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A FALCO Szombathely Furniture 
Cluster 2016. novemberi megala-
kítása óta eltelt időszakban már 
mint szakmai szervezet is aktív 
szerepvállalásra törekszik a faipari 
ágazat megerősítését illetően. 
A két szervezet megállapodott 
abban, hogy tevékenységüket 
összehangolva igyekeznek erősíteni 
a faipari szakmai összefogást és 
értékteremtést, valamint együttmű-
ködési szándékukat fejezték ki azzal 
a céllal, hogy pályázatokban, projek-
tekben együttműködnek, a tagjaik 
közötti kapcsolatot erősítik, segítik 
egymás szakmai tevékenységét.

Konkrét együttműködési irányokat 
határoztak meg a következők szerint:  

 ■ projektek generálásában, ter-
vezésben, benyújtásban,

 ■ tehetséggondozás mind 
közép-, mind felsőfokú végzett-
ségűek körében,

 ■ tanulmányutak szervezésében,
 ■ szakmai rendezvények és 

oktatások szervezésében,
 ■ céltámogatások szervezésében,
 ■ Best Practice projektek megis-

merésében,
 ■ tapasztalatcsere, pl. innovatív 

technológiák, piackutatás, 
kommunikáció területén,

 ■ versenykiírások, pl. designver-
senyek népszerűsítése, közös 
versenyek kiírása.

A napot a FALCO Zrt. – mint ven-
déglátó – részéről Kovács Tamás, a 
FALCO Zrt. marketingmenedzsere, 
a FALCO Furniture Cluster elnökségi 
tagja nyitotta meg. 
Ezután dr. Dinnyés Álmos, a Soproni 
Egyetem kancellárja ismertette az 
NGM által jegyzett Irinyi-tervet, 
és a GINOP projekteket érintő 
minisztériumi munkaanyagot. A 
találkozó határozott célja volt, 
hogy az iparági szereplők saját 
tapasztalataik alapján az ismer-
tessék véleményüket a az illetékes 

minisztériumi pályázatkiírókkal, a 
jövőbeni irányokat illetően.
Az innováció, a magasabb hoz-
záadott értékű termékek, az ipari 
diverzifikáció erősítése, az oktatás 
és ipar harmonizációja, a K+F+I, az 
ipar 4.0, a paradigmaváltás és az 
export kiemelten kerültek szóba.
Számos építő jellegű észrevétel, 
hozzászólás biztosította, hogy a 
nap végére egy letisztult, átfogó 
javaslatcsomag állhatott össze. 
Reményeink szerint a találkozó 
során elhangzot t javaslatok 
beépíthetők lesznek a miniszté-
riumi tervekbe, ezáltal segítve 
az ágazat erősödését, jövőbeni 
fejlődését. ■

KLASZTERKÖZI  
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A PANFA Akkreditált Innovációs Klaszter 2017. június 22-én és 23-án két-
napos Vas megyei rendezvényt szervezett, amelynek első napját a szom-
bathelyi FALCO Zrt.-nél szakmai megbeszéléssel, gyárlátogatással töltöt-
ték. A faipart átfogóan érintő, jelentős kérdések kerültek napirendre. A nap 
csúcspontja a FALCO Szombathely Furniture Cluster és a PANFA Akkreditált 

Innovációs Klaszter közötti együttműködési megállapodás aláírása volt.


