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NCA Informační servis 
 

 

Technologie pro udržitelný rozvoj vodního hospodářství 
Klastr CREA Hydro&Energy a Jihomoravský kraj Vás srdečně zvou na setkání ve dnech  

21. - 22. listopadu  2019 na Zámku Křtiny.  

Více informací ZDE 

 

 

 

FUTURE OF ENERGY 
Dovolujeme si vás pozvat na inspirativní a networkingovou akci JIC 120“ Future of Energy, která 

se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 9.30 v budově JIC INMEC v Brně.  

Těšit se můžete na více než 40 zástupců technologických firem a výzkumných organizací 

a také na inspirativní prezentace bývalého dlouholetého generálního ředitele E.ON Michaela 

Fehna a  ředitele Nano Energies Stanislava Chvály. 

Cílem akce je inspirovat a propojit zajímavé technologie a nápady s firmami z energetiky, které 

je v budoucnu mohou využít, a tím rozjet zajímavý byznys pro všechny. 

 

 

 

Building Bridges in V4 Aviation Community 
Rádi bychom vás pozvali na konferenci, která se uskuteční ve dnech 25. - 26. 11. 2019 v 

Bielsko - Biale (Polsko). Partnerem akce je Moravský letecký klastr, člen Národní klastrové 

asociace. 

Více informací ZDE 

 

 

Kyberbezpečnost v regionech 
Národní klastrová asociace, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, CzechInvest a další partneři 

vás zvou k participaci na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím 

účelných technických řešení. Konference se koná 27. listopadu 2019 v Aule Univerzity 

Pardubice. 

https://mailchi.mp/6a4b9b4cbaa0/jnov-newsletter-mon-dojde-voda-ale-zachrn-ns-mango-z-filipn-1369165?e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=8ca90aada6&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=5489ca8b1b&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=7c72e5c880&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=7c72e5c880&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=652b3e0cd5&e=54ca6b8817


 

Více informací ZDE 

 

 

 

Pokročilé technologie v řízení českých měst a obcí 
Národní klastrová asociace ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje Libereckého kraje a 

Libereckým krajem vás zvou na konferenci, která se koná dne 5. prosince 2019 na Technické 

univerzitě v Liberci. Více informací ZDE 

 

 

 

 

                          MAPA KLASTROVÝCH ORGANIZACÍ V ČR 
Pokud budete chtít aktualizovat nebo upravit údaje v interaktivní mapě klastrových organizací, 

dejte nám prosím vědět. Děkujeme. 

 

Mapa klastrů ČR podle sídla zobrazuje organizace, které v daném kraji mají sídlo a také seznam 

jejich členů. 

Mapa klastrů podle sídla členských firem zobrazí seznam firem v daném kraji, které jsou členy 

jakéhokoliv klastru v České republice.  

 

 

 

Rádi zveřejníme vaše úspěchy 
Pravidelně vydáváme Newsletter NCA, který zasíláme nejen členům, ale také 

ministerstvům a dalším institucím. Rádi bychom informovali o úspěších vašich klastrů, 

abychom více zviditelňovali a propagovali klastry a  jejich zajímavé projekty. 

Chcete-li se podělit o vaše úspěchy a zviditelnit váš klastr, napište nám na e-mail: 

info@nca.cz a my váš úspěch rádi zveřejníme. 

  

 

Máme pro vás bezplatná školení 
Národní klastrová asociace získala projekt na školení manažerů klastrů a firem v klastrech. 

Máme připravenu celou řadu vzdělávacích kurzů, kterých se můžete zúčastnit vy i vaši 

členové. Jedná se o manažerské a seberozvojové semináře, jazykové kurzy, IT kurzy, 

účetní, právní a ekonomické kurzy. Například: projektové řízení Prince 2, základy 

koučování, on-line marketing, GDPR, zadávání veřejných zakázek, jazyky dle 

vlastního výběru a spoustu dalších. 

  

V případě zájmu vám rádi zašleme seznam kurzů, které plánujeme realizovat. 

Pro více informací nás prosím kontaktujte. 

https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=dc346bf339&e=54ca6b8817
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https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=acbeca7ce0&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=c3dcbfe66c&e=54ca6b8817


 

  

 

Kontaktujte nás ohledně témat seminářů  
 

 

 

Zapojte se do evropské klastrové komunity 

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci (ECCP) dlouhodobě zviditelňuje 

evropské klastrové organizace, umožňuje navazování kontaktů a vytváření partnerství pro 

společné projekty. Registrace je zdarma. 

 

Připojte se  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © Národní klastrová asociace - National Cluster Association (NCA) Všechna práva vyhrazena. 

 

Naše sídlo: 

Budova CPI (VŠB - TU Ostrava) 

Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba, 708 00 

Czech Republic 

 

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

Můžete se také zcela odhlásit z odběru.  
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