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EU4SportsClusters Alliance is een project dat er op gericht is een Gezamenlijke 
Internationalisering Strategie te implementeren en te testen voor het Europese 
Strategische SportClusters Partnership. Het project is gericht op het ontwikkelen van 
nieuwe waardeketens en het benutten van internationale kansen voor het MKB, met name in 
regio’s buiten de EU. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie. 

EU4SportsClusters Alliance is een vervolg en verdere uitbouw van een sportcluster 
partnership dat opgericht is in 2013 als gevolg van een door de Europese (CIP funded?) 
commissie gefinancierd project met de titel EU4SportsClusters (2012-2014). 

De alliantie bestaat uit 5 Europese partners (INDESCAT uit Catalonië, Spanje; Sports & 
Technology, Nederland; EPSI (European Platform for Sports Innovation), België; Cluster 
Montagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk; en Flanders’ Bike Valley, België), en heeft 
vijf specifieke doelen: 

Versterken van het Europese Strategische SportClusters Partnership;  

Ontwikkelen van nieuwe (cross-sectorale) waardeketens in de sportindustrie; 

Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsinstrumenten voor clusters, gericht op 
internationalisering van het MKB;

Implementeren en verrijken van de Gezamenlijke Internationalisering Strategie 
voor de deelnemende clusters en haar MKB-leden;  

Verspreiden en delen van de resultaten en ervaringen naar en met andere Europese 
clusters.  

Het Flanders’ Bike Valley Cluster brengt partijen bij elkaar op het gebied van fiets- 
en wielrenkennis en -technologie: publieke onderzoeksorganisaties, bedrijven en 
gespecialiseerde dienstverleners in een Quadruple Helix samenwerking, inclusief 
strategische partners. Het richt zich op de bouw van een succesvol ecosysteem dat bedrijven 
en laboratoria kan aantrekken en verbinden die actief zijn op het gebied van fietsen en 
wielrennen. Daarmee wil het bijdragen aan het aanjagen van innovatie, de economie en de 
werkgelegenheid. www.flandersbikevalley.be

EPSI  (European Platform for Sports Innovation) is a non-profit netwerkorganisatie die 
zich richt op het bereiken van een meer innovatie-vriendelijk klimaat voor de Europese 
Sportsector. Het is een ledenorganisatie die verbindingen maakt tussen sportorganisaties, 
(bedrijven)clusters, kennispartijen en researchorganisaties www.epsi.eu

Indescat is het Catalaanse sportindustrie cluster. De missie van het cluster is om bedrijven 
en kennisinstellingen in de sportwereld bij elkaar te brengen met als doel het ontwikkelen 
van acties die de concurrentiekracht van de bedrijven versterken en de ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten stimuleren. INDESCAT staat voor: Industrie+Sport+Catalonie.  
www.indescat.org

Het cluster Sports & Technology is een open netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en 
SportFieldLabs, nauw verbonden met de overheid. Zij worden bij elkaar gebracht om samen 
te komen tot (sociale en technologische) innovaties op het gebied van sport en vitaliteit 
met als doel: mensen stimuleren tot een actieve leefstijl, verbeteren van de sportprestatie 
en creëren van economische waarde. Het netwerk is geworteld in de toptechnologie  
regio Brainport.   www.sportsandtechnology.com

Cluster Montagne is een non-profit netwerkorganisatie, die wereldwijd de Franse 
kennis voor de ontwikkeling van duurzame bergtoerisme vertegenwoordigt 
en promoot. Hun experts (bedrijven, instituten, trainings- en researchcentra) 
worden wereldwijd erkend voor hun technische, industriële en toeristische kennis.  
 www.cluster-montagne.com
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