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Národní klastrová asociace 
 

Vás zve jako partner projektu CluStrat na EXPERTNÍ WORKSHOP k tématu 
 

GENDER V INOVACÍCH  
 

konaný dne 25. února 2013 v zasedací místnosti Agentury pro regionální rozvoj, a.s., 

Ostrava, Na Jízdárně 1245/7  

 

Národní klastrová asociace se od října 2011 společně s dalšími 17 partnery ze středoevropských zemí 
zapojila do strategického projektu spolufinancovaného z OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa 
s názvem „Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se 
oborů a průřezových témat“ (akronym CluStrat). 

V rámci projektu CluStrat jsou pořádány regionální, národní a nadnárodní dialogy ke klastrovým 
koncepcím a také expertní workshopy, které jsou zaměřeny na projektem stanovená témata a jejich 
aplikaci v Moravskoslezském kraji. Po úspěšně realizovaných expertních workshopech na téma tzv. 
vynořujících se oborů (aktivní stárnutí, zelená ekonomika a inteligentní mobilita) a internacionalizace 
přistupujeme k tématu gender v inovacích, včetně aspektů diverzity, s následujícím programem: 

 

8.45-9.00 Registrace 

9.00 – 9.15 Úvodní slovo a představení projektu CluStrat 
PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka NCA 

9.15 – 10.30 Role genderové problematiky v klastrech 
Ing. Ivana Mariánková, předsedkyně Eko-info centrum Ostrava  

10.30 – 10.45 Projekty na podporu rovných příležitostí  
Ing. Lenka Švajčáková, projektová manažerka ARR 

10.45 – 11.15 Přestávka s občerstvením 

11.15 – 11.35 Společenská odpovědnost firem  
PaedDr. Vlastislav Kuchař, vedoucí kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje 

11.35 – 12.00 Diverzita v cestovním ruchu   
RNDr. Kamila Krečmerová, MBA , ředitelka KLACR 

12.00 – 13.00 Panelová diskuse a networking 

 

Účast je bezplatná, registrujte se v on-line formuláři ZDE nebo na adrese: konference@nca.cz.  
 

Kontaktní osoby: 
Leona Starostková, kancelář NCA, starostkova@nca.cz, mob. 777 454 499 
Pavla Břusková, prezidentka NCA, bruskova@nca.cz, mob. 731 505 929 
 
 
 

Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. 

https://docs.google.com/a/nca.cz/spreadsheet/viewform?formkey=dHIwU2VoWTY0QkF1WDFaMHpmODZ0RlE6MQ#gid=0
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