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1. Иновационният клъстер – инструмент за усъвършенстване на факторите за

конкурентоспособност.

2. Клъстери и регионална иновационна политика.

3. Роля на клъстерите в регионалната иновационна политика.

4. Клъстерите и регионите на знанието.

5. Анализ на българските клъстери.

6. Анализ на клъстерите в Европа.

СТРУКТУРА:





Доверие
Доверието е определено като 

важна предпоставка за развитие 

между организационни 

взаимоотношения.

Знанието
Знанията се считат за един от най-важните ресурси за

стратегическата дейност на фирмата. Неизбежно

организациите трябва да започнат учебни практики, за

да останат конкурентоспособни.



Работни равнища на клъстерите



Формиране на клъстер



Акредитиране на клъстера



Жизнен цикъл на клъстер



Клъстери и регионална иновационна 

политика



Роля на клъстерите в регионалната иновационна 

политика

• Ученето чрез взаимодействие“• „Ученето през целия живот“• Процесите на социалното

взаимодействие в „мрежа“



Клъстерите и региона на знанието



АНАЛИЗ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ



Български клъстер „Телекомуникации“



КМИЕС - Клъстерът по микроелектроника и индустриални
електронни системи



ИКТ клъстер – Варна



КРАТЪК АНАЛИЗ НА КЛЪСТЕРИТЕ В ЕВРОПА


