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Boosting innovation through new cluster 
concepts in support of emerging issues and cross-
sectoral themes   
sting innovation through new cluster concepts in 

support of emerging issues and cross-sectoral 
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 REGIONÁLNÍ DIALOG KE KLASTROVÝM KONCEPCÍM 

Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství 
 

28. července 2014 

Knihovna Antonína Švehly, Slezská 7, Praha 2 
 

Dovolujeme si Vás jménem Národní klastrové asociace pozvat na Regionální dialog ke klastrovým 
koncepcím s tematickým zaměřením „Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství“, který se 
koná v rámci strategického projektu CluStrat. 

Partnerem NCA pro realizaci pilotní akce projektu v oboru zemědělství je klastr CREA Hydro&Energy. 

 10:30 – 11:00 Registrace 

11:00 – 11:20 
Program rozvoje venkova 2014-2020 a podpora operačních skupin v rámci EIP AGRI 
Ing. Josef Tabery, Odbor Řídící orgán PRV, Ministerstvo zemědělství  

11:20 – 11:35 
Představení projektu CluStrat a pilotních akcí NCA 
Mgr. Eva Hudečková, Národní klastrová asociace  

11:35 – 12:00 
Klastry v sektoru zemědělství – potenciál pro konkurenceschopnost 
PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 

12:00 – 12:20 
Zemědělství a jeho vliv na vodní režim krajiny   
Ing. Jiří Hladík, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

12:20 – 13:00 Oběd 

13:00 – 13:40 EIP AGRI - Workshop & brainstorming 

13:40 – 14:00 
Eroze půdy a udržitelné způsoby hospodaření   
Ing. Martin Mistr, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

14:00 – 14:20 
Zhutnění a kvalita zpracování půdy v systému stálých jízdních drah na pozemku  
Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky 

14:20 – 14:50 Přestávka s občerstvením 

14:50 – 15:20 
Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy  
Ing. Pavel Kovaříček, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky 

15:20 – 15:35 
Diverzifikace jako součást inovací v zemědělství a přidružených odvětvích 
Ing. Miroslav Herout, Ph.D., Klastr aplikovaných biotechnologií a nanotechnologií 

15:35 – 15:50 

NATUREEF - Evropské strategické partnerství klastrů pro udržitelné přírodní zdroje; 
Water Innovation Europe – aktuální informace z konference v Bruselu 
Ing. Břetislav Skácel, klastr CREA Hydro&Energy 

15:50 – 16:30 Diskuze a networking s občerstvením 
 

Účast a občerstvení jsou bezplatné. Registrujte se prosím do čtvrtku 24. 7. 2014 pomocí on-line 
formuláře ZDE nebo na adrese: konference@nca.cz.  

 

 

Kontaktní osoby: 
Eva Hudečková, projektová manažerka, hudeckova@nca.cz, mob. 731 555 942 

Leona Starostková, kancelář NCA, starostkova@nca.cz, mob. 777 454 499 

Břetislav Skácel, klastr CREA Hydro&Energy, bret@creacz.com, mob. 602 453 273 
 

Pořádá:  
NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE | www.nca.cz 
 

 

Projekt je realizován v rámci OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 
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