
    

 

 

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  
ve spolupráci s 

Moravskoslezským energetickým klastrem 
 

Vás zvou na EXPERTNÍ WORKSHOP projektu CluStrat k tématu pilotní akce 
 

Zero Energy Bui ldings  
E f e k t i v n í  e n e r g e t i k a  v  b u d o v á c h  

konaný dne 15. dubna 2014 v objektu školicího střediska MSDK, areál VŠB-TU Ostrava,  

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba 
 

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

Na základě výsledků mapování vynořujících se oborů (emerging industries) a průřezových témat 
(internacionalizace, transfer technologií, gender) projektu CluStrat byly navrženy jednotlivé pilotní akce, mezi 
něž patří Zero Energy Buildings, které jsou zaměřeny na navázání spolupráce zahraničních partnerů s výměnou 
zkušeností, obohacování inovačních schopností klastrů a transformování výstupů projektu do společné 
klastrové strategie na regionální, národní i evropské úrovni. 

Partnerem NCA pro realizaci pilotní akce Zero Energy Buildings je Moravskoslezský energetický klastr, který 
dlouhodobě usiluje o zvyšování energetické gramotnosti v oblasti efektivního využívání vstupních surovin pro 
výrobu energií, efektivní distribuci energií ke konečným odběratelům a její efektivní využívání konečnými 
spotřebiteli. Pro tyto účely bylo vybudováno Výzkumné a inovační centrum Moravskoslezského dřevařského 
klastru, kde se zároveň expertní workshop bude konat.  

 

14:00 – 14:30 Registrace 

14.30 – 14.45 Úvodní slovo a představení projektu CluStrat 
Eva Hudečková, Národní Klastrová asociace 

14:45 – 15:00 Představení pilotní akce projektu CluStrat – Zero Energy Buildings  
Vladimír Benč, Klaster AT+R, Slovensko  

15:00 – 15:15 
Transformace budovy na budovu s nulovou potřebou energie 
Dušan Lukášik, HONORS, a.s., Slovensko 

15:15 - 15:25 
Hlavní důvody vzniku Výzkumného a inovačního centra MSDK 
Jan Poledník, Moravskoslezský energetický klastr 

15:25 – 15:40 
Inteligentní systémy řízení a vnitřní prostředí budov 
Iveta Skotnicová, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

15:40 – 15:55 
Energeticky pasivní administrativní budova OTAZNÍK – náklady na provoz 2012-13 
Jan Neuwirt, INTOZA, s.r.o. 

15:55 – 16:10 
Stěna na výuku hydraulického vyvažování soustav 
Zdeněk Jaroň, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

16:10 – 17:00 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 
Jan Poledník, výkonný ředitel MSEK, j.polednik@msek.cz, mob. 737 286 065 
 

 

Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. 


