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Národní dialog  

ke klastrovým koncepcím  



Přínosy klastrů  
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• přes 7000 klastrových iniciativ na 
světě 

• inovační politika Evropské unie 
• národní a regionální politiky podpory 

klastrů 

Klastry jako prokazatelně účinné 
nástroje regionálního a 
ekonomického rozvoje 

•důvěra a spolupráce 
•kreativita a invence 
•realizační síla 

Klastry jako složité organismy 
založené na těch nejcennějších 
hodnotách pro rozvoj 
konkurenceschopnosti na bázi 
inovací 

• hlubší sociální vazby (sociální kapitál) 
• rozvoj vzdělanosti a znalostí (lidský a 

intelektuální kapitál) 
• synergie ze sdílení a kritické masy 

(zvyšování produktivity) 

Klastry jako sítě spolupracujících a 
soutěžících subjektů v systému 
trojité šroubovice vytvářející nové 
přidané hodnoty  



Global Competitiveness – 

Challenges and the Role of 

Clusters 

Keynote Address by Michael Enright, TCI 

Annual Conference, New Delhi, India, 

2010: 

 klastry jsou všude 

 existují různé druhy klastrů a různé 

mixy klastrových politik 

 klastry napomáhají inovacím 

 úspěšné klastrové programy se 

zaměřují na selhání trhu 

 klastrování je kritické pro ekonomický 

rozvoj 

 klastry jsou nejefektivnějším 

prostředkem, jak podporovat 

ekonomický rozvoj  

Klastry v tržní ekonomice 

NOVÁ 
EKONOMIKA 

KONKURENCE 
SCHOPNOST 

EKONOMICKÝ 
ROZVOJ 

An Overview of Regional Clusters and Clustering, Professor Michael 

J. Enright, University of Hong Kong, TCI Annual Conference, 

Tucson, Arizona, 2001 



Impulsy pro dobrou klastrovou politiku 

Od několika 
úspěšných  
klastrových 
ostrůvků  … 
ke 
konkurence-
schopnější 
ekonomice 

Vytěžit plný 
potenciál  
z klastrů 
propojením 
operativní 
ho přístupu 
zdola-
nahoru  
s jasnou 
koncepcí  
shora-dolů 
. 

Od klastrů 
můžeme chtít 
více  (prac. 
místa, VaV, RoI, 
růst), když  
pro ně také 
něco uděláme: 

facilitace  
a inkubace, 
vytvoření 
mechanismů 
zpětné vazby 
management -  
governance  

Uvolnění 
oborových bariér 
pro podporu 
klastrů nad 
rámec  zprac. 
průmyslu: 

-  kreativní 
průmysly  

- mezioborová 
témata  a 
vynořující se 
obory 

- služby 

 

Směrem ke 
klastrové 
excelenci přes 
vzdělávání, učení 
se, společné 
inovační projekty, 
meziklastrovou 
spolupráci a  
internacionalizaci,  
až po  
dosažení   
úrovně 
klastrů světové 
třídy 
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„ Klastrová politika – politika 

prorážení skleněného stropu “ 

Dr. Christian Ketels, TCI 2011, Auckland, NZ 

Systematické využití klastrů 

jako cesty po realizaci 

mikroekonomických politik. 

 

http://www.unifr.ch/competitiveness/assets/images/ketels.jpg


Klastry jako hnací kolo vylepšování 
konkurenceschopnosti 
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KLASTRY JAKO NÁSTROJ lepší aktivity větší účinek 

Klastrové iniciativy poskytují 

platformu k projednávání 

potřebných zlepšení  

konkurenceschopnosti  

na té úrovni, kde firmy soutěží 

Organizace aktivit 

ekonomického rozvoje kolem 

klastrů vytváří pákový efekt 

vůči pozitivním spill-overs  

a mobilizuje soukromý sektor 

ke společným investicím 

 podporujte klastry tím, že budete 

vylepšovat konkurence-

schopnost, nejen poskytovat 

peníze KO; 

 integrujte klastrování do širší 

strategie konkurenceschop-

nosti; 

 pracujte se (stále se vyvíjejícím) 

regionálním portfoliem klastrů, 

ne s izolovaností klastrů. 

 lobujte za konkurenceschopnější 

podnikatelské prostředí, 

nezabývejte se jen  vnitřními 

záležitostmi KO; 

 nabídněte váš vhled a struktury 

jako vstupy pro širší snahy o 

zlepšení konkurenceschopnosti; 

 hledejte příležitosti pro 

spolupráci v celém portfoliu 

klastrů ve vaší lokalitě. 

 

 

AKTÉŘI 

NÁRODNÍHO 

DIALOGU 

nová 
témata 

Zprostředkovatelé 

Veřejná správa Manažeři klastrů 
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Posílení  

inovací 

prostřednictvím 

nových 

klastrových 

koncepcí na 

podporu 

vynořujících 

se oborů a 

průřezových 

témat 
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Zvyšování  

inovační 

kapacity  

a konkurence- 

schopnosti 

klastrů Střední 

Evropy 

 

18 partnerů  

z 9 zemí 

 

Strategie EU pro 

dunajský region.  
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Připravenost  

na nové výzvy  

a trendy ve 

společnosti – 

demografické  

a klimatické 

změny 

 

Nové potřeby, 

trhy, obory  

a služby 

 

Role klastrů  

v tomto procesu 
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•Národní a nadná- 

rodní dialogy ke 

klastrovým politikám  

•Expertní workshopy 

• Regionální 

meziklastrové a 

meziregionální pilotní 

projekty 

• Analýza potenciálu  

• Doporučení pro 

tvorbu politik 

• Společný akční 

plán pro CE 



PaedDr. Pavla Břusková 
prezidentka  

bruskova@nca.cz  

Tel: 731 505 929 

 

Děkuji za pozornost 
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Národní klastrová asociace 

Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava 

info@nca.cz; www.nca.cz  
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