
 Co nového přineslo minulé čtvrtletí?

 Den KlAstrŮ ve střeDočesKém KrAJi

Přední zástupci firem, univerzit a výzkumných organizací se 6. 9. 2016 se-
šli v Dolních Břežanech, aby představili výsledky své spolupráce v klastro-
vých iniciativách. Jak potvrdil zájem více než stovky účastníků, klastrová-
ní je ve Středočeském kraji aktuálním tématem. Středočeský Den klastrů 
pořádalo Středočeské inovační centrum (SIC) ve spolupráci s  Národní 
klastrovou asociací (NCA).

Na Dni klastrů byly zastoupeny středočeské klastry CzechBio a STAR zamě-
řené na biotechnologie; energetiku a obnovitelné zdroje reprezentovaly 
Atomex Group, Česká peleta a Bioklastr. Odborníci z řad členů zúčastně-
ných klastrových organizací představili konkrétní úspěšné projekty zamě-
řené na problematiku Smart City, laserové technologie, nanotechnologie, 
kybernetickou bezpečnost, aplikovanou molekulární genetiku a sklářství 
v  rozvojové politice ČR.  Vysoce inovativní nanotechnologický klastr  
Nanoprogress, zakladatel Evropského strategického klastrového partnerství 
„AdPack“, zde účastníky seznámil také s evropskou klastrovou politikou. 

„Klastry rozvíjejí konkurenční výhodu daného regionu – vzhledem k tomu, 
že SIC si klade za cíl propojit strategii rozvoje území a budování inovač-
ních a výzkumných kapacit v oblastech identifikovaných krajských speci-
alizací, má pro nás dnešní akce nemalý význam,“ upřesnil Ivo Říha, ředitel 
sekce Regionálního inovačního centra v  SIC. Myšlenku spolupráce Stře-
dočeského kraje s Izraelem, světovým lídrem v oblasti kybernetické bez-
pečnosti, pak podpořil velvyslanec Republiky Izrael v ČR, JE Gary Koren.

Akce se konala pod zá-
štitou hejtmana Stře-
dočeského kraje, Mi-
nisterstva průmyslu 
a  obchodu, Agentury 
pro podnikání a inovace, 
Technologické agentury 
ČR a  Asociace malých 
a  středních podniků 
a živnostníků ČR.
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Úspěchy členů ncA

Ocenění Zlatý klastr 2015  
získal klastr CREA Hydro&Energy

V  úterý 6. září 2016 
na akci Den klastrů 
ve Středočeském 
kraji bylo předáno 

ocenění „Zlatý klastr 2015“, které udělu-
je Národní klastrová asociace.   Z rukou 
Tomáše Novotného, náměstka ministra 
průmyslu a  obchodu, Iva Říhy, ředitele 
Středočeského inovačního centra, a Pavly 
Břuskové, prezidentky Národní klastrové 
asociace, převzala toto ocenění Jana Slá-
mová v nepřítomnosti Břetislava Skácela, 
manažera klastru CREA Hydro&Energy, 
za vynikající umístění v hodnocení živo-
taschopnosti klastrovyých organizací ČR 
provedeného Fakultou managementu  
a ekonomiky UTB ve Zlíně, za excelentní vý-
sledky v oblasti klastrového managementu 
a internacionalizace klastru. V loňském 
roce získal toto ocenění Moravskoslezský 
automobilový klastr.

http://www.creacz.com/


 první šKolní Den 
 pro maNagemeNt klastroVých orgaNizací

1. září 2016 se v Ostravě uskutečnil workshop s názvem „První školní den pro ma-
nagement klastrových organizací“, který uspořádala Národní klastrová asociace 
pro své členy. Cílem tohoto setkání bylo zjistit potřebu managementu klastro-
vých organizací v oblasti vzdělávání, analyzovat problémy, které nejčastěji řeší, 

a zprostředkovat vzájemné setkání 
členů NCA. Interaktivní workshop 
pod vedením zkušené lektorky 
Jany Trdé z ErudioPatria probíhal 
od 10:30 do 16:00 a jeho výsledky 
budou využity pro přípravu vzdělá-
vacího cyklu pro klastrové organi-
zace a jejich členy. Děkujeme všem 
účastníkům za jejich cenné náměty.

