
 
 
 
 

Průmyslové klastry pro inovativní a konkurenceschopnou Evropu 

 

Evropa čelí výzvě transformace na spravedlivou a prosperující společnost s moderním, konkurenceschopným hospo-

dářstvím účinně využívajícím zdroje. Mobilizace průmyslu pro čisté a oběhové hospodářství prostřednictvím hlubší 

spolupráce napříč hodnotovými řetězci, jakož i využívání digitálních, udržitelných řešení a vzrůstající inovace jsou 

kritické, jak je uvedeno v „Evropském zeleném obchodu“. Naše ekosystémy podnikových inovací by měly být inte-

grovány kolem klastrů, které aktivně podporují jako činitele změny transformace průmyslu, jak je uvedeno ve „Vize 

pro evropský průmysl do roku 2030“ a ve Strategickém fóru pro budoucí připravený průmysl EU. 

Evropské klastrové aliance 

Evropská aliance klastrů je iniciativou zdola nahoru, která shromažďuje 12 národních klastrových asociací, které za-

stupují více než 700 klastrů, kde 112.000 našich nejinovativnějších podniků spolupracuje s tisíci univerzit, výzkum-

ných středisek a veřejných institucí s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost. 

Naším posláním je být jejich společným hlasem, usnadňovat spojení a příležitosti k řešení výzev, kterým čelí. Tento 

dokument popisuje kritickou roli, kterou musí klastry v evropské průmyslové strategii hrát, a zdůrazňuje jejich 

schopnost podporovat subjekty působící v oblasti inovací (výzkumná střediska, malé a střední podniky, střední a 

velké skupiny), aby lépe využívaly příslušné evropské nástroje financování. 

Na klastrech záleží. Proč?  

Podle nedávno zveřejněné zprávy „Evropské panorama klastrů a průmyslových 

změn“ tvoří evropské klastry téměř 122 000 000 pracovních míst. Klastry řídí 

růst v Evropě prostřednictvím jejich většího počtu inovativních firem s vyso-

kým růstem a vykazují lepší výkon v klíčových sociálních a konkurenčních uka-

zatelích. Měly by být považovány za regionální ekosystémy souvisejících od-

větví a kompetencí. Jejich posláním je usnadňovat a udržovat silné, úzké a na 

důvěře založené vzájemné vztahy mezi společnostmi a výzkumnými organiza-

cemi a pomáhat veřejným orgánům posilovat konkurenceschopnost a prospe-

ritu jejich regionů. Klastry sdružováním malých a středních podniků podporují 

inovace, vytváření pracovních míst a mezinárodní ochranné známky a patenty. 

 

Jak jsou klastry pro evropské instituce užitečné nástroje 

Klastry jsou klíčovými nástroji pro úspěšnou realizaci evropských iniciativ 

Klastry jsou klíčovými hráči regionálních inovativních ekosystémů a evropských a mezinárodních partnerských part-

nerů v oblasti inovací a jsou perfektními aktéry na podporu evropských iniciativ a na podporu jejich provádění jejich 

členy. Malé a střední podniky přidružené do klastru jsou ochotnější účastnit se evropských programů (mimo jiné 

nástroj pro MSP, COSME, Horizon 2020) a jejich úspěšnost je vyšší. 

Klastry mají významný dopad na internacionalizaci malých a středních podniků 

Díky iniciativám Evropské komise v oblasti internacionalizace klastrů (výzvy COSME k předkládání návrhů Cluster GO 

INTERNATIONAL) vytvořily klastry silné mezinárodní sítě, které jim umožňují, aby se staly součástí mezinárodních 

hodnotových řetězců a mohly z nich těžit. Evropská podpora internacionalizace klastrů v Evropě musí nadále pod-

porovat růst a konkurenceschopnost malých a středních podniků. 

Klastry jsou zprostředkovateli přeshraniční a meziodvětvové spolupráce 

Klastry jsou klíčovým hráčem, který pomáhá jejich členům najít správné partnery nebo budovat partnerství mezi 

dvěma nebo více různými sektory. Toto je základní aktivum pro řešení problémů jako Green Deal, Trvalá a oběhová 

ekonomika, Digitalizace, Průmysl budoucnosti nebo biopotraviny a zemědělství. 



 
 
 
 
Pro daný sektor klastry shromažďují celý hodnotový řetězec, integrují malé a střední podniky a začínající 

/ rozšiřující podniky 

Klastry jsou jedinými aktéry schopnými shromáždit v rámci svých inovačních ekosystémů celý hodnotový řetězec a 

vytvořit prostředí, ve kterém mohou také nové společnosti (začínající podniky) financovat a rozšiřovat svou činnost. 

Budování kapacit 

Evropská komise již léta důrazně podporuje rozvoj klastrů prostřednictvím jejich aktivního zapojení do programů, 

jako jsou COSME, INTERREG, HORIZON 2020 atd. Výsledky byly vynikající, umístění klastrů jako nejlepších nástrojů, 

pokud jde o účinnost a výkon. 

Česká republika není pozadu 

V ČR existuje řada excelentních klastrových organizací, příkladem je spolek Nanoprogress, který sdružuje přední 

hráče v nanotechnologickém průmyslu, dlouhodobě podporuje excelentní kolektivní mezioborový výzkum svých 

členů a založil Evropské hospodářské zájmové sdružení s dosahem na více než 1200 subjektů EU. Nanoprogress je 

také jedinou organizací v ČR svého druhu, která má aktuálně Zlatou známku klastrové excelence a řadí se tak mezi 

5 % nejlépe fungujících klastrových organizací Evropy. Dalšími klastry hodnocenými na celoevropské úrovni jsou 

Moravskoslezský automobilový klastr a klastr CREA Hydro&Energy. 

Posilování meziregionální spolupráce  

Právě posledně jmenovaný klastr zaměřený na technologie vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie 

inicioval zapojení českých regionů do evropské  S3 platformy Water Smart Territories spojující aktéry rozvoje 

chytrých řešení pro hospodaření s vodou ve všech oblastech. CREA Hydro&Energy zastupuje Jihomoravský kraj a 

Olomoucký kraj také v meziregionálních  projektech Interreg Europe (iWATERMAP) a Erasmus+ (PoVE WATER) 

zaměřených na rozvoj kritické masy inovačního ekosystému a na rozvoj odborného vzdělávání ve svém oboru. 

Co je potřeba 

Vyzýváme k uznání klastrů jako nej strategičtějších činitelů v příštích evropských programech: program jednot-

ného trhu, Horizon Europe, politika soudržnosti a Digitální Evropa, posílení jejich přítomnosti v regionálních, prů-

myslových a malých a středních strategiích a jejich zavedení do nových iniciativ v současné době v přípravě, jako je 

výzva Green Deal nebo v oblasti rozvoje dovedností, kde mohou hrát klíčovou roli klastry jako důvěryhodné, kolabo-

rativní inovační ekosystémy. 
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V průběhu nadcházejícího rámcového programu na období 2021–2027,  

klastry jsou pro evropské instituce strategickou silou a přínosem 

poskytovat rozhodující inovativní řešení společenských výzev, kterým čelíme: 

měnící se ekonomiky |měnící se klima | měnící se postoje 

Pro sociální, cirkulární, konkurenceschopnou a suverénní Evropu. 


