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LIDÉ – nejdůležitější článek celého systému 

            klastrových koncepcí 

 STAKEHOLDEŘI 

• CO:  vytváření podmínek, financování a uplatňování 
governance klastrů 

• KDO: samospráva, regionální instituce, členové klastru 

• JAK:  metodika regionální a národní klastrové politiky, 
monitoring a měření výkonnosti klastrů, návratnosti 
vložených investic 

• CÍL:  konkurenční výhoda, prosperita  
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Definice „cluster governance“ 

Governance klastru – aktéři „trojité šroubovice“ 

 zajišťuje, aby byl klastr správně řízen 

 reprezentuje zájem klastrových stakeholderů (tj. univerzit a 
výzkumných institucí, velkých a malých firem, vlády, podpůrných 
struktur atd.)  

mimo jiné se vztahuje na 

 jmenování manažerů klastru 

 vyhodnocování jejich výkonu 

účast na stanovování vize a strategie klastru 

 schvalování jeho akčního plánu 

= záměrné kolektivní aktivity klastrových stakeholderů 
vedoucí k  rozvoji udržitelné konkurenční výhody. 
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Úkolem kraje je vybudování podmínek  
pro realizaci regionální klastrové politiky   

• Začlenění klastrové politiky do rozvojových strategií 
kraje 

• Organizačně-institucionální zodpovědnost za 
formulaci a implementaci regionální klastrové 
politiky 

jmenování „klastrové agentury“ a proškolení regionálních 
stakeholderů 

• Alokace finančních zdrojů 
program podpory klastrových iniciativ 

program podpory klastrových organizací  

• Provádění monitoringu a evaluace 
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Certifikované metodiky  
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Návrh implementace Certifikované metodiky pro 

regionální klastrovou politiku v Jihočeském kraji  
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• Guide to Research and Innovation Strategies for 
Smart Specialisation (RIS 3), s. 67 

 
 

• Využijte mapování klastrů k identifikaci regionálních 
kompetencí a aktiv 

 
• Podporujte klastry, aby bylo dosaženo cílů inteligentní 

specializace 
– Bude-li potřeba, nastartujte nové klastrové iniciativy nebo 

posilte ty stávající a zajistěte potřebné rozpočtové zdroje … 
 

• Posilujte místní a mezinárodní spolupráci klastrů, 
zvláště při zaměření na vynořující se obory 

Vazba klastrové politiky a strategie 
inteligentní specializace 
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Nástroje a horizontální přístupy RIS3 
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Proč je praktické využít klastry pro RIS 3?  

• identifikované oborové sítě výrobců, dodavatelů, 
souvisejících a podpůrných organizací, škol, univerzit a 
výzkumných pracovišť 

• lidi, kteří spolupracují: manažeři klastrů, manažeři 
firem, výzkumníci, experti, odborníci z intermediárních 
a veřejných institucí  

• znalosti, které jsou sdíleny, které se přelévají a 
přinášejí inovace 

• dovednosti, jak inovační procesy řídit – transfer 
znalostí a technologií, komercializace výsledků 
výzkumu a vývoje, apod. 

• schopnost mobilizovat všechny potřebné aktéry a 
zdroje a realizační sílu 

Klastry představují základ 
pro realizaci RIS3 - hledání a 

podporu inteligentní 
specializace jednotlivých 

regionů, protože mají: 
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Využití klastrů ve dvou fázích RIS3 
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• mapování  klastrů v 
regionu 

• benchmarking klastrů  
s jinými regiony 

• stanovení 
strategických priorit 

• správná politická 
rozhodnutí  
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• projekty 

• meziklastrové 
interakce 

• integrované územní 
investice  

• tematicky zaměřené 
strategie reagující na  
nové společenské 
výzvy 

• vytváření nových 
konkurenčních výhod  
v krajích 
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RIS3 a klastry – rozdíly v důrazu 

RIS3 Klastry 

Vyhledávat příležitosti vynořujících se 
trhů 

Důležitá je kritická míra 

Facilitovat přelévání znalostí mezi 
znalostními doménami 

Externí efekty skrze sdílenou 
infrastrukturu a vstupní trhy 

Využívat související různost mezi 
znalostními doménami 

Skupiny firem v souvisejících 
odvětvích 

Pohánět strukturální změnu 
ekonomiky pomocí zavádění 
inovativních praktik do ekonomiky a 
společnosti 

Zvyšování výkonnosti celé skupiny 
propojených firem 

The role of clusters in smart specialisation strategies, 2013, DG for Research and Innovation 
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Boosting Innovation through new Cluster 

Concepts in Support of Emerging Issues and 
cross-sectoral Themes 
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Děkuji za pozornost 
    

        Kontakt: 
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