10. výročí založení Moravskoslezského 
automobilového klastru

Při příležitosti 10. výročí trvání a rozvoje Moravsko-
slezského automobilového klastru (MAK) se 8.-10. 
9. 2016 v prostředí Malé Fatry uskutečnila valná 
hromada MAK, na které byly mimo jiné vyhlášeny 
nejaktivnější firmy klastru, a to Brano, IPG a United 
Polymers. Součástí programu byly také prezentace 
profesora Košturiaka na téma moderní pojetí stra-
tegie a Zoltána Demjána na téma moderní pojetí 
leadershipu. Akce probíhala za účasti řady hostů, 
včetně prezidentky NCA Pavly Břuskové a konzul-
tanta Martina Špetly, kteří stáli u zrodu MAK. 
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NCA rozšířila svou členskou základnu 
o další členy:

 Český a moravský sklářský klastr

 Energeticko-technický inovační klastr

 DAlší uDÁlosti nA DomÁCí sCéně

exkUrze mexických stUdeNtů do sVěta 
nAnoteChnologií 
Dne 22. 7. 2016 se konala v  prostorách Ústavu pro nanomateriály, pokročilé 
technologie a  inovace a  Centra rozvoje strojírenského výzkumu exkurze pro 
mexické studenty z Technické Univerzity Monterrey. Akci pořádal klastr Nano-
progress ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, Technickou univerzitou 
v Liberci a VÚTS. 

Návštěvníci mohli proniknout do tajů střídavého zvlákňování a  vidět světově 
unikátní technologická zařízení zahrnující například zařízení pro přípravu kom-
pozitních lineárních nanovlákenných struktur navržené a pořízené v rámci pro-
jektů kolektivního výzkumu v klastru.

Během krátké doby se jednalo již o  druhou návštěvu mexických studentů 
z Technické Univerzity Monterrey v těchto prostorách s tím, že se v těchto ná-
vštěvách bude pokračovat i do budoucna. Podobné akce jsou výsledkem roz-
voje přeshraničních aktivit a internacionalizace klastru Nanoprogress a Národní 
klastrové asociace. Ta se na podzim roku 2014 zúčastnila 17. ročníku mezinárod-
ní konference TCI – „Vytváření sdílené hodnoty prostřednictvím klastrů pro udr-
žitelnou budoucnost“ konference v mexickém Monterrey za účelem zvyšování 
potenciálu klastrových organizací. 

Další akce tohoto typu se bude pod názvem “EU-Mexico Cluster & Business Co-
operation Seminar and Matchmaking Event“ konat od 25. do 27. října t.r. v Me-
xiko City. Cílem je především posílit spolupráci mezi evropskými a mexickými 
klastry a MSP v oblastech obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivnos-
ti a nakládání s odpady a odpadními vodami.

http://www.etikcz.cz/
http://czechartofglass.com/klastr


 dNy klastrů 2016 zemí BalkáNU a ČerNého moře
22. – 24. září se usku-
tečnila v pořadí již 
7. klastrová konfe-
rence zemí Balkánu 
a  Černého moře 
“DNY KLASTRŮ 2016” 
tentokrát v  make-
donském Ohridu. 
Jedním z  hlavních 
orga nizátorů je 
Cluster House, Srb-
sko, partner NCA. 
Letošní konference 

se zúčastnilo více než 150 odborníků, akademiků a klastrových expertů z 5 
kontinentů (Asie, Austrálie a Oceánie, Severní Ameriky, Afriky a Evropy).  Pre-
zidentka NCA, Pavla Břusková, zde vystoupila s tématem „The Smart Cluster 
Policy Model“. Na akci byla podepsána velká mezinárodní dohoda o spolu-
práci mezi Jižní Koreou a „Klastrovou rodinou Balkánu a Černého moře“, kte-
rou iniciovala Danka Milojkovic, ředitelka srbského Cluster House a členka 
představenstva Global TCI Network. Zástupci klastrových organizací z  Ma-
ďarska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Srbska, České republiky, 
Rumunska, Makedonie, Albánie a Slovinska podepsali Memorandum o spo-
lupráci s Univerzitou Keimyung z Jižní Koreje. Dohoda přináší možnost sblí-
žení těchto regionů a  rozvoje partnerských programů. Na konferenci byly 
rovněž představeny služby ECCP pro klastrovou spolupráci. Více na http://
daniklastera.clusterhouse.rs

