Stimați colegi,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de organizator și Ministerul Economiei, Institutul
de Prognoză Economică București, Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii și Asociația
Clusterelor din România în calitate de parteneri, au plăcerea să vă invite la conferința internațională
Clusterele și managementul cunoașterii pentru Europa 2020, eveniment ce se va desfășura în perioada 22-23
septembrie 2014, în Centrul de Conferințe Unirea Iași.
Acest eveniment dorește să aducă împreună pe de o parte decidenti europeni în politica de clustere, autorități
publice, instituții financiare, asociații de sprijin și de management pentru structurile de cluster din întreaga
Europă, iar pe de alta companii și membri ai clusterelor, universități, institute de cercetare, pentru a asigura
un înalt nivel calitativ, dar și pragmatic al evenimentului.
Împreună cu lectorii și moderatorii noștri vom căuta răspunsuri pentru următoarele întrebări:
- Cum pot deveni clusterele mai competitive și cum pot contribui ele la relansarea industrială a regiunilor
din care fac parte si a Europei?
- Vor reuși programele de cooperare transnațională Dunărea 2020, INTERREG 2020, noile programe
operaționale să acopere toată problematica dezvoltării clusterelor?
- Cum pot fi capitalizate rezultatele proiectelor transnaționale pentru a asigura un cadru de interacțiune
suficient de dezvoltat și de atractiv între clusterele europene?
- Mai avem nevoie de clustere emergente?
- Sunt suficient de pregătiți managerii de clustere pentru a obține certificările de calitate?
Organizată cu sprijinul proiectului strategic european Cluster PoliSEE, evenimentul se bucură de prezența unor
specialiști și a numeroase clustere din țări precum Austria, Italia, Grecia, Bulgaria, Germania, Franța, Spania,
Danemarca precum și de reprezentanți ai Comisiei Europene.
Accesul la lucrările conferinței este gratuit în baza formularului de înregistrare. Prentru a vă inscrie accesați
www.events.finantare.ro.
Sunteți,
de
asemenea,
invitați
să
vă promovați
produsele/serviciile/identitatea/imaginea
clusterului/organizației Dvs. în cadrul conferinței în cadrul unor standuri permanente. In acest sens, vă rugăm
să consultați oferta atașată.

Vă așteptăm la Iasi!

Cu deosebit respect,

Daniel Coșniță
Președinte CLUSTERO

