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“Klastre je potrebné zahrnúť do plánu obnovy členských štátov EÚ”
Počas virtuálnej konferencie dňa 30. júna 2020 európsky komisár Thierry Breton a Európska
klastrová aliancia dospeli k záveru, že klastre zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri hospodárskej
obnove jednotného európskeho trhu smerom k zelenej, digitálnej a odolnej budúcnosti. Komisia
spolu s klastrami môžu priniesť úžitok práve z podstaty klastrov, a to vďaka kolektívnym akciám,
spolupráci a silnému partnerstvu.
Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 urýchlila transformáciu smerom k zelenému, digitálnemu
a odolnému európskemu hospodárstvu. Európsky komisár Thierry Breton a Európska klastrová
aliancia (ECA) diskutovali počas videokonferencie dňa 30. júna 2020 o úlohe klastrov v rámci
procesu obnovy, pričom zároveň zosúladili svoje nápady.
Komisár Breton jasne uviedol úmysel spolupracovať s klastrami, nakoľko „sú absolútne
nevyhnutné na urýchlenie transformácie, ktorú zavádzame na našom európskom kontinente, bez
ohľadu na miesto pôsobenia firiem v rámci EÚ.“ Komisár taktiež vyzval klastre a členské štáty EÚ
k okamžitej spolupráci, pretože členské štáty budú musieť v poslednom kvartáli tohto roku predložiť
komisii vlastné plány obnovy. „Musíte byť súčasťou plánu hospodárskej obnovy“ vyhlásil smerom
k ECA, na ktorý komisia navrhuje vyčleniť 750 miliárd EUR, pričom 500 miliárd by bolo
prerozdelených medzi členské štáty. „Ste piliermi mosta, ktorý som ochotný vybudovať na celom
vnútornom trhu.“
Členovia Európskej klastrovej aliancie vyjadrili svoju pripravenosť konať, poskytujúc svoje zdroje
k dispozícii európskej komisii a zároveň požadujúc väčšiu zodpovednosť a dôveru pri
implementácii priemyselných politík EÚ. „Klastre nie sú lobbyingové organizácie,“ zdôraznil
Krzysztof Krystowski, viceprezident ECA. „Sme odborníci, ktorí pôsobia v podnikateľskom
prostredí spolu s firmami.“
Klastre preukazovali svoj potenciál od začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a zároveň
riadili veľké skupiny firiem z rôznych sektorov a aj v rôznych krajinách, v úzkej a nepretržitej
spolupráci s DG GROW s cieľom pomôcť v čase krízy a zároveň hľadať spôsoby zotavenia. „V
okamihu, keď všetci členovia EÚ zatvárali fyzické hranice, nám sa podarilo prekonať všetky
prekážky,“ vysvetlil Antonio Novo Guerrero, prezident ECA. „Takto vznikla Európska klastrová
aliancia: ako koordinované úsilie európskych národných a regionálnych sietí klastrov o vytvorenie
efektívnych a vysoko konkurencieschopných nadnárodných inovatívnych ekosystémov.“
Videokonferencia bola ďalším krokom spolupráce medzi európskou komisiou a Európskou
klastrovou alianciou. Nasledovať budú aj ďalšie kroky, nakoľko komisár Breton oznámil spustenie
tzv. Euroklastrov v rámci nových spoločných klastrových iniciatív v období 2020/2021, ktoré
pomôžu prepojiť ekosystémy ako inovační agenti v medzi-sektorových projektoch. A práve to je
potrebné, zdôraznila Ilaria Massari, manažérka talianskeho klastra Reindustria Innovazione. Podľa
prezidenta francúzskej klastrovej asociácie konkurencieschopnosti a podnikania (AFPC), JeanLuca Beylata, je Európa na ceste k inováciám. „Je to obrovská príležitosť vytvoriť a posilniť
prepojenia medzi rôznymi európskymi klastrami s cieľom vytvoriť nový európsky trh.
Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 1 000 účastníkov z krajín celej Európy. Záznam
z videokonferencie si môžete pozrieť na nasledovnom linku: https://youtu.be/cWi0rhzADcE.
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