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

 
Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí 

 na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat 

 

 

NÁRODNÍ DIALOG 

KE KLASTROVÝM KONCEPCÍM 

 

12. června 2014 

Technologické centrum AV ČR,  

Ve Struhách 27, Praha 6 – Bubeneč  

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

Národní klastrová asociace,  Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarský kraj se od 
října 2011 společně s dalšími 16 partnery a 6 asociovanými institucemi ze středoevropských zemí 
zapojily do mezinárodního strategického projektu s názvem Posílení inovací prostřednictvím nových 
klastrových koncepcí na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat (akronym CluStrat).  

Dovolte nám, abychom Vás tímto pozvaly na 4. Národní dialog ke klastrovým koncepcím v rámci 
projektu CluStrat, který přinese poznatky z realizovaných pilotních akcí zaměřených na rozšíření 
klastrové koncepce do sektorů práce a sociálních věcí, zdravotnictví, zemědělství a služeb.  

Národní klastrová asociace v rámci projektu CluStrat podpořila proces facilitace a založení Klastru 
sociálních inovací a podniků SINEC v Moravskoslezském kraji a vyvíjí úsilí k vytvoření podmínek pro 
klastrovou spolupráci a inovace v zemědělství prostřednictvím koncepce European Innovation 
Partnership  (EIP).  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání se zaměřila na strategický obor a specializaci Karlovarského 
kraje – lázeňství a provedla mapování, analýzu a facilitaci aktérů balneologického klastru k vytvoření 
klastrové organizace s cílem zvýšení efektivnosti tohoto odvětví sektoru zdravotnictví.  

V rámci setkání budete mít možnost seznámit se s modelem podpory klastrů v oborové kompetenci 
MPO, představí se klastrové organizace s přesahem do zemědělství a sektoru služeb a můžete 
diskutovat o vytváření podmínek pro inovační potenciál klastrů v tradičních i vynořujících se oborech 
se zástupci zúčastněných relevantních ministerstev a institucí. 

Podrobný program najdete v příloze.  

Těšíme se na viděnou s Vámi 

Za organizátory 

 

PaedDr. Pavla Břusková Ing. Jana Michková 
prezidentka ředitelka    

Národní klastrová asociace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. 
 
 
 

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


