EU4SportsClusters Alliance és un projecte cofinançat per la Comissió Europea que té

com a objectiu implementar i testar una Estratègia Conjunta d’Internacionalització per al
Partenariat Europeu Estratègic de Clústers de l’Esport, tot desenvolupant noves cadenes
de valor i explotant oportunitats internacionals per a PIMEs, especialment aquelles
existents en mercats internacionals fora de la UE.

EU4SportsClusters Alliance és l’evolució i creixement del partenariat de l’esport
impulsat el 2013 arran del projecte cofinançat del Programa de Competència i Innovació
EU4SportsClusters (2012-2014).
L’aliança està formada per cinc partners europeus (INDESCAT de Catalunya, Espanya;
Sports & Technology, Holanda; EPSI −la European Platform for Sport Innovation−,
Bèlgica; Cluster Montagne, Auvergne-Rhône-Alpes, França; i Flanders’ Bike Valley,
Bèlgica), i té five specific objectives per assolir:

1

Consolidar el Partenariat Europeu Estratègic de Clústers de l’Esport;

2

Definir noves cadenes de valors en la indústria transversal de l’esport;

3

Desenvolupar noves eines de col·laboració entre clústers per promoure la
internacionalització de PIMEs;

4

Implementar i enriquir l’Estratègia Conjunta d’Internacionalització dels clústers
participants i les seves PIMEs;

5

Disseminar i intercanviar resultats i lliçons apreses entre altres clústers europeus.

Flanders’ Bike Valley Cluster reuneix agents del món de la bicicleta i les ciències
i tecnologies del ciclisme: entitats públiques de recerca, empreses privades i
proveïdors de serveis especialitzats en un model de la triple hèlix, que inclou agents
clau estratègics. El seu objectiu és construir un ecosistema d’èxit que atregui i retingui
empreses i laboratoris actius en el camp de la bicicleta i el ciclisme, contribuint a
impulsar la innovació, el rendiment econòmic i l’ocupació. www.flandersbikevalley.be

EPSI (La European Platform for Sport Innovation) és una organització sense ànim
de lucre formada per diversos membres que treballa per a la creació d’un entorn
favorable per a la innovació en la indústria de l’esport de la UE, establint enllaços entre
organitzacions de l’esport, clústers, universitats i centres de recerca. www.epsi.eu

Indescat és el clúster català de la indústria de l’esport. Com a clúster, té la missió
d’aglutinar empreses i centres de recerca vinculats al món de l’esport, amb l’objectiu
fonamental de desenvolupar accions que millorin la competitivitat de les empreses,
afavorint el desenvolupament de productes i serveis innovadors. INDESCAT significa:
Indústria + Esport + Catalunya. www.indescat.org

Sports and
Technology
Situat a la regió de Brainpoint, Holanda, el clúster Sports & Technology és una xarxa
oberta d’empreses, centres de coneixement, laboratoris i organitzacions públiques
(Q-hèlix) per a la innovació en l’esport. Els seus integrants comparteixen coneixement
i experiències, amb un esperit d’innovació i co-creació, per crear innovacions
socials i tecnològiques en l’àmbit de l’esport i la vitalitat, apropant les persones a
un estil de vida actiu, millorant el seu rendiment esportiu i creant valor econòmic.
www.sportsandtechnology.com

Cluster Montagne iés una organització sense ànim de lucre que representa i promou
al voltant del món el know-how francès en el desenvolupament del turisme de
muntanya sostenible. Els seus experts (empreses, institucions, centres de formació i
recerca) són reconeguts arreu del món pel seu know-how de la tècnica, la indústria i el
turisme. www.cluster-montagne.com
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