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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

                       ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ                       

 

Национален празник:  3 октомври, Ден на германското единство 

Разположение:    Централна Европа 

Площ:     357 114 km² 

Население:    81,916 млн. 

Гъстота на населението:   229 жители на km² 

Вероизповедание: християни 66 %, (католици 33 %, протестанти 33 %); мюсюлмани 

3 %; евреи 0,1 %  

Етнически групи: германци 91,5%, турци 2,4%, други 6,1% (гърци, италианци, 
поляци, руснаци, сърбо хървати, испанци) 

Столица:    Берлин 

Часови пояс:    средно-европейско време, европ. лятно време 

Телефон код:    +49 

Гранични държави: Австрия, Белгия, Дания, Люксембург, Полша, Франция, Чехия, 
Швейцария 

Климат:     умерена климатична зона 

     средна годишна температура  9 °C 

Най-висок връх:    Zugspitze 2962 m 

Най-дълги реки (плаваеми) Rhein 865 km, Elbe 700 km, Donau 647 km, Main 524 km, Weser 
440 km, Saale 427 km, Ems 371 km, Neckar 367 km, Havel 343 km, 
Werra 292 km, Mosel 242 km, Fulda 218 km, Elde 208 km, Oder 162 

km, Spree 150 km 

Най-големи езера: Bodensee 572 km², Müritz 110 km², Chiemsee 80 km², Schweriner 

See 61 km², Starnberger See 56 km² 

Суровини: каменна сол, калиеви соли, кафяви и каменни въглища 
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Политическа система 

държавна форма: Демократична парламентарна федерална република от 1949 

година 

Конституция:    Grundgesetz (GG) от 1949 (с промени) 

Държавен глава:   федерален президент Йоахим Гаук 

Парламент:    Бундестаг (620 члена) и Бундесрат (69 члена) 

     Президент на Бундестага Норберт Ламерт 

     Президент на Бундесрата Хорст Зеехофер 

Глава на правителството:  федерален канцлер д-р Ангела Меркел.  

Административно деление:  16 федерални провинции – лендери 
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Административно деление: 

 

Икономика 

Валута:     1 Euro = 100 Cent 

Брутна добавена стойност 2012:  2 363,9 мрд. Euro 

БВП (BIP) 2012:    2 645,0 мрд. Euro 

Ръст на БВП 2012:   +0,7 % 

БВП на глава от насел. 2012:  32 289 Euro 

Структура на БВП: услуги 68 %, производство без строителство  26 %, строителство 

(5%), селско стопанство 1 % 

Износ 2012:    1368,1 мрд. Euro (+4,1%) 

Внос 2012:    1216,2 мрд. Euro (+2,3%) 

Най-важни експортни стоки: автомобили и авточасти, машини, химически продукти, 

ИТ/електрически и оптични изделия, електрооборудване, 

метали, фармацевтика  

Най-важни импортни стоки: петрол и газ, ИТ/електрически и оптични изделия, автомобили 

и авточасти, химически продукти, машини, метали, 

електрооборудване, фармацевтика  

Транспорт 

Пътна мрежа: 230 800 km; аутобани 11 800 km, федерални пътища 41 200 km, 

провинциални пътища 86 800 km, окръжни пътища 91 000 km 

Железопътна мрежа:   44 400 km 

Речно корабоплаване: 7500 km; по-важни речни пристанища: Duisburg и Magdeburg 

По-важни морски пристанища: Hamburg, Wilhelmshaven, Bremen, Rostock и Lübeck 

Въздушен транспорт: 18 международни летища, най-голямо летище Frankfurt a.M. 

Велосипедни пътища:   40 000 km  
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Основни характеристики на клъстерната политика в Германия 

След поредица от години с приоритетно насърчаване на базовите науки от 1996 г. 

започва специалната подкрепа на създаването на мрежи като инструмент на 

държавната политика за стимулиране на иновациите. Основните цели на политиката 

за насърчаване на изследванията, технологиите и иновациите са: 

� Насърчаване на възникването на конкуренция на най-добрите решения за 

реализация на основополагащи и съществени иновации 

� Гарантиране и засилване на статута на Германия като място за производство 

� Изгаждане на иновативни мрежи между наука и икономика 

� Създаване на иновации в интердисциплинарни и и приложими в различни 

браншове проекти 

� Съвместно използване на разпределен Know-how 

� Бърза и широка дифузия на новите знания. 

