


Základní informace o projektu 
 

 Operační program Nadnárodní spolupráce  
 
 Priorita  Výměna a přenos zkušeností v oblastech  
   inovací, zvyšování konkurenceschopnosti  
 
 Název projektu  Podpora inovací prostřednictvím nových  
   klastrových koncepcí zaměřených na podporu
   nově vznikajících odvětví a průřezových témat
     
 Akronym/zkratka CluStrat 
 
 Celkový rozpočet 3.691.346,50 € 

 
 Rozpočet KARP  150.160 € (85% ERDF) 

 
 Doba trvání projektu 10/2011 – 09/2014 (příprava od 09/2010) 

 



Základní informace o projektu 
 

 Počet partnerů: 18 financujících, 7 přidružených (Karlovarský kraj)
  
 

 Lead Partner: Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis  
  Innovation GmbH (Německo) 

 

 Partneři: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. (ČR) 
  Národní klastrová asociace (ČR) 
  Saxony Economic Development Corporation (Německo) 
  Clusterland Upper Austria Ltd.(Rakousko) 
  ONEP – Office for National Economic Planning  
  (Maďarsko) 
  MAG - Hungarian Economic Development Centre (Maď.) 
  Central Transdanubian Regional Development Agency  
  Nonprofit Company (Maďarsko) 
 
 
 
 

 



Základní informace o projektu 
 

 Partneři: Friuli Innovazione, Research and Technology Transfer 
  Centre (Itálie) 
  Piedmont Region (Itálie) 
  Veneto Region Industry and Craft Department (Itálie) 
  Polish Chamber of Commerce (Polsko) 
  Lower Silesian Voivodeship (Polsko) 
  Upper silesian Agency for Entrepreneurship Promotion 
  Co. (Polsko) 
  Public agency for technology of the Republic of Slovenia 
  (Slovinsko) 
  Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného  
  podnikania (Slovensko) 
  Unia klastrov Slovenska (Slovensko) 
  Klaster AT+R z.p.o. (Slovensko) 
 
 
 
 
 
   
 



Cíl a tématické zaměření projektu 

Cíl 
 

 podpora existujícího potenciálu a rozvoj fungujících klastrů 

 vytipování  nových oborů pro vznik klastrů (kultura,            

sociální oblast apod.), 

 vytipování možností vzniku mezioborových a 

meziodvětvových klastrů, 

 podpora růstu produktivity regionální ekonomiky formou 

rozvoje spolupráce vhodných subjektů 

 

Tématické zaměření projektu 

 

 nově vznikající odvětví (Emerging industries) 

 

 průřezová témata (Cross-cutting issues) 
 

 



Aktivity projektu 

Aktivity projektu 

 

 dialog mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry na 

regionální a národní úrovni (regionální a národní setkání) 

 

 organizace expertních workshopů (přenos zkušeností  

mezi klastrovými manažery existujících klastrů) 

 

 mapování klastrového potenciálu (kvantitativní a 

kvalitativní šetření v rámci partnerských regionů) 

 

 vytvoření společné strategie pro střední Evropu 

 

 realizace pilotních akcí v rámci každé partnerské země 

(ověření fungování společné strategie v praxi) 
 

 

 



Tématické zaměření projektu 

 

Nově vznikající odvětví / Emerging industries 

 

 Aktivní stárnutí 

 Udržitelný rozvoj/Zelená ekonomika 

 Udržitelná/Inteligentní mobilita 

 

Průřezová témata / Cross-cutting issues 

 

 Internacionalizace 

 Transfer technologií 

 Gender/Diverzita 
 

 

 



Výstupy projektu 
Výstupy projektu 
 

 vytvoření společné strategie a nástrojů pro její realizaci  

  (Akční plán) 

 nastartování klastrové spolupráce na území států střední Evropy 

se zaměřením na: IT, cestovní ruch, aktivní stárnutí, udržitelné 

materiály, nanotechnologie, „zelené“ technologie, logistika a 

doprava 

 

