
Kreatív városok jövőképe 
fiatal tehetségeiknek
A Dél-Dunántúli Kulturális Ipa-
ri Klaszter (DDKIK) támogatá-
sával a Creative Cities - „Kreatív 
Városok” európai projektje kap-
csán október végén Lipcsébe 
utazik a Pécsi Kesztyű Klaszter. 
A kreatív városok olyan környe-
zetet teremtenek, mely vonzó jö-
vőképet kínál fiatal tehetségeik-
nek, megtartja őket, de ugyan-
akkor meg is nyitja számukra 
az európai kreatív közösséget. 
A Creative Cities projekt, mely 
2010-ben indult és idén ér vé-
get, öt európai város tíz szerve-
zetének - köztük a DDKIK-nek 
- kreatív ipari együttműködését 
alakítja ki, hogy a fenti cél meg-
valósuljon. A projekt keretében 
2012. október 25–28 között Lip-

csében a Designers' Open di-
zájn kiállításon vesznek részt a 
„kesztyűsök”, ahol a pécsi ter-
mékek ismételten nemzetközi 
szinten mutatkozhatnak be.

A DDKIK idén októbertől 
részt vesz egy másik nemzetkö-
zi projektben, a CMC – Clusters 
Meet Culture elnevezésűben is. 
A két éves program célja új üz-
leti modellek fejlesztése a kul-
turális turizmus élénkítésére, 
új kulturális turisztikai érté-
kesítési csatornák megnyitása 
Délkelet-Európában. A projekt 
vezető partnere az észak-olasz 
Veneto régió, résztvevő orszá-
gok: Olaszország, Magyaror-
szág, Románia, Szlovénia és 
Szlovákia.

A piacralépés 
lehetőségét 
látták meg  
a közösségben
Az Alkalmazott Földtudomá-
nyi Klaszter egyik legjelentő-
sebb céljának a nemzetközi 
piacon való megjelenést tűzte 
ki.

Ennek első állomása a 74th 
EAGE Konferencia $amp; 
Kiállítás 2012, mérnökök és 
földtudományi szakemberek 
európai szövetsége által ren-
dezett konferenciával egybe-
kötött nemzetközi kiállítás 
volt 2012. június 4-7. között 
Koppenhágában. Az évente 
megrendezésre kerülő prog-
ram Európa legjelentősebb 
multidiszciplináris szakmai 
rendezvénye, kiváló alkalom 
a kapcsolatépítésre, új üz-
leti kapcsolatok kiépítésére 
és a klaszterszolgáltatások 
célközönségnek történő be-
mutatására. A klaszter négy 
fős küldöttség képviseletében 
kiállítási pavilonnal volt jelen. 

A torontói külképviselet ré-
vén a kanadai egyetemi és gaz-
dasági kapcsolatok egyaránt 
kialakulóban vannak. 

Augusztusban a klasz-
terképviselet kijutott a 34. 
Nemzetközi Geológus Kong-
resszusra Ausztráliába és 
részt vett a hozzá kapcsolódó 
tanulmányúton, illetve part-
nertalálkozók alkalmával 
bemutatta a Klaszter szolgál-
tatásait.

Közelmúltban a PTE Szent-
ágotai Kutatóközpontban a 
klaszter egyes tagjai össze-
fogásával Alkalmazott Föld-
tani Modellező Kutatócsoport 
létesült, hova a jövőben kül-
földi hallgatókat is várnak 
kutatni.

Minőségi 
szakemberek 
a kesztyűs 
ágazatnak
A Pécsi Kesztyű Klaszternek 
egyik kezdeti célkitűzése volt, 
hogy biztosítsa tagjai számára 
a kesztyűs szakma utánpótlá-
sát.  A Munkaügyi Központtal 
és a Simonyi Károly Szak-
középiskolával közösen sike-
rült két csoportot elindítani 
a kesztyűs szakképzéseken, 
mely nagy jelentőséggel bír a 
szakma fennmaradása szem-
pontjából.

Nehézségeket okozott, hogy 
a tagok által gyártott divat 
bőrkesztyű egy szezonális 
termék, amelynek kereske-
delme ki van téve az időjárás 
változásainak. A gazdasági 

válság és a magyar megszorí-
tások miatt is problémákkal 
küzdő vállalkozásainkat erő-
sen megrázta a világra jel-
lemző rossz téli időszak.(de-
cemberig nem volt hó egész 
Európában)

A raktáron maradt termékek 
és a gazdasági bizonytalan-
ság miatt kevesebbet vásárló 
kereskedők kb. 30 százalékos 
rendelésállomány csökkenést 
eredményeztek. A fentiek mi-
att döntött a klaszter az orosz 
piac feltérképezése és meghó-
dítása mellett. 

Mivel a visszajelzések és 
kutatási eredmények alapján 
kiderül, hogy Oroszországban 
még mindig elismerik a ma-
gyar kesztyűt ez tűnt a leg-
biztatóbb kitörési pontnak. A 
Klaszter a DDOP keretein belül 
részt vett a moszkvai CPM ki-
állításon, ahol nagy sikert arat-
tak a hazai, kiváló minőségű 
bőrkesztyűk.

