu finanțare naționala si
internaționala, pe baza cărora se vor susține în viitor cheltuielile de operare a clusterului și de atragere a resursei
umane înalt calificate. De asemenea, atragerea unor proiecte de cercetare directe cu actorii din mediul economic
va constitui o premisă pentru asigurarea financiară a durabilității și sustenabilității proiectului. Atât transferul
tehnologic al prototipurilor de echipamente pentru energii alternative dinspre mediul de cercetare către membrii
din mediul privat, cât și activitățile de consultanță și inclusiv asistență pentru accesarea de fonduri structurale și
implementare a proiectelor vor spori veniturile clusterului TREC pentru asigurarea sustenabilității financiare a
proiectului.

Recomandări:

Crearea de instrumente de finantare asemanatoare dedicate entitatilor de management ale clusterelor in
vederea asigurarii unei finantari minime care sa permita functionarea de baza a acestora.