Evropská platforma pro klastrovou 
spolupráci (ECCP) plní poslání networ-
kingového nástroje a dlouhodobě zvi-

ditelňuje evropské klastrové organizace se zájmem o spolupráci, navazování 
kontaktů a vytváření partnerství pro společné projekty. Registrace na ECCP je 
zdarma a vyžaduje poskytnutí údajů o vaší organizaci v angličtině. Podpůrná 
skupina ECCP, jejímž členem je za ČR P. Břusková, bude mít zasedání v Bru-
selu 30. listopadu. Předmětem jednání budou i zvýhodnění, která registrace 
na ECCP klastrovým organizacím přinese při účasti v evropských klastrových 
iniciativách a programech. Zatím má na ECCP vytvořený profil pouze 8 klas-
trových organizací z ČR! Žádáme proto členské klastrové organizace NCA  
o provedení registrace na www.clustercollaboration.eu co nejdříve.
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ObChOdNí fórA srbskO-české  
A českO-srbské spOlupráCe
 

Partneři projektu zahra-
niční rozvojové spolu-
práce programu Aid for 
Trade Srbsko – „Význam 
klastrů pro rozvoj obcho-
du a  malých a  středních 
podniků“, kterými jsou 
Národní klastrová asocia-

ce a srbský Cluster House, přinese v následujících 
měsících další zajímavé akce. Jedná se o Obchodní 
fórum srbsko-české spolupráce, které  proběhne 
13. 10. 2016 v  městě Niš v  Srbsku, a  Obchodní 
fórum česko-srbské spolupráce, které se uskuteční 
2. 11. 2016 v Hotelu Olšanka v Praze. 

Pro delegace přihlášených zájemců z  řad klastrů 
a jejich MSP se zájmem o spolupráci v partnerské 
zemi vytvoří organizátoři NCA a Cluster House za-
jímavý program umožňující poznat podnikatelské 
prostředí obou zemí a  navázat kontakty s  vyti-
povanými partnery. Cílem akcí je posílit obchod-
ní spolupráci klastrů a  jejich členských malých 
a středních podniků mezi Českou republikou a Re-
publikou Srbsko.

Zatímco výběr členů české delegace do Srbska již 
byl ukončen, zveme vás na listopadové setkání se 
srbskými klastry a podniky v Praze. Účast na této 
akci je zdarma. Pro více informací kontaktujte 
Mgr. Ludmilu Bačovou, bacova@nca.cz, tel.: 731 
534 179.

 spolUpracUjeme meziNárodNě

za Čr je registroVáNo poUze 8 klastroVých 
orgaNizací Na portále eccp!

http://daniklastera.clusterhouse.rs/
http://daniklastera.clusterhouse.rs/
www.clustercollaboration.eu
http://www.clustercollaboration.eu/
http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/
http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/


 NaBídka kUrzů kyBerNetické BezpeČNosti

Na správné funkci informačních systémů je závislá celá řada pro nás 
naprosto samozřejmých služeb. Se vzrůstající závislostí lidského spole-
čenství na ICT pak ale pochopitelně vzrůstá riziko jejich zneužití nebo 
riziko útoků na tyto technologie. V  těchto souvislostech se setkáváme 
s pojmem „kybernetická bezpečnost“. Jak ji vlastně zajistit? Jak předchá-
zet bezpečnostním incidentům? Jak minimalizovat případné škody? To 
i daleko více se dozvíte na kurzech kybernetické bezpečnosti v organi-
zaci, které pořádá Network Security Monitoring Cluster. Kontaktujte Ing. 
Jiřího Sedláčka, který Vám rád o těchto kurzech řekne více. 
Další informace naleznete zde.

 Veletrh Věda VýzkUm iNoVace

Národní klastrová asociace a její dva členové, klastrové organizace CREA 
Hydro & Energy a Network Security Monitoring Cluster, se staly partnery 
veletrhu Věda Výzkum Inovace, kde se setkávají vědci a inovační firmy  
a domlouvají si vzájemně výhodnou spolupráci. Veletrh se uskuteční 28. 
února – 2. března 2017 na výstavišti v Brně. 
Více informací zde: http://www.vvvi.cz/docs/Pozvanka_na_VVVI_2017.pdf
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CO se připrAvuje v dAlšíM ObdObí ?