Първата насърчавана по тези критерии клъстерна програма в Германия (1995) е 

BioRegio-Initiative с 25 регионални центрве. 

Други резултати на целенасочената клъстерна политика на Германия са  

� клъстерът Комуникации и креативна икономика в Берлин с участващи в него 

многобройни ИТ и медийни фирми (много от тях са разположени в Берлин 

Адлерсхоф или в близост до Хумболдовия университет), 

� клъстерната офанзива на Свободна държава Бавария с 19 области на 

компетенции,  

� морският  клъстер Хамбург – Долна Саксония – Шлезвиг Холщайн (с изходна 

точка Ховалдсверке – пристанище Дойче верфт Кил), jobcluster Фулда,  

� Hamburg@work  в Хамбург 

� Consultingregion в областта Рейн – Майн, инициираната от отделни фирми  от 

различни съседни федерални провинции в Средна Германия и др. 

През последните години, предимно чрез федералното министерство на 

образованието и изследванията, се интензивира подкрепата за 

интернационализацията на германските клъстери за повишаване на шансовете за 

тъхното отваряне към останалия свят и подобряване на глобалната им 

конкурентоспособност. 
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Конкурс

за топ-клъстери

Технологично специфицирано 
насърчаване на създаването на 

клъстери

Регионално ориентирано насърчаване на 
създаването на клъстери (мерки за новите 

федерални провинции)

Насърчаване на партнирането за широко приложими технологии

Конкурс „Партниране между наука и икономика“

Мерки на Стратегията за 
високи технологии
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Клъстерно политически мерки на ниво федерация и федерални 
провинции

Федерално ниво

1995
•Конкурс BioRegio

1999

•InnoRegio

•Kompetenznetze.de

2000
•Учещи региони

2001

•Регион на предприятията Иновативни регионални ядра на 
растеж

2002
•Nemo

2003

2004

2005

•InnoProfile

•GA Подкрепа за клъстерите

Регионално ниво

1995

1999

2000

2001
•Иновационна стратегия Заарланд

2002
•Метропол Хамбург – растящият град

2003
•Клъстерен процес Средна Германия

2004 •Клъстерна политика Шлезвиг Холщайн

2005
•Иновационна стратегия Берлин
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Клъстерно политически мерки на ниво федерация и федерални 
провинции

Федерално ниво

2006

•Стратегически партньорства

•Био индустрия 2021

2007

•Конкурс BioPharma

•Конкурс Топ-клъстери

2008

•Регион на предприятията – Топ изследвания и иновации в 
новите провинции

•ZIM Nemo

2009
•2.Кръг на конкурса за топ-клъстери

2010

2011
•3.Кръг на конкурса Топ клъстери

2012
•Go-cluster: excellent свързани в мрежа

Регионално ниво

2006
•Клъстерна офанзива Бавария

2007
•Клъстерна офанзива Хесен

•RegioCluster Северен Рейн Вестфалия

2008

•- Подпомагане на регионалните мрежи Мекленбург – Предна 
Померания

•1.Регионален конкурс за клъстери Баден Вюртемберг

2009
•Нова клъстерна стратегия Хамбург

2010
•Иновационна програма 2020 Бремен

2011

•InnоBB-Съвместна иновационна стратегия на Берлин и 
Бранденбург

•2. Регионален конкурс за клъстери Баден-Вюртемберг

2012



ГЕРМАНСКИТЕ ТОП-КЛЪСТЕРИ 

Exzellenz Cluster Initiative  
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Баден-Вюртемберг 

Baden-Württemberg 

 

Политиката на правителството на федералната провинция за развитие на 

клъстерите 

Политиката за насърчаване на клъстерите е важен инструмент в структурната и 

иновационна политика на провинцията. 

През 2006 г. икономическото министерство на Баден-Вюртемберг включва в 

структурата на управление „Иновационен и технологичен трансфер“ на 

министерството нова организационна единица – реферат „Клъстерна политика“. 

През юли 2007 министерството стартира „Cluster-Dialog“ Baden-Württemberg“ – 

платформа за информационен диалог и обмен на добри практики между основните 

актьори в областта на клъстерите на ниво федерална провинция и регионално ниво: 

общински и регионални организации за насърчаване на икономиката, икономически 

организации, съществуващи, покриващи цялата федерална провинция технологични 

и иновационни платформи. В този диалог са включени и други регионални 

министерства, Steinbeis Europa Zentrum (SEZ) и Baden-Württemberg International 

(BWi). 

