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•Bezpečnostně technologický 
klastr 
•ENVICRACK  
•Havířovsko-karvinský  
kovo klastr 
•IT Cluster 
•Klastr aditivní výroby 
•Klastr sociálních inovací  
a podniků SINEC 
•MoPharmaC 
•MS automobilový klastr 
•Národní energetický klastr 
•Národní dřevařský klastr 
•Národní strojírenský klastr 

•Moravský letecký klastr 
•Plastikářský klastr 
•Zlínský kreativní klastr 

•ETIK - energetika 
•Hi-Tech inovační 
klastr 
•NANOPROGRESS 
•Zemědělský klastr 
ORLICKO  

•Czech StoneCluster  

•OMNIPACK  

•CLUTEX 
 

•Český a moravský 
sklářský klastr 

•Atomex group 
•CzechBio 
•Česká peleta 
•Bioklastr 
•STAR cluster 
•EWIC 
•CzechImplant 

•Klastr Mechatronika 

•Czech Cloud Cluster 
•Czech Smart City Cluster 
•CGMC - strojírenství 
•Jihočeský dřevařský klastr 
•Klastr aplikovaných biotechnologií 
a nanotechnologií 
•Regionální potravinářský klastr 
•Sdružení NIPAS 

•Agroklastr Vysočina 
•Czech IT Cluster 
•Klastr přesného 
strojírenství Vysočina 

•CREA Hydro&Energy 
•Industry Cluster 4.0 
•Klastr českých nábytkářů 
•Network Security 
Monitoring Cluster 

•MedChemBio 

Klastrové organizace 



- 22 klastrových organizací reprezentujících 

přes 530 subjektů, z toho 400 firem  

230 MSP, 50 vzdělávacích, 18 výzkumných institucí 

přes 160 000 zaměstnanců  

 Tržby/rok celkem přes 340 mld. Kč  

  - 7 podpůrných institucí 

 

 

 

 

Informační, 
komunikační 

a znalostní centrum 
klastrů  

Partner pro regionální, 
národní  

a mezinárodní instituce 

Poradní místo pro vznik  
a rozvoj klastrových 

iniciativ 

Osvěta, vzdělávání, 
analýzy, výzkumy  

a propagace  

Facilitátor meziklastrové 
spolupráce a 

internacionalizace 

Národní klastrová asociace v r. 2017 – 29 členů 



• U.S. Cluster Mapping  - klastrová politika založená na 
faktech – projekt dle metodiky prof. Michaela Portera 
financovaný vládou USA od r. 2012. 

• The 5th European Cluster Conference 2016 Cluster 4.0 – 
Shaping Smart Industries – Brusel, 1.-2. 12. 2016 

• Klastrová excelence 

• Internacionalizace klastrů 

• Smart Guide to Cluster Policy 

• The 20th TCI Global Conference  
“The Future of Clusters through 
Cross-country & Cross-region  
Collaboration”,  
Bogota, 7.-9. 11. 2017 

 

KLASTRY - přes 25 let součástí světové ekonomiky 

Clusters are important both 
as the building blocks of 
designing smart specialisa-
tion strategies and as a 
means for implementing 
these strategies.  

Europe is home to some  
2 500 strong clusters  

…drawing on the experience 
of clusters as motors for 
change by bringing together 
industrial, regional and 
innovation policy. 



Packbridge AB Malmö, Sweden  

Inovcluster     Castelo Branco, Portugal  

Nanoprogress 

Plastiwin 

Pardubice, Czech Republic  

Liège, Belgium  

BalticNet-PlasmaTec Greifswald, Germany  

Future materials and products 

for advanced smart packaging 

AdPack partners 



CzechBio cluster 

Hi-Tech innovation cluster 

Star research and innovation cluster 

IND-AGRO-POL 

National Institute of Research 

Greek International Business Association (SEVE) 

Matikem 

VITARTIS, Food Industry Cluster of Castilla y León 

AdPack associated partners 

Future materials and products 

for advanced smart packaging 



CREA HYDRO&ENERGY 

AGROCLUSTER Lisbon, Portugal 

VEGEPOLYS     

INNOSKART     

Angers, France 

Székesfehérvár, Hungary 

Brno , Czech Republic  

GREEN CHEMISTRY Szczecin, Poland  

GREEN SYNERGY CLUSTER     

BIOMASTEC Ellwangen , Germany  

INBIOM Tjele, Denmark  

Пловдив, Bulgaria 

FEMAC Lleida, Spain 

Sustainable utilization of natural 
resources 

NATUREEF partners 


