
Národní klastrová asociace (NCA) sdružuje klastrové organizace, související subjekty 
a zainteresované jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrové
koncepce a klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností
a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

V návaznosti na udělení certifikace MPO metodikám pro národní a regionální klastrovou 
politiku, které v rámci výzkumného grantu TA ČR zpracovala Fakulta managementu
a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vám nabízíme dvoudenní kurz k vyškolení 
regionálních stakeholderů.

BÝT U TOHO
 projekty, politiky, zdroje financování, vzdělávací programy, nové trendy

UČIT SE OD OSTATNÍCH
 otevřená členská základna a podmínky pro sdílení zkušeností a praktických řešení 

VYUŽÍVAT SYNERGIE SPOLUPRÁCE NEJEN V ČR
 networking, komunikace a zapojení do projektů evropské územní spolupráce

ZVIDITELNIT SE MEZINÁRODNĚ, EXPANDOVAT
 členství v evropských platformách, internacionalizace 

PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka     bruskova@nca.cz
Ing. Břetislav Skácel, viceprezident     skacel@nca.cz    

Leona Starostková, administrátorka     starostkova@nca.cz
Mgr. Zuzana Polová, projektová manažerka             polova@nca.cz

Mise NCA
Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj
a spolupráci klastrových organizací České republiky a aktivní rozhraní pro jejich
internacionalizaci.

K přínosům NCA patří:
    posílení funkce klastrů v inovačních procesech a rozvojových strategiích České republiky
    dynamičtější rozvoj klíčových a vznikajících technologických sektorů na bázi klastru
    institucionální podpora klastrových organizací a iniciativ 
    vyšší výkonnost a kvalita řízení klastrů
    vyšší využitelnost sociálního kapitálu a inovačního potenciálu založeného na sdílení znalostí
    efektivnější přenos osvědčených řešení v mezinárodním měřítku

Rozvoj klastrů - budování regionální konkurenceschopnosti

CO PŘINÁŠÍ ČLENSTVÍ V NCA?

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE

Národní klastrová asociace
U Tiskárny 616/9
702 00 Ostrava

Tel.: 777 454 499
info@nca.cz
www.nca.cz
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Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR www.amsp.cz
Asociace nestátních neziskových organizací ANNO   www.asociacenno.cz
European Cluster Alliance       www.proinno-europe.eu/eca
The Competitiveness Institute      www.tci-network.org 
The European Cluster Collaboration Platform  www.clustercollaboration.eu
The European Cluster Observatory     www.clusterobservatory.eu

ČLENSTVÍ NCA V JINÝCH ORGANIZACÍCH



DanuClus, EU Strategy for the Danube Region
Podpis Memoranda o porozumění mezi šesti národními
klastrovými asociacemi Bulharska, České republiky,
Chorvatska, Rumunska, Slovenska a Srbska 13. 9. 2013
ve Vukovaru, Chorvatsko. 

     

   

     

Agroklastr Vysočina

Atomex Group
www.atomex.cz

Bezpečnostně technologický klastr 
www.btklastr.cz

CREA Hydro&Energy 
www.creacz.com

CzechBio
www.czechbio.org

Czech Stone Cluster
www.czechstonecluster.eu

Hi-Tech inovační klastr
www.hticluster.eu

IT Cluster
www.itcluster.cz

KLACR 
www.klacr.cz

Klastr českých nábytkářů
www.furniturecluster.cz

Klastr aplikovaných biotechnologií a nanotechnologií

Klastr MECHATRONIKA
www.klastrmechatronika.cz

Klastr přesného strojírenství Vysočina
www.kpsv.cz

MEDCHEMBIO
www.medchembio.cz

Moravskoslezský automobilový klastr 
www.autoklastr.cz

Moravský letecký klastr 
www.aero-cluster.cz

Moravský lesnický klastr
www.lesnickyklastr.cz

Nanoprogres
www.nanoprogres.cz

Network Security Monitoring Cluster 
www.nsmcluster.com

Plastikářský klastr 
www.plastr.cz

     

     

     

     

     

Univerzita Palackého v Olomouci,
Vědeckotechnologický park 
a Podnikatelský inkubátor
www.vtpup.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta managementu a ekonomiky
www.fame.utb.cz/caev

Technologické centrum AV ČR
www.tc.cz

BizGarden, s.r.o., Brno
www.bic-rtd.cz

Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje
www.rra.cz

Regionální rozvojová agentura
jižních Čech - RERA a.s.
www.rera.cz

DEX Inovační Centrum
www.czechdex.cz

PRODO-SERVIS, s.r.o.

ROLE A AKTIVITY NCA ČLENOVÉ NCA 2016

KLASTROVÉ ORGANIZACE
UNIVERZITY A INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY

PORADENSKÉ FIRMY

Počet členů NCA ke dni 20.4.2016: 28

1. 
informační, komunikační

a znalostní centrum 

5. 
facilitátor meziklastrové

spolupráce
a internacionalizace

4. 
osvěta, vzdělávání 

a propagace 

2. 
partner pro centrální orgány
ČR a mezinárodní instituce

3.
poradní místo pro vznik

nových klastrových iniciativ

ÚČAST NCA V PROJEKTECH

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CluStrat (10/2011-11/2014) je strategický projekt OP nadnárodní spolupráce Střední Evropa „Po-
sílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se 
oborů a průřezových témat".  

Gender v inovacích - inovace v klastrech (12/2014-11/2015) je projekt podpořený z Norských 
fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha. 

V4Clusters (10/2013-12/2014) je projekt zaměřený na identifikaci, networking a informatizaci 
klastrových organizací ze zemí V4, posílení meziklastrové spolupráce uvnitř Visegrádské skupiny.

Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji (10/2012-9/2014) 
- rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti Středočeského kraje.    
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