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Klastr českých nábytkářů ve spolupráci s klastry  Klastr OMNIPACK a Clutex - klastr technické 
textilie a za podpory partnerů Národní klastrová asociace, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci  
 

SETKÁNÍ KLASTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY 2014  
 
Datum konání: 29.5.2014 od 11:00 hod., registrace od 10.30 hod. 
Místo konání: Školicí středisko SVIAJAK, Okružní 152, 289 37 Loučeň – Patřín, okres Nymburk 
Parkování: Parkování zajištěno přímo v areálu školícího střediska. 

 

Cílem tohoto společného setkání představitelů klastrů ČR je: 
 

 Prohloubení vzájemné spolupráce českých klastrů.  
 Informovat účastníky o praktických zkušenostech s realizací klastrových projektů a s čerpáním podpor.  
 Seznámit účastníky s možnostmi podpory exportu pro klastry.  
 Seznámit účastníky s aktuální problematikou fungování klastrů v České republice. 

 

Program konference: 
 

 Zahájení setkání a úvodní slovo (Klastr českých nábytkářů, Ing. Radek Brychta). 
 Informace o novém programu OPPIK (MPO, Mgr. Robert Wenzel) 
 Zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu a příklady úspěšných projektů KČN (Klastr 

českých nábytkářů, Ing. Lucia Haraslínová Ph.D). 
 Souhrn programu Spolupráce- Klastry v OPPI" (CzechInvest). 
 Klastry jako oprávnění žadatelé v dalších programech ze Strukturálních fondů, příklady z praxe (Klastr 

OMNIPACK, Ing.  Petra Šišková). 
  Přestávka /Coffee break 
 Podpora exportu v r.2014 se zaměřením na klastry (MPO, Ing. Petr Adrián, MBA). 
 Klastry v mezinárodních projektech" - zkušenosti Klastru CLUTEX (Klastr Clutex, Ing. Libuše Fouňová). 
 Národní klastrová asociace a spolupráce klastrů v ČR a zahraničí (NCA, PaedDr. Pavla Břusková). 
 Trhy ve Vietnamu a v ASEANu – příležitost pro klastry (VN forum, Ing. Pavel Janásek Ph.D.). 
 Přestávka/oběd 
 Diskuze u kulatých stolu na téma:  OPPIK nový program podpory a další programy podpory, 

prohloubení spolupráce klastrů, klastry v ČR a podpora exportu. 
 

Harmonogram konference: 
 
10:30 – 11:00 Registrace účastníků/ Coffee break 
11:00 – 14:00 Workshop 
14.00 – 15.00  Přestávka/oběd 
15.00 – 16.00 Diskuze u kulatých stolů 
 

Potvrzení své účasti prosím zašlete na e-mail info@furniturecluster.cz anebo sdělte telefonicky 
administrátorce KČN Lucii Jurosz na tel. 774113528 nejpozději do 19.5.2014 

Financování workshopu a občerstvení po dobu setkání zajišťují    
Klastr českých nábytkářů, Klastr OMNIPACK a Clutex-klastr technické textilie. 
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Doplňující informace ke konferenci „SETKÁNÍ KLASTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY 2014“ 

 
  

 Účast na konferenci je bezplatná. Občerstvení a oběd jsou registrovaným účastníkům poskytnuty 
zdarma. 

 
 Ubytování  si mohou účastníci na vlastní náklady zarezervovat v blízkosti školícího střediska SVIAJAK 

na  zámku Loučeň romantické barokní památce obklopené rozlehlým anglickým parkem 
s celoevropským unikátem - souborem 11 labyrintů a bludišť.  
Odkaz na ubytování:  http://www.zamekloucen.cz/zamecke-ubytovani  

 
 

 Informace o školícím středisku středočeského vzdělávacího institutu Akademie J. A. Komenského - 
člena KČN: 

 
GPS souřadnice školícího střediska SVIAJAK: 50°16'16.844"N, 15°1'3.146"E 

 
Školící středisko a mapa příjezdu do obce Lučeň, okres Nymburk: 
 

 

 
 
 

 
 

http://www.zamekloucen.cz/zamecke-ubytovani

