
    

 

 

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

 

Národní klastrová asociace 
 

Vás zve jako partner projektu CluStrat na EXPERTNÍ WORKSHOP k tématu 
 

INTERNACIONALIZACE 
 

konaný dne 31. ledna 2013 v konferenční hale MPO (přízemí), Politických vězňů 20, Praha 1  

 

Národní klastrová asociace se od října 2011 společně s dalšími 17 partnery ze středoevropských zemí 
zapojila do strategického projektu spolufinancovaného z OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa 
s názvem „Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se 
oborů a průřezových témat“ (akronym CluStrat).  

Ve fázi mapování vynořujících se oborů jsme k tomuto tématu uskutečnili první expertní workshop 
v červnu 2012 v HUB Praha. Nyní přistupujeme k mapování průřezových témat, která mohou 
obohatit inovační schopnost klastrů a ke kterým patří internacionalizace, transfer technologií  
a gender.  

Dovolte nám, abychom Vás tímto pozvali na druhý expertní workshop zaměřený na 
internacionalizaci klastrů s tímto programem:  

 

10.00 Zahájení workshopu 

10.00 – 10.15 Úvodní slovo a představení projektu CluStrat 
Marcela Příhodová, MPO a Pavla Břusková, NCA 

10:15 – 11:00 

Jak se dělá internacionalizace v klastru excelence?  
Enric Pedrós, manažer klastru FEMAC, Španělsko, jeden z prvních tří manažerů 
oceněných v r. 2012 Zlatou známkou excelence v managementu klastru v rámci 
Evropské iniciativy pro klastrovou excelenci Evropské komise 

11:00 – 11.20 Opatření na podporu internacionalizace klastrů  
Robert Wenzel, odbor implementace strukturálních fondů, MPO 

11.20 – 11.45 Přestávka s občerstvením 

11.45 – 12.15 Příležitosti pro internacionalizaci klastrů prostřednictvím sítě EEN 
Daniela Váchová, koordinátorka EEN v ČR, Technologické centrum AV ČR 

12.15 – 12.45 

Nabídka spolupráce se zahraničními klastry: Izrael 

Jaakov Levy, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael v ČR 
Jiří Slezák, konzultant, MINTZBERGER 

12.45 – 13.45 Panelová diskuse a networking 

 

Účast je bezplatná, registrujte se v on-line formuláři ZDE nebo na adrese: konference@nca.cz.  
 

Kontaktní osoby: 
Leona Starostková, kancelář NCA, starostkova@nca.cz, mob. 777 454 499 
Pavla Břusková, prezidentka NCA, bruskova@nca.cz, mob. 731 505 929 
 
 
 
Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce. 