Zöldútjuk az ország 
határán is átvezet
A Dél-Dunántúli Ökoturisz-
tikai Klaszter a Gyeregyalog.
hu Egyesület gesztorálásával 
alakult meg, majd 2010-ben 
sikeresen indult a DDOP kere-
tében meghirdetett klaszterfej-
lesztési pályázaton. Az elmúlt 2 
év tevékenysége révén számos 
olyan termék, szolgáltatás való-
sult meg, amely közvetve vagy 
közvetlenül is előnyt jelent a ré-
gióban működő ökoturisztikai 
szolgáltatóknak, és a hozzájuk 
érkező vendégeknek is.

A Klaszter célja az ökoturiz-
mus személetével egységben a 
természetet oly módon megis-
mertetni a vendégekkel, hogy 
a turistaforgalom se mennyi-
ségével, se minőségével ne te-

gyen kárt a természeti és kul-
turális értékekben.

Ezzel összhangban a Klasz-
ter megkezdte a horvátországi 
Baranya vállalkozóinak bevo-
násával az első határon átnyúló 
nemzetközi zöldút (greenway) 
megszervezését. Nem egysze-
rűen fizikai útról van szó, hanem 
egyfajta ökotudatos, környezet-
barát szemléletmódról is. Idővel 
rá kell jönnünk, hogy igazi érté-
ket az aktív élet, a valódi értékek 
megtalálása, a közösség adhat, és 
erre ad esélyt a zöldút. A mun-
ka jelentősen felgyorsulhat, ha a 
Magyar-Horvát IPA Határon Át-
nyúló Együttműködési Program 
keretében a Klaszter által benyúj-
tott pályázat sikeresen szerepel.

Együttműködés klaszterekkel
Közös jövő Egymásra talál a fejlesztő ipar és a tudás szférája
A Pécs-Baranyai Keres-
kedelmi és Iparkamara 2010 
óta 14 régiós klaszterrel 
működik együtt. A közös 
munka minden résztvevő 
számára kölcsönös előnyöket 
tartogat.
Európában több mint 2000, 
Magyarországon közel 200, Kí-
nában körülbelül 50 klaszter 
van nyilvántartva. Magyaror-
szágon klaszterek alakulnak 
és tűnnek el a pályázati forrá-
sok felhasználását követően. A 
működő klaszterek valóban ko-
moly szakmai munkát végez-
nek, szolgáltatásokat igényel-
nek a kamaráktól és klaszter 
menedzsment szervezetektől. 

A hatékony regionális fejlesz-
tési stratégia törekszik a térség 
adottságaiból kiindulva, külső 
tényezőket figyelembe véve, 
versenyképesebb lehetőségek 
kialakítására. Ehhez szükséges 
a helyi-területi, vagy regionális 
együttműködések felderítése 
és új akcióterek kialakítása. Az 
együttműködések intézménye 
a KLASZTER. Az innováció ter-
jedéséhez (innovációs mutató-
számok szórása nem arányos 
– ec.europa.eu/iuc2011, óriási 
a területi és ágazati különbség) 
nem elég az innovációs képes-
ségek megléte. Ahhoz, hogy 
megfelelően terjedjen az inno-
váció, hogy a régiók K+F-re for-
dított potenciálja növekedjen, 
nőjön a K+F ráfordítás, a K+F 
helyek és az abban foglalkoz-
tatottak száma, szükség van 
hálózati együttműködési ké-
pességre a szereplők között. 
Legfőképpen arra van szükség, 
hogy a kkv-k közeledjenek a tu-
dásbázisokhoz, egyetemekhez 
és fordítva. Az ipari-vállalati 
és tudásszféra leghatékonyabb 
együttműködése a klaszterek 
által valósul meg.  

A klaszterek rendszert alkot-
va támogatják a versenyképes-
ségi célokat, így az innovatív és 
versenyképes gazdaság alapjai. 
A klaszterek értéklánc alapú 
modellje a teljes gazdasági – 
társadalmi értékrendre hosszú 
távú hatással van. A klaszterek 
interregionálisan és globálisan 
is együttműködnek, képviselve 
nemcsak bizonyos magterüle-
teket, de iparágakat, alágazato-
kat. A klaszterek a kereskede-
lem, innováció, képzés terüle-
tén gyorsan, hatékonyan, a kül-

ső és belső igényeket felmérve 
képesek együttműködni. 

A Pécs-Baranyai Kereskedel-
mi és Iparkamara a klaszterek-
kel kapcsolatban intervenciós 
szerepet vállal – az irányításon 
túl aktív eszközöket vet be a 
klaszterek támogatására

A földrajzi koncentráció kö-
vetkeztében megnövekedett ke-

reslet lehetővé teszi a vállalko-
zások számára speciális inpu-
tok előállítását. Ezek a speciális 
inputok gyakran közjavakként 
jelennek meg.

Az új igények és piaci szeg-
mensek észlelése a klaszter 
nyújtotta fokozottan érzékeny 
környezetben kedvezőbb.

