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 IV. NÁRODNÍ DIALOG 

KE KLASTROVÝM KONCEPCÍM 
 

12. června 2014 

Technologické centrum AV ČR,  

Ve Struhách 27, Praha 6 – Bubeneč  

 

Národní klastrová asociace (NCA) a Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) 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). 

Čtvrté a zároveň závěrečné kolo Národního dialogu ke klastrovým koncepcím projektu CluStrat 
prezentuje dosavadní výsledky a pilotní aktivity se zaměřením na rozšíření klastrové koncepce mimo 
tradiční zpracovatelský průmysl spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to do rezortů práce 
a sociálních věcí, zdravotnictví, zemědělství a služeb. 

 08:30 – 09:00 Registrace 

09:00 – 09:15 Úvodní slovo a představení projektu CluStrat 
Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 

09:15 – 09:35 
Zjišťování potenciálu pro vznik lázeňského klastru v Karlovarském kraji 
Jana Michková, Karlovarská agentura rozvoje podnikání 

09:35 – 10:00 
Pilotní akce NCA v projektu CluStrat - SINEC, EIP on Agri, Zero Energy Buildings 
Eva Hudečková, Národní klastrová asociace 

10:00 – 10:30 
Evropské inovační partnerství v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020  
Veronika Vlasáková, Odbor Řídící orgán PRV, Ministerstvo zemědělství ČR 

10:30 – 11:00 Přestávka s občerstvením 

11:00 – 11:30 
Podpora klastrů v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 
Robert Wenzel, Odbor implementace strukturálních fondů, Min. průmyslu a obchodu ČR 

11:30 – 11:45 
Multirezortní projekty Klastru CREA Hydro&Energy 
Břetislav Skácel, Klastr CREA Hydro&Energy 

11:45 – 12:00 
Klastr aplikovaných biotechnologií a nový klastr v zemědělství 
Miroslav Herout, Klastr aplikovaných biotechnologií a nanotechnologií 

12:00 – 12:15 
Představení Moravskoslezského klastru cestovního ruchu – KLACR 
Kamil Schaumann, KLACR 

12:15 – 13:00 Diskuze a networking s občerstvením 
 

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

 

Kontaktní osoby: 
Leona Starostková, kancelář NCA, starostkova@nca.cz, mob. 777 454 499 
Eva Hudečková, projektová manažerka, hudeckova@nca.cz, mob. 731 555 942 

 

Pořádá:  
NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE | www.nca.cz  
 
 
 
 

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