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Stručný popis projektu
Cílem projektu je zlepšení účinnosti regionálních rozvojových politik v oblasti inovací a klastrových
politik pro chemický sektor prostřednictvím mezinárodní spolupráce a výměny nejlepších praktik.
V tomto kontextu je záměrem projektu iniciovat vzájemné učení se mezi regiony s většími či
menšími zkušenostmi, aby se zlepšila kapacita a znalosti regionálních aktérů a celková výkonnost
regionálního inovačního systému.
ChemClust také bude hledat možnosti, jak přispět k přechodu regionů od tradičních odvětví
(objemové chemikálie) k novým oborům podnikání (nové materiály, biotechnologie apod.). Těmito
aktivitami projekt ChemClust nepřímo podporuje podnikání a rozvoj nových oborů podnikání
v chemickém sektoru s konkrétním zacílením na nové produkty a procesy, které jsou vysloveně
založeny na znalostech a inovacích.
Mezi stanovené výsledky projektu patří dosažení nové kvality spolupráce mezi “chemickými
regiony”. To obnáší jak výměnu odborných poznatků, transfer zkušeností a těch nejlepších praktik
ve vztahu k regionálním politikám rozvoje klastrů a podpory inovací, tak hlubší spolupráci
chemických klastrů. ChemClust si rovněž klade za cíl rozvíjet v chemických klastrech prostředí
přátelské k inovacím z hlediska legislativy a v této souvislosti bude spolupracovat na vhodných
doporučeních jak na regionální, tak evropské úrovni.

Aktuality/Realizované a připravované akce
První workshop v Bruselu, EU-Wochenspiegel (April 2010, s.9)

Prezentace, dokumenty
ECRN (European Chemical Regions Network) Newsletter (May 2010)