A komplementer tudástőkék 
szinergikus hatásokat generál-
nak.

Iparági innovációs koncent-
ráció a régióban/országban, 
klaszter specifikus kapcsolódó 
és háttériparág. 

A vállalkozások koncentráci-
ója ugyancsak hozzájárul, illet-
ve elősegíti egy speciális mun-
kaerőpiac kialakulását, mely 
viszonylag nagy tömegű, az 
iparágban működő vállalkozá-
sok számára versenyképes és 
hasznosítható tudással rendel-
kező munkaerőbázist jelent, de 
hozzájárul a rotációval a cégek 
közötti információáramláshoz 
is.

A projekt hatására számos 
klaszteren kívüli vállalkozás 
dönt a klaszterekhez való csat-
lakozás mellett, és telepedik a 
klaszter által „uralt” régióba, 
térségbe, mely külső cégek 
vonzása mellett továbbra is ide-
ális telephelynek bizonyul új 
vállalkozások létrehozására. 
A vonzás természetesen nem 
csak a vállalkozásokra érvé-
nyesül, hanem jelentős hatást 
gyakorol a munkaerőre is, 
ami a magasan képzett, illet-
ve speciális tudással rendelke-
ző munkaerő mobilizálásában 
nyilvánul meg.

A baranyai klaszterek közül a Pécsi Kesztűklaszter az egyik legaktívabb együttműködő szerveződés

Egy jó példa a regionális ágazatfejlesztésre
2011. márciusában megalakult 
a Dél-Dunántúli Gépipari Klasz-
ter, melynek a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara a 
menedzsment szervezete. A 
klaszter példa kíván lenni a jól 
szervezett, összehangolt, regio-
nálisan együttműködő gépipari 
ágazat fejlesztési modellre, an-
nak hatékony működtetésére.
a jelenleg 18 taggal működő 
szerveződés céljai között szere-
pel többek között a piaci együtt-
működés, az innovációs tevé-
kenység dinamizálása, a gép-
ipari szakképzés fejlesztése és a 
további ágazatokkal és klaszte-
rekkel való szakmai kapcsolat-
rendszer kialakítása.
a nemzetKözi láthatóság meg-
teremtésének érdekében a szer-
vezet több hazai és nemzetközi 

szakmai vásáron, konferencián 
kívánja képviseltetni magát.
2012 márciusában a klaszter 
jelenlegi elnöke, a paksi DC 
Gépszer Kft. tulajdonosa, Dr. 
Hüse István és a klaszter mene-
dzsere, Szücs Melinda a Clus-
terCOOP projekt keretében egy 
kétnapos „Klaszter Partner Ta-
lálkozón” vett részt, ahol lehető-
ségük nyílt egy előadás kereté-
ben bemutatkozni, a szervezet 
tevékenységét és céljait részle-
tezni, és jövőbeli együttműködő 
partnereket keresni, kapcsola-
tokat építeni. 
a 2013-as évben is több szak-
mai vásáron kíván a szervezet 
kiállítóként jelen lenni, mint 
például a Hannover Messe ipari 
kiállítás, vagy akár a MSV 
Nemzetközi Gépipari Kiállítás.

Pécs-Baranyai KeresKedelmi 
és iParKamara 

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Telefon: 72/507-148 

E-mail: pbkik@pbkik.hu 
Honlap: www.pecsikamara.hu

A BArAnyAI ÜzlEt KAmArAI
InformácIóI Az EntErPrIsE

EuroPE nEtworK
támogAtásávAl jElEntEK mEg.

 � A magyar, a pécsi kesztyű 
minőségét a világ számos 
pontján elismerik

Közös munkára készülnek 
a környezetipar cégei
A Dél-Dunántúli Környezet-
ipari Klaszter immár több 
mint négy éve működik. Nem 
csak a térségből, de az ország 
több más régiójából is vannak 
tagjai. Tagságában képvisel-
tetik magukat neves kutató-
helyek, és a gazdasági élet 
szereplői is a környezetipar 
területéről.

A klaszter tevékenységét 
két alkalommal is támogat-
ta a regionális gazdaságfej-
lesztési program, legutóbb 
a DDOP-1.1.3-11-2011-0017 
„fejlődő klaszter pályázat” 
nyújtott támogatást egy für-
dőinformatikai fejlesztés-
hez.  A projekt térinformati-
kai, elektronikai, turisztikai 

és vízügyi szakismeretet is 
megkövetel. 

Ez év szeptemberében a 
klaszterben meglévő kompe-
tenciák felmérésére került sor, 
majd a klaszter honlapján rög-
zítésre kerültek a tagok által 
nyújtott szolgáltatások keres-
hető formában. Ez segítséget 
nyújt az érdeklődőknek, hogy 
egy környezetvédelmi projekt, 
beruházás egyes elemeihez is 
kereshet szaktudást, de ha pl. 
egy termálvíz hasznosításban 
gondolkodik, akkor a vízbázis 
felmérésén, engedélyek beszer-
zésén, pályázaton, menedzs-
menten át a kivitelezésig és az 
üzemeltetésig talál szakértel-
met.  www.ddkik.hu 
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