AkCe v čr 
3. října 2016
Zasedání představenstva NCA, Brno.
3.–7. října 2016
58. Mezinárodní strojírenský veletrh, Výstaviště Brno.
Více zde.
11. října 2016
Setkání klastrových manažerů, Praha. Více zde.
18. října 2016
SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU 2016/H2, Praha. 
Více zde.
2. listopadu 2016
Obchodní fórum česko-srbské spolupráce, Praha. 
Více zde.

AkCe v zAhrANičí 
5.–6. 10. 2016
Clusters as drivers of value chain development across the 
danube region, Galati, Rumunsko. Více zde.
10. 10. 2016
BIOTECH CLUSTER SME MISSION. Jokohama, Japonsko. 
Více zde.
13. 10. 2016
Obchodní fórum srbsko-české spolupráce. Niš, Srbsko. 
Více zde.
25.–27. 11. 2016
EU-MEXICO CLUSTER & BUSINESS COOPERATION SEMI-
NAR AND MATCHMAKING EVENT „An opportunity for 
Clusters and their SMEs!“. Mexiko City, Mexiko. Více zde.
8. 11. 2016
BIO-Europe Global Cluster Hub 2016: Leveraging in-
vestment into clusters. Kolín nad Rýnem, Německo.
 Více zde.
14. 11. 2116
ICT Cluster & SME Matchmaking Mission to Japan. Joko-
hama, Japonsko. Více zde.

 eVropská klastroVá koNfereNce 

5. Evropská klastrová konference se uskuteční ve dnech 1.–2. 12. 2016 
v Bruselu. Předcházet jí bude evropský klastrový matchmaking velkého 
formátu organizovaný ECCP ve středu 30. 11. 2016. V roce 2014 této akce 
využilo 80 klastrů z 18 zemí k uskutečnění 170 dvoustranných schůzek. 
Jde o jedinečnou příležitost prozkoumat oblasti společných zájmů a na-
lézt vhodně se doplňující partnerství klastrových organizací jak z hledis-
ka oboru, tak hodnotového řetězce či obchodního zaměření. 
Hlavním tématem letošní Evropské klastrové konference bude proble-
matika Cluster 4.0 – Shaping Smart Industries. Paralelní sekce se zaměří 
na čtyři prioritní témata: smart manufacturing a digitální transformace, 
oběhová ekonomika, KETs a kreativní služby. Účast na konferenci je bez-
platná, počet účastníků je však omezen na 250. Registrujte se tedy ihned 
po otevření registrace v průběhu října 2016.

Více informací o akci i možnosti registrace se dozvíte na stránkách: 
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-
-conference-2016

Od 8. do 10. listopadu 2016 proběhne v holandském 
Eindhovenu globální klastrová konference TCI. 
Více na http://www.tci2016.org.

Členové představenstva/DR NCA:  
Břetislav Skácel, Jiří Herinek, Luděk Kühr, 
Adriana Knápková, Pavla Břusková, 
Petr Hladík, Ladislav Glogar

http://www.nsmcluster.com/skoleni-kyberneticke-bezpecnosti/
http://www.vvvi.cz/docs/Pozvanka_na_VVVI_2017.pdf
http://www.bvv.cz/msv/
http://www.nca.cz/cs/aktuality/2016-09-19-setkani-klastrovych-manazeru
http://www.nca.cz/cs/aktuality/2016-09-20-setkani-lidru-ceskeho-exportu-2016-h2
http://www.nca.cz/cs/akce/2016-09-22-obchodni-forum-cesko-srbske-spoluprace
http://www.afaceri.ro/afaceri-ro-galati-conference-2016/
http://www.eu-japan.eu/events/biotech-cluster-sme-mission
http://www.nca.cz/cs/akce/2016-09-22-obchodni-forum-srbsko-ceske-spoluprace
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/eu-mexico-cluster-business-cooperation-seminar-and-matchmaking
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/bio-europe-global-cluster-hub-2016-leveraging-investment-clusters
http://www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission
http://www.nsmcluster.com/