Přínosy pro Karlovarský kraj  
 

- zmapování klastrování potenciálu s využitím odborné 

metodologie 

- získání zkušeností (dobrých příkladů) z jiných zemí 

- navázání kontaktů s inovačními regiony střední Evropy a jejich 

subjekty (inovační projekty, VTP, inkubátory) 

- možnost implementace společné klastrové strategie na 

regionální a národní úrovni 



Regionální a národní dialogy CluStrat 

První kolo národního dialogu (březen – květen 2012) 

- Regionální setkání a expertní workshop (03/2012) 

- Národní konference (10/2012) 

 

Druhé kolo národního dialogu (září – listopad 2012) 

- Národní konference (10/2012) 

- Regionální setkání (12/2012) 

 

Třetí kolo národního dialogu (květen – červenec 2013) 

- Regionální setkání 

- Národní konference 

 

Čtvrté kolo národního dialogu (leden – březen 2014) 

- Regionální setkání 

- Národní konference 

 

 

 



Konference a semináře CluStrat 

Úvodní konference – Německo (Stuttgart) 

- definice zájmových oborů, stanovení cílů, aktivit a výstupů 

projektu, komunikační platformy  

 

Národní dialogy 

- Polsko (01/2013) 

- Maďarsko (09/2013) 

 

Průběžná konference (05/2013) - Belgie 

- shrnutí výstupů z národních a regionálních dialogů, analýz a 

mapování, diskuse o společné strategii a nástrojích na její 

implementaci 

 

Závěrečná konference (07/2014) - Itálie 

- prezentace výstupů projektu, celkové vyhodnocení projektu, 

navržení vhodných pokračovacích aktivit případně 

návazných projektů (2014+), mediální výstupy  

 

 

 

 



Web projektu - www.clustrat.eu 

 

 

 

 

 



Newsletter 
projektu 

 

 

 

 

 



Informace o klastrech 

 

www.clustrat.eu 
 

 

www.clusterobservatory.eu 

 

www.clustercollaboration.eu 

 

www.karp-kv.cz 

 

www.nca.cz 
 

 

 

 

 

 

http://www.karp-kv.cz/


Mapování klastrového potenciálu 

 

 

 

 

Metoda  

  dotazníkové šetření a desk research 

 

Cíl  
 zjistit, jaký je potenciál regionů střední Evropy v oblasti 

rozvoje nových klastrových koncepcí se zaměřením na 

 

 Nově vznikající obory (fáze I.) 

 

 Průřezová témata (fáze II.) 

 

 
 



Mapování klastrového potenciálu 

 

 

 

 

Cílové skupiny 
 
 podnikatelské subjekty 

 poskytovatelé znalostí (VŠ, SŠ …) 

 intermediární instituce, veřejný sektor 

 

Fáze I. Nově vznikající obory (07-08/12) 
 

- Aktivní stárnutí, udržitelná mobilita, zelená ekonomika 

 

Fáze II. Průřezová témata (10 – 11/12) 
 

-  Gender/diverzita, internacionalizace, transfer technologií 

 

 

 

 

 



Mapování klastrového potenciálu 

 

 

 

 

Výsledky mapování – fáze I. – ČR 
 

- Podíl jednotlivých typů průmyslových sektorů pro klastrový 

potenciál je proporcionální 

- Nově vznikající obory jsou vyzdviženy  v nadnárodních a 

regionálních dokumentech 

- Odborné studie se nejvíce vztahují na zelenou ekonomiku 

a využívání obnovitelných zdrojů energie 

- Politické dokumenty se vztahují na všechny 3 oblasti s 

důrazem na Aktivní stárnutí  

- Poskytovatelé znalostí jsou zejm. univerzity a výzkumná 

centra (veřejný sektor), výzkumná oddělení firem hrají v 

podpoře vznikajících oborů malou roli 

 

 

 

 



 
 
 

Děkuji za pozornost 
 
Ing. Jana Michková  
E-mail: jana.michkova@karp-kv.cz 
 
Ing. Iveta Šedá 
E-mail: iveta.seda@karp-kv.cz 
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