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EMERGING INDUSTRIES 

v projektu CluStrat 



Vývoj společnosti směrem  
k novým potřebám 

• Současné klastry odpovídají současným odvětvím poptávky trhu 
(materiály, obaly, výrobky, cestovní ruch) nebo odvětvím poptávky po 
technologiích (ICT, mechatronika, atd.). Zatím se neřeší propojování 
těchto poptávek, nevěnuje se tomu žádná politika 

• Společnost však čelí novým výzvám a to přináší nové dimenze do 
tohoto stavu 

• Příklad: demografické změny – zájem stárnoucí populace zůstat 
zdravou a aktivní  Vznik nových tržních odvětví, nová poptávka po 

zdravějších potravinách, službách a technologiích v oblasti zdraví 

• Tato nová tržní poptávka představuje nový vynořující se obor, který lze 
nazvat zdravé stárnutí. 

• Současná portfolia klastrů nejsou připravena na tuto budoucí poptávku 
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Mise projektu CluStrat 

• Vynořující se obory vyžadují inovace na průniku oborů, technologií a 
služeb tradičního trhu – role „key enabling technologies“ (KET) – 
další vývoj potřebných výrobků a služeb až po jejich uvedení na trh. 

• Napomoci tomuto procesu je misí projektu CluStrat.  
 

• Emerging industries are those sectors, which are most likely to come in 
the near future or are even already seen to develop. Those emerging 
sectors or industries are a reaction to challenges of society. The trend in 
society is visible, but the industrial and service sector have not yet exploited 
it. Thus, it needs to emerge to exploit the market opportunities already 
visible. This means, there is a clear potential seen for new products and 
services, and policy looks for instruments to actively strengthen the existing 

potential to play a major part in those emerging industries. 
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TACTICS Reflection Group, 2011 

Klastry mohou  

• nabídnout vhodný ekosystém, ve kterém mohou nové obory vyrůstat v 
podmínkách interakcí a spolupráce v diverzifikovaném kreativním 
prostředí a inovačních podmínkách, včetně vazeb na uživatele a 
zákazníky 

• podporovat podnikání  vytvořením plodného podnikatelského prostředí  
se zaměřením na rychle rostoucí firmy 

Klastrové programy se obecně zaměřují na posílení silných stránek a rozvoj 
existujících klastrů   

Vynořující se obory nestojí na stávajících silných stránkách ani 
stávajících klastrech  klastry mohou sehrávat jinou roli pro 

vynořující se a pro již existující obory a je nutno hledat jiné nástroje 
klastrové politiky . 
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Zacílení na předpokládané  
a nadějné trhy  

• CluStrat – mapování potenciálu vynořujících se oborů  
v partnerských regionech s ohledem na vybrané společenské výzvy 
definované v strategii EK Horizon 2020: 

• Challenge 1: Health, Demographic change and wellbeing 

• Related emerging industry: Active aging 

• Challenge 2: Climate action, resource efficiency and raw 
materials 

• Related emerging industry: sustainable development / 
green economy 

• Challenge 3: Smart, green and integrated transport 

• Related emerging industry: sustainable mobility 
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Smart Specialisation 

• CluStrat podporuje Smart Specialisation prostřednictvím 
identifikace a navazování mezinárodní spolupráce ve 
prospěch všech zaangažovaných regionů 

 

• Výhodou myšlenky rozvíjet naši definici vynořujících se 
oborů na základě společenských výzev je skutečnost, že 
různé středoevropské regiony mohou mít různé 
specializace v rámci téhož vynořujícího se oboru. 
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Spolupráce specializovaných 
regionů 
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Mapování vynořujících se oborů 

• Metodika 

• sekundární výzkum 

• terénní šetření 

• analýza  

• reporting 

• Sekundární výzkum – identifikace firem k terénnímu šetření 

• regionální struktura hospodářství 

• relevantní dokumenty 

• subjekty pro šetření – firmy, vědomostní instituce, 
zprostředkující organizace 
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bruskova@nca.cz  

Tel: 731 505 929 

 

Děkuji za pozornost 
Kontakty: 
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Ing. Marek Koňařík 
projektový manažer  

konarik@nca.cz 

Tel: 773 477 735 

 Národní klastrová asociace 
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