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Projekt Cluster Cord  - přehled 
Jméno projektu: Clusters & Cooperation for Regional Development in Central Europe 
Začátek projektu: Duben 2010 
Konec projektu: Únor 2013 
 
Projektoví partneři: 10 partnerů z 8 zemí (CZ, DE, SK, SI, HU, PL, AT, IT) působící jako regionální 
rozvojové agentury nebo centra pro podporu regionálního rozvoje/obchodu 
 

Obecné cíle projektu 
Posílit konkurenceschopnost regionu CE:  
• prostřednictvím výměny zkušeností / best practices 
• spoluprácí klastrů z různých zemí, ale stejných oborů 
 



 
 
 
 

Na konci projektu 

Podpis nejméně 3 dohod o spolupráci Příprava 5 tematických šetření / skenů a 5 strategických plánů  

Po benchmarkingu 

5 průmyslových odvětví s nejvyšším potenciálem ICT, Cestovní ruch,  Zdravotnictví, Potravinářský průmysl , Energie a ŽP 

Na počátku projektu 

10 předběžně identifikovaných průmyslových odvětví 
Doprava a logistika,  Profesionální služby, ICT, Automobilový a letecký 

průmysl, Cestovní ruch, Zdravotnictví, Energie a ŽP, Výrobní 
technologie, Dřevozpracující průmysl, Potravinářský průmysl 



Projektové nástroje: 
 

Mapování klastrů 

• Výsledky Benchmarkingové studie 

• Spolupráce mezi klastrovými tematickými projekty, např. 
Cluster Observatory, ClusterCollaboration platform 

Výměnná fóra a 
další komunikační 

nástroje 

• Pro klastrové manažery a členy klastrů 

• 3 výměnná fóra v rámci projektu + 2 dodatečná 

• Teleconference, Skype hovory, profily na Linked In, e-mail 

Školení klastrových 
manažerů 

• Školící materiály na základě zkušeností z projektu 

• Školící materiály na základě zkušeností jiných projektů – 
použití příkladů dobré praxe, např. CNCB 



Projektové nástroje (pokr.): 
 

Pozorovatelé 
projektu 

• Příslušné regionální a národní instituce 

• Setkání místních pozorovatelů 

• Doporučení k regionálním politikám 

RRA a business  
centra  

• V projektu působí jako facilitátoři 



 
Důvody pro spolupráci s jinými projekty 
 
• Předejití překrývání aktivit jednotlivých projektů 

 
• Využití získaných znalostí a budování na nich 

 
• Poučení se z příkladů dobré praxe a z chyb 
 
 
 
 



Mezinárodní tematické klastrové projekty v České republice 
 
 
 

IN2WOOD 

ChemClust 

C-Plus 

Clusters 
Cord 

CNCB 

CluStrat 

ClusterCOOP 



 
 
 
 



 
Děkuji za Vaši pozornost 

 
 
Kontakt: 
Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 
Projektová manažerka: Dana Krejsová, krejsova@rra.cz , www.rra.cz 
Projektový web: www.clusterscord.eu 
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