
 

 

 

Nemzetközi klaszter konferencia Sopronban 

 

A Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület partnereivel közösen szervez konferenciát az "Aktív 
öregedés, az új készségek és a munkahelyteremtés lehetőségei a klaszterekben - üzleti 
lehetőségek és intézményi partnerségek" címmel, a Dél-Kelet Európai együttműködési 
program, valamint a meglévő, e témában ismert projekt kezdeményezések részvételével, 
amelyek a Clusterpolisee, Cluststrat, Innoval, a C-Plus INTERREG projektek.  
 
A konferencia helyszíne és időpontja:, Hotel Sopron, Sopron, 2013 január 22 - 23.  
 
2013 január 22-én, Éder Géza elnök, a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület részéről történő 
bemutatkozást követően Barta Balázs ügyvezető igazgató, a Pannon Gazdasági Hálózat 
Egyesület részéről tart előadást "Az álmok valósággá formálása: azaz hogyan csináljunk 
üzletet az öregedő társadalmat érintő kihívásokból". Mészáros Bence, a Clustrat projekt 
magyarországi koordinátora a  Nemzeti Tervhivatal részéről, "Az innováció fellendítése, új 
klaszter koncepciók támogatása, releváns ágazati kihívások - a Clustrat projekt", míg Mrs. 
Mara Morici "A ClusterPoliSEE Stratégiai Projekt - a klaszter hálózatok kialakulása Dél-
Kelet-Európában" címmel tart előadást,  mint a ClusterPoliSee projekt vezető partnere a 
Marche régió részéről. Ezután Giulia Righetti, fogja bemutatni "A C-PLUS projekt - 
világszínvonalú klaszterek létrehozása és működtetése"c. projektet a vezető partner részéről. 
Az előadásokat követően a résztvevők egy kerekasztal-beszélgetés keretében a következő 
témákat vitatják meg: "A klaszteresedés kedvezményezettei", "Az aktív időskor szerepe és 
jelentősége a munkaerőpiacon és a munkahelyteremtésben", "Az egészségügyi IKT 
alkalmazások és a mobil eszközök elterjedése", "Műszaki támogató megoldások az aktív 
időskor segítésében - példák az alkalmazott kutatásra". 
 
A délutáni szekciókban Somkuti Mátyás a MAG Zrt Klaszterfejlesztési Iroda munkatársa, 
tartja meg "Finanszírozási modellek, pénzügyi támogatási rendszerek a magyar klaszterek 
rendszerében" című előadását, Szalai Orsolya, projekt koordinátor, az Empirica Gazdasági és 
Társadalomkutató Kft. képviseletében tart előadást "Határon átnyúló együttműködések 
támogatása a határon átnyúló munkaerő-piacok fellendítése érdekében - példák az osztrák-
magyar határmenti régióban" címmel. Gibicsár Anna, EFFIX Kft. részéről pedig 
"Innovációval kapcsolatos tevékenységek a Pannon Fa-és Bútoripari Klaszterben" címmel tart 
majd előadást. 
 
A konferencia 2. napján, azaz 2013. január 23-án Lazáry Mátyás nemzetközi projektek 
koordinátora, Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület részéről, tart előadást a "Nemzetközi 
együttműködési tevékenységek támogatása a Nyugat-dunántúli Klaszter szervezetek számára 
a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület részéről". Jancsó Illés alelnök, Magyar Pellet Klaszter 
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Egyesület részéről tartja prezentációját "Fejlesztési stratégiák a Magyar Pellet Iparágban - a 
Magyar Pellet Klaszter története " címmel. Háry András klaszter menedzser, a Pannon 
Mechatronikai Klaszter részéről tart előadást "A Pannon Mechatronikai Klaszter szerepe a K 
+ F projektek támogatásában innovációs projektek és KKV-k szerepe a regionális elektronikai 
iparágban" címmel. 
 
A résztvevőknek lehetősége van mindkét nap a párhuzamos üléseken való részvételre, ahol 
kérdéseket tehetnek fel, megbeszéléseket folytathatnak a résztvevőkkel, és egyeztethetnek 
minden a rendezvényre látogató partnerrel. 
 
Kontakt: 
Lazáry Mátyás, projekt menedzser 
Pannon Gazdasági Hálózat 
9027-Győr, Gesztenyefa u. 4.  
E-mail: lazary@pbn.hu  
 