От 2007 икономическият министър на Баден-Вюртемберг домакинства ежегодния  

„Baden-Württembergisches Cluster-Forum“. 

От 2008 се публикува регионалния Cluster-Atlas Baden-Württemberg с актуална 

информация за дейността на клъстерите и инициативи за насърчаването им.  

За да стимулира по-нататъшното развитие на мрежата от клъстери и иновационни 

платформи във федералната провинция икономическото министерство заделя 

специални средства от ОП „Регионална конкурентоспособност“  (ЕФРР) за периода 

2007-2013. През 2008 е обявен „Конкурс за подкрепа на регионалните клъстери в 

Баден-Вюртемберг“ с цел насърчаване създаването и инициирането на нови 

клъстерни структури, повишаване на професионалното ниво на съществиващите 

регионални клъстерни инициативи и тяхното стратегическо позициониране.  Темите 

на конкурсите за подпомагане на тази и други иновационни платформи и 

технологичнио мрежи са дефинирани на база на Аналитичните и концептуални 

основи на клъстерната политика в Баден-Вюртемберг (пълен текст в оригинал в 

приложението).  
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Икономическото министерство и министерството на науката на Баден-Вюртемберг 

оказват необходимата подкрепа и координация при участието на фирми от 

провинцията (почти една трета от подадените проекти за първата покана са от 

Баден Вюртемберг) в конкурса за топ-клъстери на Федералното министерство на 

образованието и изследванията.   

От редица години Баден Вюртемберг работи в тясно сътрудничество с партниращите 

региони Cataluña, Rhône-Alpes, Lombardei в мрежата "Четири мотора за Европа", към 

която междувременно са се включили  Wales и Flandres.  

 

ЦЕЛЕВИ ОБЛАСТИ НА КЛЪСТЕРНАТА ПОЛИТИКА 

(областите са подредени по азбучен ред) 

 

Авиация и космонавтика 

През последните години в тези област в провинцията се наблюдава сериозно 

развитие и силен ръст по отношение на заетите. Особено важен аспект, свързан с 

нарастващото значение, е взаимообвързаността на силни изследователски институти 

и водещи фирми. 

По-важните свързани браншове са: производство на превозни средства и други 

браншове на преработвателната промишленост, като машиностроене, 

металообработване, електротехника, изкуствени материали  и т.н.  

 

Автомобилостроене 

Приоритетната област  се характеризира с наличието в провинцията на водещи 

производители на автомобили и силно развита мрежа от поддоставчици.  

По-важните свързани браншове са:  Производство на превозни средства, 

електротехника, обработка на метали, производтво и обработка на каучук и 

изкуствени материали. 

 

Биотехнологии 

Приоритетната област се счита за ключова  за 21. столетие. Акценти са т.н. 

„червени“ биотехнологии, занимаващи се предимно с биофармацевтика, 

регенерационна медицина и диагностични тестове. Други важни области са т.н. 

„зелени“ (използване на методите на клонове като биохимия, системн а биология, 

микробиология, молекулярна биология,  процесна техника в областта на 

отглеждането на полезни растения) и „бели“ технологии (индустриална 

биотехнология). 

По-важните свързани браншове са: медицинска техника, фармацевтика, химия 

 

Енергетика  
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Баден-Вюртемберг е едно от предпочитаните места за бизнес на фирмите, 

предоставящи услуги и технологии за енергетиката, както в областта на 

използването на конвенционалната, така и на регенративните енергии. В областта 

на технологиите за горивни клетки провинцията е пионер в Германия. Особено 

силно е развита и автомобилната промишленост. 

По-важните свързани браншове са: производство на енергия, машиностроене,  

автомобилостроене, техника за измерване, управление и автоматичен контрол. 

 

Информационни технологии/ИТ приложения/Фирмен софтуер 

В приоритетната област  в провинцията работят 232 000 заети (една пета от 

работещите в бранша в Германия).  От решаващо значение за бранша е налагането 

на нови базови технологии в областта на производството и междуфирмените 

интернет платформи (B2B, E-Commerce)и публичните партньорски мрежи в областта 

на фирмения софтуер.  

