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"Společně jsme silnější", zaznělo na Dnu klastrů 
Dne 17. 9. 2019 se uskutečnil Den klastrů v Olomouckém kraji. Slavnostně bylo předáno čestné 

ocenění Zlatý klastr 2018. V hlavní kategorii zvítězil Plastikářský klastr, z.s. ze Zlína. 

V kategorii Inteligentní specializace regionu pak Český optický klastr, z.s. z Olomouce. 

Informace o průběhu, fotky z akce včetně prezentací naleznete ZDE 

 

 

 

Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků 
Představení možných řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu EU z pohledu 

českých podnikatelů. Mezi tématy nebude chybět přeshraniční poskytování služeb, vysílání 

pracovníků a také informace o aktuální legislativě EU v oblasti vnitřního trhu. 

Více informací ZDE 

 

 

 

Nabídka Energeticko - vodárenského inovačního klastru 
Využijte příjemné podzimní slevy na pobyt v Krkonoších. Pro všechny členy Národní klastrové 

asociace. Slevy platí do konce roku a je třeba se hlásit heslem: SRT2019. 

Více informací ZDE 
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Přehled výzev OPPIK 
ZDE najdete otevřené výzvy národního programu OP PIK 

 

 

 

 

!POZOR - ZMĚNA ADRESY KANCELÁŘE NCA! 
Změnili jsme adresu kanceláře NCA. Nově se naše kancelář nachází v areálu VŠB - Technické 

univerzity Ostrava a to v budově Centra podpory inovací VŠB, Studentská 6202/17, 708 00 

Ostrava-Poruba. Kancelář č. 119 se nachází hned v přízemí. 

 

 

 

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 10 mil. Kč na vzdělávání  
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. 

  

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

Pro více informací nás prosím kontaktujte. 

  

 

Kontaktujte nás ohledně termínů 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. 
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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.  

  

 

 

 

 

 

This email was sent to info@nca.cz  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

National Cluster Association · U Tiskárny 616/9 · Ostrava 702 00 · Czech Republic  
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