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Na svém prvním letošním zasedání 30. ledna připravilo 

představenstvo NCA plán činností na rok 2020 
   

Návrh hlavních priorit byl představen členům NCA na prosincové Valné hromadě na Velehradě. 

Na jeho základě vznikl kompletní návrh Plánu činností, který se zaměřuje zejména na 

lobbyingové aktivity a oborově i obecně zaměřené služby členům. Hlavními tématy jsou rozvoj 

nástroje Mapa klastrů, nové webové stránky NCA, pokračování budování osobních vztahů 

s relevantními zástupci regionálních a národní vlád a zástupců Evropské komise. Důraz 

klademe i na zapojení klastrů do nových „moderních“ témat (Průmysl 4.0, Digitalizace, 

Cirkulární ekonomika..). NCA by také ráda pokračovala s pořádáním tematicky zaměřených 

konferencí. V neposlední řadě bychom se měli pokusit posilovat interní networking mezi členy. 

Plán bude projednán se členy na jarní Valné hromadě, která se bude konat ve středu 15. 

dubna 2020. Poznamenejte si prosím termín již nyní do svých diářů. Akci bychom rádi 

koncipovali jako celodenní jak pro statutární zástupce našich členů, tak pro klastrové 

manažery.  

  

 

 

Spolupráce s MPO, CzechInvestem a TAČR pokračuje 
30. ledna 2020 jsme na společné schůzce probrali možnost zapojení NCA do realizace národní 

RIS3 strategie. Byli jsme požádáni o nominaci členů do Národních inovačních platforem – 

oborových pracovních skupin. Pokud by někdo z vás měl zájem o členství v těchto platformách, 

obraťte se prosím na Jiřího Herinka (herinek@nca.cz). 

Diskutovali jsme také přípravu nového operačního programu OPTAK. Klastry jsou součástí 

specifického cíle Rozvoj VaV kapacit a zavádění moderních technologií. Předpokládá se využití 

klastrů k dosažení definovaných cílů operačního programu v oblasti digitalizace, Průmyslu 4.0 
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apod. NCA bude i nadále hájit zájmy klastrů při přípravě nového operačního programu. 

  

 

 

 

Podpora klastrů na evropské úrovni - nyní se rozhoduje o 

podpoře klastrů na dalších 7 let 
V Bruselu se aktuálně rozhoduje o budoucnosti hospodářské politiky, jejích prioritách a 

podpoře. Není vůbec jisté, že i v dalším programovacím období EU nadále zůstanou dotační 

výzvy zaměřené na klastrové organizace tak, jak je známe nyní. NCA se připojila k dalším 

národním klastrovým asociacím v EU (Europen Cluster Alliace) a podílela se na vytvoření 

krátkého výstižného dokumentu, který by měl zejména poslancům Evropského parlamentu 

připomenout důležitost klastrů při realizaci nových cílů a priorit Evropské unie v následujícím 

období. Dokument v anglickém a českém jazyce najdete ZDE .Pomozte nám ho šířit na své 

kontakty v Evropské komisi. 

 

  

 

 

 

NCA bezplatná školení pro vaše členy v rámci projektu 

Inovujme vzděláním ( výzva 110) 
Nyní už nebrání nic tomu, abychom vašim členům zajistili kvalitní školení a kurzy na míru. 

Podařilo se nám do vítězného konce dotáhnout výběrové řízení na poskytovatele vzdělávacích 

služeb. 17. prosince 2019 jsme podepsali smlouvu se sdružením firem bit cz training, s.r.o. a 

EuroProfis, s.r.o. 

Zavolejte pro rezervaci bezplatného školení Lucce Foldynové na 773 032 220 nebo pište na 

foldynova@nca.cz 

  

 

 

Pokračování ,,Roadshow" k digitalizaci v ČR a SR 
NCA společně s partnery, kterými jsou například Network Security Monitoring 

Cluster,  jednotlivé kraje, agentura Czechinvest, Slovenská obchodná a priemyselná komora 

připravuje v roce 2020 další akce k dílčím tématům digitalizace jako jsou kybernetická 

bezpečnost a IoT/Smart City. Po úspěšných akcích v Ostravě, Pardubicích a Trenčíně jsou 

s různými partnery připravovány na letošní rok akce s prezentacemi aktuálních rizik, možných 

reakcí na ně a nejaktuálnějších technologií k jejich zabezpečení, mj. v  Brně 27. 2. 2020, 

Plzni  24. 3. 2020,  v Ostravě na konci května nebo v několika slovenských regionech. Více 

informací o akcích na webu NCA. Zájemci o různé formy zapojení a spolupráce se mohou 

obracet na (riha@nca.cz).  
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Zveřejňujeme vaše úspěchy a pozvánky na akce 
Děkujeme za zasílání zajímavostí , úspěchů a pozvánek na akce. Vše zveřejňujeme na webu 

NCA v sekci Aktuality a Akce našich členů. I nadále nám, prosím, zasílejte odkazy. Důležité akce 

klastrů soustředěné na jednom místě budou ještě lépe ukazovat naši sílu. 

  

 

 

 

Odkaz na seznam výzev od MPO  
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo kompletní přehled poskytovatelů a programů podpory 

pro malé a střední podniky v roce 2020. Brožuru si můžete stáhnout ZDE 

  

 

 

Představení týmu - Petra Polášková 
   

 

   

Jmenuji se Petra Polášková a v Národní klastrové asociaci pracuji od roku 2017. 

Můj pracovní život byl velmi pestrý. Jako původní obor jsem si zvolila studium okrasného 

zahradnictví, ale hned od začátku pracovní kariéry jsem pracovala spíše v administrativě. 

Časem jsem dospěla k rozhodnutí otočit život jiným směrem, protože jsem ve své původní 

profesi pro sebe neviděla další uplatnění. Na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jsem 

vystudovala obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj, který mě nesmírně bavil,a začala 

hledat uplatnění v tomto směru. 

Svým založením jsem optimista, mám ráda pořádek, miluji tabulky a celkově mám ráda, když 

vše klape a je na správném místě. Baví mě organizovat chod věcí, ale nerada komukoliv velím. 

Díky poměrně rozmanitým pracovním zařazením jsem se naučila celou řadu dovedností a jsem 
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za to vděčná. Baví mně učit se -  vlastně cokoliv kromě jazyků. 

V osobním životě mám jasné priority. Na prvním místě jsou moje dvě děti, dnes už velké, 

na které jsem velmi pyšná, a celá moje rodina. Ač se to může někomu zdát jako klišé, moc si 

vážím si toho, že jsem zdravá, ne každý má to štěstí. Další v pořadí je moje vášeň pro hory až 

do těch nejvyšších výšek – v Evropě jsem stála na všech nejvyšších vrcholech a doufám, že 

ještě nějaký zásek přidám v Asii. S tímto se pojí i má velká záliba v cestování, de facto, kam 

mě svět, čas a peníze pustí. 

V asociaci pracuji ráda, činnosti jsou velmi pestré, baví mě možnost setkávat se se zajímavými 

lidmi, seznamovat se s novinkami v různých oborech, možnost učit se něco nového a sama 

sebe někam posunovat.. 
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Tento e-mail dostáváte, protože jste členy Národní klastrové asociace nebo nám fandíte. 

Můžete se také zcela odhlásit z odběru.  
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