По-важните свързани браншове са: ИТ и софтуер. 

 

Логистика вкл. Интралогистика 

В приоритетната област като широко понятие (вкл. транспорт и съобщителна 

техника) в Баден-Вюртемберг работят около 400 000 заети и с това е най-големият 

бранш в провинцията. 

По-важните свързани браншове са: свързани с логистиката услуги, машиностроене 

 

Медийна, културна и креативна икономика 

Този вид икономика е свързана със създаването, производството, пласмента и/или 

медийното разпространение на културни/креативни стоки и услуги. В Баден-

Вюртемберг са ситуирани 16% (в 29 000 предприятия) от всички заети в тази област 

в Германия. 

По-важните свързани браншове са: книгопроизводство, търговия с предмети на 

изкуството, радио и телевизия, изобразително изкуство, дизайн, архитектура, преса, 

реклама, софтуер/компютърни игри.  

 

Медицинска техника 

Областта е със сериозен потенциал по отношение на заетостта, оборота и екпорта и 

е поле за множество иновации и ускорено внедряване в произвоството. 

По-важните свързани браншове са: медицинска техника, здравеопазване и социално 

дело.  

 

Мехатроника 
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В областта са включени структури, развиващи и призвеждащи мехатронни 

полуинтелигентни продукти и системи, свързани с механични, електрически и  ИТ 

компоненти. 

По-важните свързани браншове са: машиностроене, електротехника, ИТ/софтуер, 

автомобилистроене.  

  

Микросистемна техника, вкл. нанотехнологии 

В тази приоритетна област се произвеждат високотехнологични продукти с 

приложение в широк кръг от браншове. Характеризира се с  тясната си обвързаност 

с научно-изследователските институти и организации. 

По-важните свързани браншове са: автомобилостроене, машиностроене, медицинска 

техника, техника за измерване, управление и автоматичен контрол. 

 

Наука и ориентирани към фирмите услуги 

В обхвата на тази област са включени инженерните услуги,  фирмено консултиране, 

маркетинг, изследвания и развитие. 

 

Нови материали и повърхности 

Развитието и приложението на нови материали и повърхностни покрития е важна за 

провинцията приоритетна област и съществен елемент в иновационния мениджмънт. 

По-важните свързани браншове са: информационни и комуникационна техника, 

автомобилостроене, машиностроене, медицинска техника, металоиндустрия, 

изкуствени материали, бижутерия, текстил. 

 

Производствена техника вкл. машиностроене 

Приоритетната област е най-големият бранш в провинцията, а машиностроителните 

фирми са едни от най-силните в Германия. Налице е тенденцията за специализация 

и концентрация върху системни решения.  Характерна черта е генерирането на 

множество иновативни проекти, даващи сериозни предимства на предприятията в 

условията на световна конкуренция. 

По-важните свързани браншове са: машиностроене, металоиндустрия, 

електротехника. 

 

Сателитна навигация 

Продуктите на класическата сателитна навигация се внедряват в силно развитите в 

провинцията авиация и космонавтика и автомобилостроенето. Сериозен тласък за 

бранча дава развитието на сателитно-навигационната система Галилео. 

По-важните свързани браншове са: авиация и космонавтика, автомобилостроене, 

ИТ/софтуер. 
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Телекомуникации 

Браншът има повишена концентрация в чст от регионите на провинцията – Щутгарт, 

Манхайм, Карлсруе и Улм. 

По-важните свързани браншове са: съобщителна техника, електротехника, 

ИТ/софтуер. 

 

Техника за сигурност 

Това е хетерогенна технология с интрадисциплинарно и надбраншово развитие. В 

бранша са включени сензориката, технологиите за идентификация и контрол на 

достъпа (напр. биомеханични технологии и охраняване на сгради), микросистемна 

техника. ИТ защита, телекомуникации и др.  

По-важните свързани браншове са: електротехника, оптика, ИТ/софтуер, 

телекомуникации, производствена техника и др. 

 

Фармаиндустрия 

Баден-Вюртемберг е една от провинциите с най-висока концентрация на 

предприятия и изследователски организации на фармаиндустрията. В тази 

провинция работят една четвърт от всички заети в бранша в Германия.  

По-важните свързани браншове са: химия, фармация. 

