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Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes 
mértékben a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület vállalja a felelősséget, és az 
semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását 
tükröző tartalomnak.
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az innováció a versenyképesség fontos mozgatórugója regionális, nemzeti és európai szinten is. az el-
múlt évek pénzügyi nehézségei következtében a kkV-k különösen nehéz helyzetbe kerültek, az innová-
ció menedzsmentje, az új termékek fejlesztése és forgalomba hozatala nehézségekbe ütközik.
a projekt célkitűzése, hogy egy olyan határmenti pilot program valósuljon meg, amelyben a vizsgált 
klasztereknek és a klaszter tagjainak innovációs tevékenysége fejlődjön, hatékonyabbá váljon.

A projekT során A köveTkező Tevékenységek 
megvAlósíTásáT Tervezzük: 

a) az értékteremtés folyamatának vizsgálata (előállítási lánc) a kiválasztott klaszterek vállalatainak számára 
mindkét régióban a klaszterek együttműködésével

b) a vizsgálat eredményeit felhasználva a legmegfelelőbb ( vállalat-specifikus és klaszterekre vonatkozó) me-
nedzsment módszerek és eszközök kiválasztása, amiket integrálni kell a termelési folyamat innovációjába 

c) egy irányvonal, vezérelv kidolgozása az innovációs és szellemi tulajdon menedzsmentre vállalati és klaszter 
szinten egyaránt

d) a fent említett folyamat során megszerzett tudás és a menedzsment képességek régióközti megosztása, 
cseréje.

A projekT megvAlósíTásánAk előnyei:
Új megközelítést nyújt az vizsgált szervezetek számára hasznos készségeik kialakítására.•	
A korábbiakban az innováció menedzsment projektek főként regionális innovációs stratégiákra fókuszál-•	
tak. A Cross-Cluster projekt módszertanát úgy alakítottuk ki, hogy annak használata a lehető legközelebb 
álljon a vállalat-specifikus termékfejlesztési folyamathoz.

A projekt elősegíti a klasztertagok belső együttműködését az innováció területén.•	
A projekt elősegíti a vállalatok és klaszterek közötti interregionális együttműködést.•	

A projekt időtartama: 2013.09.01. – 2014.08.31.

Inovacija je važna pokretačka snaga konkurentnosti na regionalnom, nacionalnom, čak i evropskom 
nivou. u vreme finansijske krize kompanije, posebno mala i srednja prduzeća rade u teškim okolnos-
tima. Finansijska ograničenja im ne omogućavaju da ostvare razvojne planove, da upravljaju inovaci-
jama ikomercijalizuju nove proizvode i usluge. 
Opšti cil projekta je da se realizuje prekogranični pilot projekat kojim serazvijajuciljni klasteri i inova-
cioni procesi članova klastera. 

Tokom projekTA plAnirA se DA se reAlizUjUsleDece 
AkTivnosTi:

a)  analiza procesa koji stvaraju vrednost (proizvodni lanac) za svaku kompaniju u izabranim klasterima u oba 
regiona

b) uz korišćenje rezultata analiza, utvrđivanje najprimernijih (specifičnih za kompaniju i klaster-generički) me-
toda i alata za upravljanja kako bi se integrisali u proces inovacije u proizvodnim procesima; 

c) razvijanje politike inovacije i i upravljanje intelektualnom svojinom na nivou kompanije (članovi klastera) i 
na nivou klastera; 

d) prekogranična razmena znanja i upravljanje stečenim veštinama u gore pomenutim procesima.

preDnosTi projekTA:
Projekat konstituiše novi pristup i stvaranje korisnih veština za upravljanje organizacijama. •	
Prethodni projekat upravljanja inovacijama najvećim delom seusredsredio na regionalne strategije ino-•	
vacija. Sadašnji alati treba da se formulišu na takav način da su što bliži procesima razvijanja specifičnih 
proizvoda kompanija. 

Projekat pomaže internu saradnju članova klastera u oblasti inovacija. •	
Projekat pomaže međuregionalnu saradnju kompanija i klastera.  •	

Trajanje projekta: 1.09.2013. – 31.08.2014. 
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