Zlínský ovocnářský klastr má rozvojový potenciál
Zvýšení konkurenceschopnosti firem a regionů, provázanost odvětví, spolupráce firem na společném
výzkumu a vývoji, finanční stabilita, technologie, inovace, zaměstnanost a vyspělá infrastruktura. To
jsou pojítka a následné výhody, kterými by se dala popsat regionální oborová seskupení firem a
souvisejících organizací neboli klastry. Koncept klastrů je v současné době pokládán za jeden ze
stěžejních rozvojových a inovačních nástrojů regionálních, národních i mezinárodních politik po
celém světě.
V České republice dnes existují desítky klastrových organizací převážně v průmyslových oborech. Sílí
však snahy o mapování klastrů a zakládání klastrových organizací také v primárním sektoru. Po
úspěšném založení prvního zemědělského klastru v České republice – Agroklastru Vysočina, vyvstaly
klastrové iniciativy v oblasti zemědělství i v jiných krajích České republiky. Taktéž i ve Zlínském
kraji proběhlo šetření s cílem vyhodnotit ovocnářský klastr, který představuje jednu z nosných
krajských specializací v sektoru zemědělství. Zlínský kraj patří svou polohou k těm ovocnářsky
úrodnějším regionům České republiky. Na tomto území se historicky pěstují zejména slivoně, jabloně
a broskvoně.
Implementace klastrové politiky je efektivní tam, kde je ochota jednotlivých subjektů klastru
spolupracovat. Tento rys zlínských ovocnářů dokazuje jejich vysoké zastoupení v Ovocnářské unii ČR
a jejích zájmových svazech. Ve srovnání s jinými kraji zaujímá Zlínský kraj v těchto statistikách
přední místo. Tato a další zjištění prokazující významnost ovocnářství a potenciál tohoto klastru
přináší projekt „Zpracování studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru
ovocnářství ve Zlínském kraji“, který realizuje Národní klastrová asociace ve prospěch a za
spolufinancování Zlínského kraje.
Silnou stránkou klastrového seskupení není pouze provázanost firem, tedy soukromého sektoru. Jde o
propracovanou symbiózu sféry veřejné, soukromé, vzdělávací a vědeckovýzkumné. Ukázalo se, že
tyto vazby ve Zlínském kraji v oblasti ovocnářství fungují, ale jejich účinnost vyžaduje koordinaci a
strategické vedení. Tento fakt byl podpořen již na prvním zasedání zástupců zlínského ovocnářského
klastru, které se uskutečnilo v květnu 2016 v Kroměříži. Podnikatelé v celém hodnotovém řetězci
ovocnářství, tj. od ovocných školek přes sady až po zpracování ovoce, včetně regionálního vinařství,
spolu se zástupci kraje a odborného školství, podpořili návrh klastrové iniciativy a taktéž zmínili
možné bariéry a nedostatky, které by měl Zlínský ovocnářský klastr eliminovat. „Koordinovanou
spoluprací lze dosáhnout cílů, na které izolovaná firma sama nestačí. Společnými projekty se členové
klastru posílí, zviditelní a také ušetří, protože se o řadu výdajů jednoduše podělí.“, uvádí Pavla
Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace, která stála u vzniku řady klastrových organizací
v ČR a je v tomto oboru mezinárodně uznávanou autoritou.
„Cílem této iniciativy je nalézt styčné body pro spolupráci ovocnářských firem, formulovat hlavní
problémy oboru a navrhnout společné strategické projekty k jejich překonání. V rámci studie probíhá
analýza ovocnářství ve Zlínském kraji, která vychází ze zpracování tvrdých statistických dat a rovněž
návštěv a rozhovorů s vedením klíčových firem. V nejbližší době se uskuteční facilitační workshop pro
identifikaci společných překážek v rozvoji ovocnářství a prioritních témat pro budoucí spolupráci
v klastru s důrazem na inovace“, dodává Břusková.
Další setkání zájemců z řad pěstitelů a ovocnářů, představitelů kraje, odborného školství a
výzkumných organizací na tzv. facilitačním workshopu pro založení Zlínského ovocnářského klastru
se uskuteční 25. 10. 2016 od 13:30 v zasedacím sále Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž.

Zpracování studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji
je spolufinancováno Zlínským krajem

