Consolidarea ecosistemului de inovare al Cluj IT prin specializare inteligenta in scopul transformarii
structurale si internationalizarii bazate pe proprietate intelectuala a sectorului IT din Romania
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Organizare și dezvoltare cluster - Cluster Inovativ

Scop:

Consolidarea procesului de aliniere strategica si inovare in randul membrilor din cluster in vederea
dezvoltarii accelerate, in cadrul unor formule de cooperare pe termen scurt, mediu si lung, a unor
tehnologii si produse inovative in sectorul ITC, cu potential de scalare internationala, bazate pe rezultate
ale cercetarii din randul structurilor specifice universitatilor si centrelor de cercetare membre ale
clusterului

Rezultate obtinute:

9 evenimente inter-cluster la nivel international (Canada, Germania, Rep. Moldova, Maroc, Franta, B-H, Serbia, Bulgaria,
Macedonia de Nord); 2 evenimente inter-cluster la nivel national (RoHealth, Clems); 3 brokeraje nationale; 1 eveniment
international CDI; pregatirea unei conferinte mondiale in inovatie si a urmatorului eveniment international CID (nota: au
trebuit amanate pentru toamna din cauza COVID-19); pregatirea cadrului pentru Gold Label (ESCA); 2 instruiri in domeniul
internationalizarii (Africa si America de Sud); 3 instruiri in domeniul inovarii; 3 audituri de inovare; 2 audituri de
internationalizare; 10 servicii de inovare; 5 produse identificate cu potential de internationalizare; 1 studiu de piata pentru
internationalizare; 1 baza de date cu produse si servicii; 4 digital talks firme-unitersitati; 1 DIH recunoscut fully operational de
CE; 10 parteneriate structuri cercetare-firme.

Impact:
-

Atragerea in cluster pe parcursul proiectului a inca 3 universitati, a unui centru de transfer tehnologic si a unui centru de
cercetare in inteligenta artificiala
Reusita a 4 proiecte H2020 care urmeaza sa inceapa in vara lui 2020, care deschid noi orizonturi de cercetare-inovare in
securitate cibernetica pentru IMM-uri, IoT in domeniul maritim, start-upri in domeniul tehnologiilor spatiale si start-up-uri
pentru drone inteligente
Deschiderea unor piete emergente pentru unii membri din Cluj IT in Africa, primele proiecte de internationalizare fiind
deja demarcate in cateva tari africane
Crearea contextului pentru dezvoltarea de noi tehnologii proprietare in parteneriat cu structuri de cercetare, prin
intermediul Centrului pentru Inovatie Digitala (DIH4S)

Sustenabilitate proiect:

………..

Hub-ul pentru inovatie digitala DIH4S (dih4society.ro) – aprobat ca fiind “fully operational” de catre CE. DIH4S include 27
parteneri, dintre care 3 sunt universitati. Prin DIH4S se vor dezvolta diverse servicii privind transformarea digitala si
inovatiile digitale, instruiri de specialiate, acces la laboratoare de specialitate. In paralel, prin actiunile de internationalizare
Cluj IT si unii dintre membri sai sunt deja parte in 4 proiecte H2020 (securitate cibernetica, IoT, tehnologii spatiale, drone
inteligente) care se lanseaza incepand cu lunile mai si iunie 2020, sunt in pregatire alte proiecte H2020 in domeniul
roboticii inteligente, precum si proiecte regionale in zona de specializare inteligenta. De asemenea, suntem implicati in
initiative ale CE in grupuri de experti pentru orase inteligente, pentru standardizare si pentru inteligenta artificiala.

Utilitate instrument pentru EMC:

Proiectul a facilitat angajarea de personal in cadrul EMC-ului pe zona de dezvoltare a inovarii, in comunicare si
administrativ. Acest lucru s-a concretizat intr-o prezenta mult mai intensa a Cluj IT pe retelele sociale (Facebook, LinkedIn),
in organizarea unui numar mai mare de evenimente de dimensiune regionala, nationala si inclusiv internationala. De
asemenea, a facilitat lansarea unor proiecte de inovare in parteneriat (pe aspecte de transformare digitala) pentru
beneficiari din Romania, in special din sfera administratiei publice. Un alt element de utilitate a fost reprezentat de mai
buna articulare a viziunii si misiunii EMC in relatie cu membrii clusterului, precum si a strategiei de dezvoltare in domeniul
inovarii bazate pe proprietate intelectuala proprie.

Recomandări:

Continuarea sustinerii din fonduri publice a clusterelor inovative, deoarece in susidiar se sustine de fapt
ecosistemul de inovare facilitat de catre EMC. Experienta din cadrul proiectului indica o dinamizare a
relatiilor dintre agentii economici si structurile de cercetare din universitati, concretizate si formule
parteneriale pentru proiecte de specializare inteligenta si proiecte finantate in PN-III, precum si o
prezenta sporita a acestor entitati in initiativele clusterului din proiectele international.