 

Фотоника 

Оптичните технологии са традиционен високотехнологичен бранш и се разглеждат 

като т.н.  „enabling technologies“. Баден Вяртемберг е водеща провинция в тази 

област. Спектърът на оптичните технологии обхваща например осветителната 

техника, ИКТ, измервателната техника, медицинската техника и фотониката. 

Възникналите в резултат на взаимното обвързване на различните браншове 

синергии са предпоставка за сериозни перспективни шансове във веригата за 

създадеване на добавена стойност. 

По-важните свързани браншове са: оптична индустрия, техника за измерване, 

управление и автоматичен контрол, електротехника. 

 

Допълнително са включени и браншовете, свързани с ъс здравеопазване и 

опазването на околната среда. Значение придобиват електромобилността, 

опаковъчната индустрия, повърхностните технологии, скрепежната техника. 
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ХРАКТЕРИСТИКИ НА КЛЪСТЕРИТЕ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ БАДЕН-
ВЮРТЕМБЕРГ 
 

Местните клъстери са отражение на широко браншово разнообразие, иновативен 

ландшафт и икономическа и технологична сила на съответните региони: 

• Съществуващите регионални клъстери и клъстерни инициативи се 

характеризират с голямата си диверсификация и динамично развитие. От 

една страна възникват нови инициативи с висока степен на специализация, от 

друга инициативи, консолидиращи по-широк кръг от компетенции. 

• Теми, свързани със създаването на добавена стойност и пазарите са предмет 

на множество регионални клъстери в провинцията. Между част от тях вече 

има съществуваща взаимовръзка, но и потенциал за изграждането й. През 

изминалите години засилено се наблюдава тенденция за създаване на мрежи, 

покриващи цялата провинция (напр. в областите Автомобилостроене, Горско 

стопанство и дървообработване).  

• Доминиращ бранш е приоритетната област „Автомобилостроене”, кочто е 

релевантна за всичките 12 региона, като в 11 от тях са идентифицирани 

такива регионални клъстери. Части за автомобили и крайни продукти в 

серийно производство се произвеждат в пет от регионите -  Stuttgart, 

Heilbronn-Franken, Donau-Iller, Mittlerer Oberrhein sowie der Metropolregion 

Rhein-Neckar  

•  Други браншове с потенциал за междурегионално обвързване са в 

приоритетната област Производствена техника , вкл. машиностроене, 

здравеопазване, микросистемна техника (вкл. нанотехнологии), логистика 

(вкл. интралогистика), биотехнологии, информационни технологии и фирмен 

софтуер, медийна, културна и креативна икономики. 

• Допълнително съществуват многобройни регионални клъстери, които по-скоро 

могат да се категоризират като единични прояви за федералната провинция 

или досега са идентифицирани като едични случаи, напр. Обработка на 

алуминий, скрепежна техника, Химия, Фина механика, Стъкларска и 

лабораторна техника, производство на музикални инструменти, фотоника, 

технологии за повърхностна обработка, Текстил и облекло.  

• От структурна гледна точка има клъстери, обединяващи се около водещи, 

макар не доминантни предприятия и многобройни клъстери с балансирана 

структура от малки и средни предприятия. 

• Друг структурен вид са клъстерите на база висши училища и 

извънуниверситетски изследователски структури със силно профилиране в 

изследователската дейност. 
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• Възникнали са клъстерни инициативи и в сектора на услугите, особено в 

хоризонталния сектор Здравеопазване/Туризъм, но и самостоятелни в 

областта на фирмените услуги. 

• От качествена гледна точка нивото е високо и с най-различни проявления – 

премирани клъстери в рамките на проведения на федерално ниво конкурси 

„Топ-клъстери“  и „Региони на здравето“ на Федералното министерство на 

образованието и изследванията и на регионалния конкурс, от установени 

клъстери със силно изразена международна дейност до много интересни 

клъстери в интердисциплинарни области с нарастващо значение като 

Технологии за опазване на околната среда, технологии за сигурност, 

нанотехнологии.  

• Въз основа на съществуването на природни ресурси и залежи са изградени 

разнообразни регионални клъстери. 

