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Transformăm Clujul
în Capitala Europeană a Inovării
Conferința Internațională a Clusterelor din Transilvania de Nord este un
eveniment anual, rezultat din necesitatea de a crea proiecte inovatoare comune,
cu un impact asupra comunităților, dar și a industriilor din care fac parte
entitățile partenere. Conferința va reuni peste 250 de participanți din țară și
străinătate, care vor avea ocazia să discute sau să inițieze proiecte noi în cadrul
unor sesiuni de matchmaking, obiectivul organizatorilor fiind ca evenimentul să
se încheie cu cel puțin cinci inițiative concrete.
În cadrul celor opt workshop-uri, membrii clusterelor din România și Europa,
reprezentanții mediului de afaceri, autoritățile publice și instituțiile de cercetare
vor afla care sunt bunele practici în domeniu și vor analiza, împreună cu experții
invitați, impactul inovării deschise și a colaborării în diferite ecosisteme, pornind
de la o serie de studii de caz tematice.
Într-un oraș al tehnologiei, această conferință va aduce în discuție proiectele
inovatoare dezvoltate la nivel local, maparea ulterioară a acestora și includerea
lor în cursa pentru CLUJ CAPITALĂ EUROPEANĂ A INOVĂRII. Inițiative precum
crearea sângelui artificial, aplicații de smart tourism și smart furniture, proiecte
eHealth, software și produse inovatoare cu valoare adăugată mare sunt doar
câteva domenii care se vor regăsi în aplicația pentru Cluj Capitală Europeană a
Inovării.
Conferința Internațională a Clusterelor din Transilvania de Nord este și un
instrument menit să stimuleze colaborarea dintre întreprinderi, universităţi,
institute de cercetare, autorităţi locale şi diverse entități care oferă servicii.
Evenimentul este inițiativa Consorţiul Clusterelor din Transilvania de Nord,
care reunește peste 260 de entităţi din domeniul economic, cercetare şi inovare
şi domeniul administraţiei publice. Companiile reprezentate de aceste clustere
au peste 18.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri cumulată de peste
1,3 miliarde de euro.
Co-organizator al conferinței este rețeaua TCI, care susține, pentru prima dată,
un eveniment de gen în România. TCI este lider global cu expertiză în clustere și
competitivitate, cu peste 9000 de specialiști din 110 țări.

250+ DE PARTICIPANȚI
50+ DE INVITAȚI STRĂINI
8 WORKSHOP-URI
2 ZILE DE MATCHMAKING
100 DE ÎNTÂLNIRI MATCHMAKING
20 DE EXPOZANȚI

AGENDA
CONFERINȚEI

IT&C ȘI INDUSTRII CREATIVE
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
AGROBUSINESS
INOVAȚIE ÎN INDUSTRIA MOBILIERULUI
MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NOI

SPEAKERI
CONFIRMAȚI

Bror Salmelin, consilier pentru Sisteme de Inovare
al Comisiei Europene
Expert pentru sistemele de inovare în cadrul Comisiei Europene,
Direcția Generală pentru Comunicații, Rețele și Tehnologie (DG
CONNECT), Bror Salmelin gestionează, în prezent, activitatea Open
Innovation Strategy and Policy Group, un grup ce oferă consultanță
în prioritizarea strategică pentru servicii și inovare deschisă. În
calitate de manager de proiect, a dezvoltat Reţeaua Europeană
„Living Labs”, un concept lansat în anul 2006, odată cu preluarea
preşedinţiei UE de către Finlanda. Proiectul include, azi, peste 170 de
„living labs”, veritabile ecosisteme ale dezvoltării, care pun cetăţeanul
în mijlocul procesului de inovare.
Bror Salmelin este membru al New Club of Paris și al Consiliului
Consultativ pentru Inovare în cadrul Value Institute, Irlanda.

SPEAKERI
CONFIRMAȚI

Dénes Levente, Profesor și Decan Asociat pentru Cercetare și Relații
Internaționale, Facultatea de Inginerie, Științele Lemnului și Arte
Aplicate „Charles Simonyi”, Universitatea de Vest (Sopron)
Doctor al Universității de Vest din Ungaria, Dénes Levente este, de
asemenea, profesor invitat al Universității din Virginia de Vest , Secția
Silvicultură și Resurse Naturale. Aria sa de cercetare vizează:
• materiale compozite din lemn și dezvoltarea de produse de bază
• cercetare în utilizarea procesului de control statistic și metode de
proiectare experimentală în industria lemnului
• analiza aplicabilității si implementării metodelor de management
al calității și planificarea calității în procesele din industria mobilei și
prelucrarea lemnului
• dezvoltarea panourilor ondulate din lemn pentru noi compozite
hibride, utilizate în aplicații structurale
• dezvoltarea de produse și sisteme inteligente.

SPEAKERI
CONFIRMAȚI

Mihai Dragomir, Research & Development Manager și Profesor
Asociat al Universității Tehnice din Cluj-Napoca
Specialist în implementarea sistemelor integrate de management și
de îmbunătățire a acestora, cu o experiență vastă ca trainer pentru
companii și consultant în management. Mihai Dragomir a luat parte
la 20 proiecte de cercetare și contracte educaționale de dezvoltare și
organizatorice, 9 dintre ele în calitate de manager sau membru al
echipei de conducere. Până în prezent, a fost implicat în 3 proiecte
Erasmus / Leonardo și a fost Managing Partner al unui proiect în
cadrul Programului Cadru 7.
În România, Mihai Dragomir a dezvoltat și implementat proiecte cu
finanțare europeană, cu o valoare totală de peste 20 milioane euro.

SPEAKERI
CONFIRMAȚI

Gabriela-Magdalena Pîrvu, Responsabil Politica de cluster în
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Direcția
Politici Industriale și Competititvitate
Elaborează politici și strategii pentru consolidarea și dezvoltarea
clusterelor și polilor de competitivitate. Are o bogată experiență în
domeniul excelenței clusterelor, provocări pentru politica industrială
și creșterea competitivității economice.

O SINGURĂ PLATFORMĂ,
ZECI DE PARTENERIATE STABILITE
Pe durata întregii conferințe, participanții vor avea ocazia să se întâlnească cu potențiali parteneri
de afaceri, prin intermediul platformei de matchmaking B2Match. Un concept inițiat de Comisia
Europeană, B2Match este adus, în premieră, în România, la Conferința Internațională a Clusterelor
din Transilvania de Nord, pentru a facilita interacțiunea dintre reprezentanții companiilor și a
clusterelor participante, în eventualitatea demarării unor proiecte comune.
Participanții vor avea posibilitatea de a-și crea un profil personal pe platformă, menționând
proiectele pentru care caută parteneri de afaceri sau în care doresc să investească. Ei vor putea
stabili întâlniri B2B (Business to Business), C2C (Cluster to Cluster), B2C (Business to Cluster), care
se vor întinde pe durata a maxim 20 de minute fiecare.
Cei interesați se pot înregistra pe platformă până pe 7 iunie 2016, accesând
https://www.b2match.eu/clustersmatchmaking
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