
Programul pentru schimburile pe termen scurt 
în fiecare ţară participantă la proiect (România, 
Slovenia, Polonia şi Serbia) va combina sesiuni de 
lucru, întâlniri B2B şi vizite de studiu cu activităţi 
de training şi networking pentru organizaţiile de tip 
cluster şi membrii acestora (în special IMM-uri).

Conţinutul acestui pliant reprezintă numai punctul de vedere al 
autorilor şi este responsabilitatea exclusivă a acestora; acesta nu 
reflectă opiniile Comisiei Europene şi/sau ale Agenţiei Executive pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME) sau ale oricărui alt organism al 
Uniunii Europene. Comisia Europeană şi Agenţia nu acceptă nicio 
responsabilitate pentru utilizarea informaţiilor conţinute în acest pliant.

ClusterXchange promovează învăţarea între 
clustere, schimbul de cunoștinţe şi experienţă între 
membrii consorţiului de proiect. Schimburile pe 
termen scurt sprijină consolidarea excelenţei 
clusterelor prin: Urmăriţi-ne pe Facebook

Scrieţi-ne la

International 
ClusterXchange
- activitatea principală
a proiectului

Contactaţi-ne
  
pentru mai multe informaţii despre cum puteţi 
contribui la o implementare eficientă a clădirilor cu 
consum de energie aproape egal cu zero (nZEB).
 

pro-nzeb@incd.ro

@smart4nzeb

Urmăriţi-ne pe Twitter
@Smart4nZ

Urmăriţi-ne pe LinkedIn
SMART4nZEB

Creşterea competitivităţii a 577 de IMM-uri
Consolidarea capacităţii a 5 clustere din Europa 
Centrală şi de Est
Facilitarea schimburilor de experienţă la nivel 
transnaţional şi a parteneriatelor 
strategice

furnizarea de instruire în medii de lucru 
efective pentru participanţii aflaţi în vizită; 

favorizarea schimbului de experienţă 
şi informaţii între organizaţia care vizitează 
şi organizaţia gazdă cu privire la obstacole 
şi provocări, precum şi la potenţialele soluţii 
într-o zonă identificată în prealabil; 

îmbunătăţirea accesului la piaţă 
şi identificarea potenţialilor parteneri.

Co-finananţat prin 
Programul COSME 
al Uniunii Europene
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O implementare eficientă 
a clădirilor cu consum de 
energie aproape egal 
cu zero (nZEB)
 Este posibilă numai pe baza sinergiilor şi a lanţurilor 
valorice construite între cele 3 sectoare cheie - 
construcţii, eficienţă energetică (EE) şi energie din 
surse regenerabile (SRE).
 

SMART4NZEB  

SMART4NZEB creează această sinergie prin facilitarea 
unui parteneriat strategic şi durabil în UE şi prin crearea 
unei strategii de parteneriat şi a activităţilor de 
colaborare comune. Un nou model de afaceri inovator 
şi abilităţi mai bune de marketing şi vânzări, atât pentru 
managerii clusterelor beneficiare ale acţiunii cât şi 
pentru managerii de proiect, vor contribui la 
consolidarea excelenţei  în managementul membrilor 
clusterului, prin îmbunătăţirea competenţelor 
managerilor clusterului, recunoaşterea la nivel 
internaţional prin obţinerea de certificări de tip ESCA 
(European Secretariat for Cluster Analysis), elaborarea 
şi/sau revizuirea de strategii solide pentru dezvoltare şi 
inovare. 
De asemenea, se va stimula competitivitatea şi 
dezvoltarea a 577 de IMM-uri active în sectoarele 
construcţiilor, eficienţei energetice şi utilizării surselor 
regenerabile.

În plus, dezvoltarea şi implementarea unei campanii 
de comunicare şi diseminare pentru promovarea 
conceptului nZEB și exploatarea rezultatelor proiectului 
vor creşte recunoaşterea clusterelor, clusteringului şi, 
prin urmare, numărul IMM-urilor din clusterele 
participante.
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creează un cadru atât pentru o colaborare durabilă 
şi un mediu de co-învăţare eficient între partenerii 
implicaţi în proiect, cât şi pentru consolidarea şi 
dezvoltarea capacităţilor de management ale 
acestora, ca beneficiari direcţi sau indirecţi ai 
proiectului - manageri de cluster, membri ai clusterelor 
şi părţi interesate relevante şi reprezentative pentru 
piaţa nZEB din ţările selectate din Europa Centrală 
şi de Est. 

Proiectul susţine cu tărie excelenţa în managementul 
clusterelor şi parteneriatele interregionale pentru 
a facilita dezvoltarea de produse competitive şi soluţii 
tehnologice destinate clădirilor noi şi existente, 
facilitând astfel dezvoltarea pieţei pentru clădiri cu 
consum de energie aproape egal cu zero în regiunile 
vizate. 

Unul dintre principalele obiective ale SMART4NZEB este 
acela de a transforma organizaţiile beneficiare ale 
proiectului în clustere inovatoare şi moderne, capabile 
să colaborareze eficient la nivel trans-sectorial şi 
transfrontalier şi să abordeze principalele provocări 
de mediu, economice şi sociale în regiunile lor.