 

 

Подробна информация за клъстерите, клъстерните инициативи и подкрепящите 

тяхното създаване и развитие институции се съдържа в приложението 

Clusteratlas_2012-BW 
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РЕГИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В ДВАНАДЕСЕТТЕ РЕГИОНА 
НА ФЕДЕРАЛНАТА ПРОВИНЦИЯ БАДЕН ВЮРТЕМБЕРГ 
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ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И РАЗВИТИЕТО В 
ГЕРМАНИЯ 

Германия разполага с много добре развита и  работеща мрежа от университетски, 

извънуниверситетски и фирмени изследователски и развойни структури, с 

постигната висока степен на интеграция и взаимообвързаност, оптимално допълване  

между индустрия и университети. 

Насърчаването на изследователските и развойни проекти е акцент в политиката на 

федералното правителство. 

Определящи въпроси за формиране на промоционалната политика: 

• Кои са специфичните силни страни на страната и сектора в частност 

• Кои са технологичните развития от особена важност 

• С какви (стратегически) инструменти най-ефективно може да се провежда 

иновационната политика 

Приоритетни сфери на приложения: 

• Автомобили, мобилност 

• Машиностроене, автоматизация 

• Здравеопазване, медицинска техника 

• Логистика, услуги 

• Енергетика, околна среда 

Основни цели в областта на качеството: 

• икономичност 

• сигурност и надеждност 

• лесни и удобни за използване от клиентите продукти 

• ресурсна ефективност. 

Хоризонтални теми: 

• Участие при формирането на Европейската политика за изследвания и 

иновации (ARTEMIS, ENIAC,  

• Exzellenziniziative (постигане на превъзходно качество) в областта на висшето 

образование,  

• Приложноориентирана наука 

• Образование, квалификация на специалисти и ръководни кадри. 

 

Изследователската дейност в Германия се извършва от университетите, 

извънуниверситетските изследователски организации (Fraunhofer-Gesellschaft, 

Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft), независими 

институти и бизнеса. Всяка от тези структури има специфични задачи (базови 

изследвания, приложни изследвания, междудисциплинарна обвързаност, 

технологичен трансфер и развитие, научни супермашини и т.н.). 
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Сътрудничество между научните институции: 

Специални области на изследвания и Transregios, DFG-изследователски центрове и  

Exzellenzcluster, Приоритетни програми, Max-Planck-Research Schools, Leibniz 

Graduate Schools, международни интегриращи проекти на ЕС, партньорски проекти 

между FhG и MPG, както и между MPG и WGL, Max-Planck-Innovation, съвместни 

Research Labs с бизнеса, Private-Public-Partnerships, като напр. Deutsches 

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)12, иновативни IP-решения, по-

силна обвързаност на извънуниверситетските институции и висшите учебни 

заведения и др. 

Сътрудничество между науката и бизнеса 

Market-pull и technology-push 

Интелигентни и сигурни автомобили, мобилност като услуга – Automotive 

Engineering; Приложни и надбраншови ключови технологии в областта „Computing“;  

Интелигентни решения за търсене и внедряване на решения при свързването на 

знанията и тяхното управление, подкрепа на възрастните хора – Assisted Living.  
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Основни действащи лица в германската система за изследвания и 

технологии 

 

Стратегията за високи технологии: проекти на бъдещето и сфери на приложения 
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Брутни разходи за изследвания и технологии в Германия по финансиращи сектори и дял на 

разходите в БВП 

 

Разходи на федерацията за изследвания и технологии по ресори 2012 
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Разходи на отделните федерални провинции за ижследвания и технологии с дялове на 

местните правителства и местния бизнес 
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Полезни източници на информация 

 
 
Informationen der Bundesregierung  

http://www.bundesregierung.de  

Informationen des BMBF  

http://www.bmbf.de  

BMBF-Informationen zur Hightech-Strategie für Deutschland  

http://www.bmbf.de/de/6608.php  

BMWi-Informationen zu Informationsgesellschaft Deutschland 2010  

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Technologieund-Innovation/informationsgesellschaft.html  

