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a. Kiválasztott 2 iparágra vonatkozóan – előreláthatólag bútoripar és környezeti technológiák- külső 

szakértők bevonásával, klubrendezvények keretében a benchmarking tevékenység megismertetése 
a klaszter tagvállalatokkal. A legjobb gyakorlatok fontosságának megismertetése, adaptálása a 
klasztervállalatok saját tevékenységére. Ennek keretén belül klubfoglalkozásokra fog sor kerülni, 
illetve gyakorlati példák kerülnek kidolgozásra a résztvevők igényei, illetve saját tevékenységük 
számára adaptálható módon. 

 
b. A klasztertagok szakmai és vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, piaci kapcsolataik bővítéséhez, 

különböző szakmai adatbázisokat bocsátunk a tagok rendelkezésére. Az adatbázisok összegyűjtése 
és aktualizálása folyamatosan történik, és folyamatosan kapják az információt a tagvállalatok. A 
legfontosabb adatbázisok a következők: innovációs, logisztikai, pályázatfigyelési, beszállítói 
adatbázisok. Az adatbázisok népszerűsítése a klaszter honlapján is meg fog történni. 

 
c. A klaszter 2011-ben alakult, ezért még nem készült el a stratégiája. A klaszter stratégia 

megfogalmazza a térségben együttműködő vállalkozások jövőbeli terveit, a megvalósításhoz 
szükséges eszközöket. A klaszter stratégiájának illeszkedni kell a térség gazdasági stratégiájához 
is, mert csak így lesz működőképes, és a gazdasági fejlődést elősegítő a klaszter működése. A 
stratégia előreláthatólag 2013. októberére készül el. 

 
d. A klaszter számára honlap kialakítása, ahol a klaszterről jelennek meg információk, a 

tagvállalatokat érintő hírek, munkaanyagok kerülnek fel rá, valamint lehetőségük lesz a 
tagvállalatoknak saját tevékenységük bemutatására is. 
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Az EU helyi és regionális képviselői éves brüsszeli találkozójukon eszmét cseréltek arról, miként 
lehetne a versenyképességet, a növekedést és a foglalkoztatást fellendíteni.  
Az uniós programoknak köszönhetően például a vállalkozások 2007 óta 450 000 munkahelyet 
teremthettek, legalább 56 000 kisvállalkozás jutott finanszírozáshoz, és 460 000 fiatal kapott segítséget 
az álláskereséshez.  
A Bizottság javaslatcsomagot terjesztett elő, hogy a regionális támogatások következő hulláma (2014–
2020) még hatékonyabb legyen az Európa 2020 uniós növekedési és foglalkoztatási stratégia hosszú 
távú céljainak elérésében.  
 


