The European Cluster
Collaboration Platform (ECCP)
Європейська платформа
кластерної співпраці
• надає інформаційну
підтримку кластерним
організаціям

• підвищує ефективність та
конкурентоспроможність
кластерів

• сприяє налагодженню
ділових зв’язків та
міжнародної співпраці

Хто може брати участь?
Регіональні, національні та міжнародні кластерні організації

Чим корисна ECCP для учасників?
Об’єднує понад 1000
кластерних організацій
по всьому світу

Проводить заходи та конкурси,
що сприяють розвитку співпраці
між кластерами в Європі та за її
межами

Має унікальну базу
даних щодо регіональних,
національних, міжнародних
та галузевих кластерних мереж

Дозволяє шукати потенційних
партнерів для обміну досвідом
та спільної підготовки заявок
на конкурси

Українські учасники повідомили про такі результати участі у ECCP:

71%

Встановили контакти
із закордонними кластерами
завдяки ECCP

12%

Збільшили надходження шляхом
удосконалення своїх бізнесмоделей

6%

Залучили інвестиції або інше
фінансування завдяки участі
у ECCP

53%
6%

Встановили контакти
з українськими кластерами
завдяки ECCP
Збільшили надходження
шляхом запровадження
нових послуг

Всі нові контакти та
співробітництво в рамках ECCP
було започатковано з країнами ЄС

*Наведені дані отримані за результатами незалежного опитування, у якому взяли участь 19 учасників ECCP.
Опитування проводилось впродовж 23 червня—10 липня 2020 на території всієї України

ECCP є ефективним інструментом
для нетворкінгу, який також
дозволяє укріпити співпрацю
кластерів всередині України.

Протягом 2017–2020 українські учасники ECCP
обмінялись досвідом з кластерами Іспанії та
Угорщини, взяли участь у таких «match-making»
заходах для кластерів, як «Cluster Excellence
Denmark» (Данія), зустрічах кластерів у Австрії,
Італії, Литві та Польщі, Україні, а також
у ініціативі «EU Cluster Weeks».

Наразі у мережі ECCP
зареєстровано 23 українські
кластери

ECCP має значний вплив на розвиток інновацій у кластерах. Близько 60%
учасників підтвердили впровадження інновацій авдяки участі у ECCP:

29%

41%

6%

Почали випускати нові/
удосконалили існуючі продукти/
послуги завдяки ECCP

Започаткували нові/удосконалили
існуючі операційні процеси
всередині кластера

Зазначили інший
інноваційний вплив

40% із впроваджених інновацій мають також позитивний вплив на навколишнє середовище

Близько 80% кластерів, які беруть
участь у ECCP, оцінюють користь цього
інструменту для свого бізнесу як

Добре

Дуже добре

ДОВІДКОВО

Українські кластери-учасники
ECCP представляють здебільшого
галузі із високою доданою
вартістю та рівнем інноваційності

34%

6%

ICT

Легка
промисловість

18%
Сільське
господарство

6%

12%

6%

Зелена
економіка

12%
Аерокосмічна
індустрія

Регіони, які наразі найбільш активно
беруть участь у ECCP:
6%

12%
20%

6%

20%

6%
6%

12%

Енергетика

Переробна
промисловість

6%
Поліграфія

Приєднуйтесь до ECCP вже сьогодні!
www.clustercollaboration.eu

12%