BMBF-Informationen zu Exzellenzinitiative und Pakt für Forschung und Innovation  

http://www.bmbf.de/press/1505.php  

BMBF-Informationen zur Forschung für die zivile Sicherheit  

http://www.bmbf.de/de/6293.php  

BMBF-Informationen zur Nanotechnologie  

http://www.bmbf.de/de/nanotechnologie.php  

BMBF-Informationen zu Optischen Technologien  

http://www.bmbf.de/de/3591.php  

BMBF-Informationen zur Mikrosystemtechnik  

http://www.bmbf.de/de/5701.php  

BMBF-Informationen zur Werkstoffforschung  

http://www.bmbf.de/de/3738.php  

BMBF-Informationen zur Produktionsforschung  

http://www.bmbf.de/de/686.php  

Deutsches Portal zum 7. Forschungsrahmenprogramm der EU  

http://www.forschungsrahmenprogramm.de  

Förderdatenbank des Bundes im Internet  

http://www.foerderdatenbank.de  

Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)  

http://www.gi-ev.de  
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.  

http://www.bdi-online.de  

BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.  

http://www.bitkom.org  

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.  

http://www.zvei.org  

VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.  

http://www.vdma.org  
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VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.  

http://www.vde.com  

VDI – Verein Deutscher Ingenieure  

http://www.vdi.de  

Max-Planck-Gesellschaft  

http://www.mpg.de  

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V.  

http://www.fraunhofer.de  

Helmholtz-Gemeinschaft  

http://www.helmholtz.de  

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.  

http://www.wgl.de  

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.  

http://www.dfg.de  

Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz  

http://www.dfki.de  

Feldafinger Kreis  

http://www.feldafinger-kreis.de  

Münchner Kreis – Übernationale Vereinigung für Kommunikationsforschung e.V.  
http://www.muenchner-kreis.de 

INFORMATIONEN ZUR CLUSTERPOLITIK UND REGIONALEN STRUKTURPOLITIK: 
http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/clusterpolitik-regionalestrukturpolitik/ 
170116.html 
 
INFORMATIONEN ZUM „WETTBEWERB ZUR STÄRKUNG REGIONALER CLUSTER“ IN BADEN- 
WÜRTTEMBERG: 
http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/wettbewerb-zur-staerkung-regionalercluster- 
in-baden-wuerttemberg/188613.html 
 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 
Referat Clusterpolitik 
Referatsleiter: Ministerialrat Jürgen Oswald 
Theodor-Heuss-Straße 4 
70174 Stuttgart 
Tel.: 0711/123-2240 
e-mail: juergen.oswald@wm.bwl.de 
 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
Referat Forschungs- und Innovationspolitik, 
Forschung im Bereich der Naturwissenschaften 
Referentin: Regierungsdirektorin Tania Bolius 
Königstraße 46 
70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/279-3145 
e-mail: Tania.Bolius@mwk.bwl.de 
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Приложения: 

INFORMATIONEN ZUM REGIONALEN CLUSTERATLAS: 
Clusteratlas_2012-BW-de.pdf 
Clusteratlas_2012-BW-en.pdf 
 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-based innovation strategy 
com2008_0652en02.pdf 
 
GEMEINSAMES POSITIONSPAPIER DES BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN INDUSTRIE- UND 
HANDELSKAMMERTAGES, 
DES BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN HANDWERKSTAGES UND DES WIRTSCHAFTSMINISTERIUMS 
ZUR CLUSTERPOLITIK IN BADEN-WÜRTTEMBERG 2011  
pos-pap.cluster-BW.pdf 
 
INFORMATIONSBROSCHÜRE 
Clusterbroschüre_internet-BW.pdf 
 
AUSWERTUNG DER UMFRAGE DES MINISTERIUMS FЬR FINANZEN UND WIRTSCHAFT 
ZUR INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT DER BADEN-WЬRTTEMBERGISCHEN CLUSTERINITIATIVEN UND 
LANDESWEITEN INNOVATIONSNETZWERKE 
BW-cluster_internationalisierung_auswertung_SEZ.pdf 
 
CLUSTER MONITOR DEUTSCHLAND 
Trends und Perspektiven von Unternehmen in regionalen Netzwerken 
und Clustern 
Cluster Monitor Deutschland:pdf 

DEUTSCHLANDS SPITZENCLUSTER 
Germany’s Leading-Edge Clusters 
deutschlands_spitzencluster_de_en.pdf 
 
BUNDESBERICHT FORSCHUNG UND INNOVATION 2012 
bufi_2012.pdf 
bufi_2012_en_abstract.pdf 

 
GEMEINSAME PLATTFORM VON BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE 
(BMWI) UND BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (BMBF) ZUR CLUSTERPOLITIK 
www.clusterplattform.de 
 


