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Obecné zaměření projektu
Je známo, že na poli vzdělávání klastrových manažerů chybí jednotný systém, který by
stanovil jasné osnovy a oblasti výuky nezbytné pro úspěšné řízení klastru. Doposud nebyl
vytvořen komplexní a univerzální vzdělávací program zaměřený na klastrové manažery a jeho
důležitost je zjevná. Dalším podstatným faktorem je zlepšení neboli optimalizace fungování
klastrů s vysokým vývojovým potenciálem nebo naopak s provozními slabinami. Tato
optimalizace přispěje k jejich ekonomickému rozvoji a eliminuje různé nedostatky.
V neposlední řadě je v zájmu klastrů rozeběhnout spolupráci na mezinárodní úrovni, aby
obchodní styky nebyly omezeny státními hranicemi a jazykovými bariérami. Proto se
pozornost zaměří na klastry, jež mají potenciál a zájem na tom stát se mezinárodními.
Mezi další cíle projektu patří analýza regionálních klastrových uskupení, ustanovení
expertních skupin pro objasnění odborných problémů, zajištění řádného zapojení všech
významných subjektů a zlepšení přenosu know-how mezi těmito subjekty organizováním
regionálních/národních workshopů atd.
Celkový rozpočet projektu je přibližně 2,1 milionů EUR. Trvání projektu bude 30 měsíců, od
4/2010 do 9/2012. Projekt zahrnuje několik partnerů z různých zemí střední Evropy.


LP: Rakousko – Clusterland Upper Austria Ltd.



PP02: Česká republika – Západočeská univerzita (ZČU)



PP03: Maďarsko - Chamber of Commerce & Industry of Pecs-Baranya (CCI PB)



PP04: Itálie – Regional Union of Veneto Chambers of Commerce (EICV)



PP05: Itálie - Province of Milan



PP06: Polsko - Aviation Valley Cluster (AVC)



PP07: Polsko - Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring (GAPP)



PP08: Slovensko - Slovak Chamber of Commerce and Industry



PP09: Slovensko - 1st Slovak Engineering Cluster



PP10: Slovenia - Pomurje Technology Park
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Struktura projektu
Projekt je rozdělen na 5 workpackagů.



WP1: Projektový management a koordinace



WP2: Komunikace a šíření výsledků



WP3: Klastrový management
Odpovědnost za tento workpackage leží na českém partnerovi – Západočeské
univerzitě v Plzni. Skládá se ze tří částí: průzkum školení klastrového managementu,
víceúrovňová výměna zkušeností a nadnárodní učební manuál pro klastrový
management.



WP4: Klastrová optimalizace
Za čtvrtý workpackage odpovídá polský partner Aviation Valley Cluster. Tento
workpackage se dělí na čtyři části: klastry a jejich okolí, víceúrovňová výměna
zkušeností, pilot 1 – klastrová optimalizace a zhodnocení.



WP5: Klastrová internacionalizace

 Odpovědnost za pátý workpackage má slovenský partner - 1st Slovak Engineering
Cluster. Skládá se ze čtyř částí: podmínky pro internacionalizaci, víceúrovňová
výměna zkušeností, pilot 1 – klastrová internacionalizace a zhodnocení.
Hlavní výsledky jsou následující:
Hlavním výsledkem projektu je na základě průzkumu, osobních pohovorů a připomínek
expertních skupin vytvořit nadnárodní učební manuál, který bude obsahovat učební osnovy a
podkladové materiály pro různé kurzy, na jejichž základě klastroví manažeři získají a
prohloubí si své znalosti a komunikační, analytické, strategické a řídící schopnosti. Tento
manuál bude zároveň založen na poznatcích z dobrých praxí a výsledcích pilotních akcí
vybraných klastrů z každé partnerské země. Dalším výsledkem je optimalizace aktivit tří
vybraných klastrů z partnerských zemí a tím pádem pozitivní dopad na rozvoj inovačního
potenciálu regionu. V neposlední řadě mezi výsledky projektu patří i podpora klastrů, jež
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chtějí působit na mezinárodní úrovni. Partneři projektu CNCB se pokusí založit alespoň jednu
nadnárodní klastrovou iniciativu, která se bude skládat nejméně ze dvou klastrových iniciativ
pocházejících z různých participujících zemí.
Klíčové výstupy:
 WP2: webové stránky projektu, newslettery, konference, publicita v tisku a v dalších
médiích
 WP3: Mezinárodní školící manuál
 WP4: Příručka pro klastrovou optimalizaci + 3 optimalizované klastry
 WP5: Příručka pro klastrovou internacionalizaci + 1mezinárodní klastr (tvořen
minimálně třemi klastry z různých zemí)
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