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Bezplatná školení pro zaměstnance firem se rozjíždí, přidejte se!!
Jsme rádi, že máte zájem společně s námi posunout a rozvíjet schopnosti zaměstnanců svých
členských firem. Na oplátku Vám můžeme nabídnout profesionální přístup a skvělé zkušené
lektory,

kteří

za

Vámi

dorazí

kamkoliv

po

celé

republice.

Od nového roku už jsme úspěšně rozjeli první školení v renomovaných počítačových firmách
Kvados a.s. (IT Cluster z.s.) a Vítkovice IT Solutions a.s. (IT Cluster z.s.) v Ostravě a v tomto
měsíci pokračujeme v Ústeckém kraji ve farmaceutické společnosti Dyntec s.r.o. (CzechBio asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.) Další z Vás už v tuto chvíli s námi
připravují

harmonogramy

kurzů

a

řeší

lektory,

průběh

a

školící

materiály.

Pokud jste to ještě neudělali, obraťte se co nejdříve na naši projektovou manažerku a
zajistěte si školení podle Vašich potřeb. Můžete si vybrat ze stovky témat měkkých,
ekonomických, IT či jazykových dovedností a dojednat školení pro větší skupiny zaměstnanců
pohodlně

a

bez

cestování

přímo

u

Vás

ve

firmě.

Nebo zaregistrujte zájemce do těchto připravovaných otevřených kurzů na měsíce květen,
červen

2020

Po přihlášení se na Vás obrátíme a dojednáme konkrétní termín a místo v dojezdové
vzdálenosti.
Těšíme

se

na

Vás

Lucie Foldynová, projektová manažerka, tel. + 420 773 032 220, e-mail: foldynova@nca.cz

Polsko - český klastr udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky
Znáte již projekt - Polsko-český klastr udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky?
Projekt řeší nedostatečnou spolupráci mezi subjekty z Polska a České republiky jejímž
následkem je nevyužitý potenciál a uplatnění se na mezinárodních trzích. V tomto projektu se
NCA za Českou stranu zaměřuje na spolupráci a propagaci ekonomických aktivit v pohraničí v
oblasti zelené ekonomiky, zdravotní turistiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky.
Výsledný klastr tak bude impulsem pro síťování organizací a stane se platformou výměny
zkušeností.
Pokud byste se chtěli přidat k jedné z aktivit projektu, srdečně Vás zveme na Konopex day v
Ostravě-Trojhalí Karolina, ve dnech 17.-19.4.2020, kde NCA bude jedním z vystavovatelů.
Během pátečního odpoledne povedeme i vlastní workshop o využití potenciálu pohraniční
spolupráce v konopném průmyslu. Pokud Vás láká konopný beton, izolace či kosmetika, rádi
Vám

vše

ukážeme.

Budeme

Více

se

informací

najdete

na

na http://konopex.cz

Vás

těšit!

Lenka Podjuklová, projektová manažerka, tel. + 420 771 139 990, e-mail: podjuklova@nca.cz

11. řádná valná hromada Národní klastrové asociace
Vážení členové Národní klastrové asociace,
rádi bychom vás již nyní pozvali na chystanou 11. řádnou valnou hromadu NCA. Datum konání
je

15.

dubna

2020

v

Praze.

Oficiální pozvánka s přesným místem konání, programem a příslušnými dokumenty Vám bude
zaslána

v

řádném

termínu.

V rámci valné hromady proběhne i školení klastrových manažerů, proto bychom byli rádi, aby
se valné hromady mimo statutárních zástupců zúčastnili i přímo klastroví manažeři.
Těšíme se na setkání s vámi

,,Roadshow" DIGITALIZACE
V uplynulých týdnech uspořádala NCA spolu s partnery další dvě úspěšné akce na téma
digitalizace. A to v Liberci 11. února 2020 pod názvem ,,Pokročilé technologie v řízení českých
měst a obcí". A 27. února 2020 v Brně ,,Kybernetická bezpečnost v regionech".

Další akcí, na kterou bychom Vás rádi pozvali bude ,, Cyber Region Plzeň" a to 24. března 2020.
Registrovat na tuto akci se můžete ZDE
Více informací o akcích na webu NCA. Zájemci o různé formy zapojení a spolupráce se mohou
obracet na (riha@nca.cz).

Pozvánky na akce našich členů
Člen Národní klastrové asociace Energeticko - technický inovační klastr vás zve na
mezinárodní odbornou konferenci s názvem ,,Technologické inovace v pohybu", která se
koná v pondělí 23. března 2020 od 12,00 hodin v prostorách Velvyslanectví České republiky ve
Vídni ( Penzinger Strasse 11-13, A - 1140).
Více o akci ZDE

Umíte využívat druhotné suroviny?
Představte svůj projekt světu a vyhrajte v soutěži Přeměna odpadů na zdroje.

Plánujete či jste projekt v této oblasti již realizovali? Přihlaste ho do 4. ročníku soutěže
Přeměna odpadů na zdroje, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest.
Vyplnění přihlášky Vám nezabere déle než 5 minut a čas máte do 15. dubna 2020.

Více o celé akci se dozvíte na stránkách NCA

Představení týmu - Renáta Svěntková

Jmenuji se Renáta Svěntková a v Národní klastrové asociaci jsem začala pracovat v lednu
2017 na pozici finanční manažerky úspěšného projektu DanuBioValNet. zaměřeného na
partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě
v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje. V červnu
loňského roku jsme projekt dovedli až do zdárného konce a já v Národní klastrové asociaci
zůstala i nadále.
Nyní spolupracuji na projektu KETGATE, který otevírá přístup malým a středním podnikům k
využití klíčových technologií v zájmu zvýšení inovací výrobních postupů, zboží a služeb napříč
odvětvími v Evropě.
Práce je to velmi zajímavá a různorodá. Jeden nikdy neví, co ho čeká a kdy to bude. Baví mne
učit se novým věcem, vzdělávat se, seznamovat se s novými zajímavými lidmi.
Se stranami Má Dáti a Dal si pohrávám již více než 20 let. Účetnictví a mzdovou agendu jsem
vedla nejrůznějším malým živnostníkům, středně velkým firmám i velkým společnostem,
působícím v různých oborech a zabývajících se různými činnostmi.
Před několika lety jsem si splnila svůj sen a zařídila si vlastní dílnu na výrobu vánočního
cukroví. Od té doby společně s několika stejně nadšenými kamarádkami trávíme předvánoční
čas pečením a zdobením našich výrobků.
A co dělám ve volném čase? Převážně se věnuji rodině, svému muži a našim dětem. Milujeme
hory!
V zimě sjíždíme kopce na lyžích, brodíme se ve sněhových závějích, stavíme sněhuláky a pak

se zahříváme u krbu svařákem.
V létě chodíme po horách, jezdíme na kole, spíme pod stanem nebo jen tak pod modrou
oblohou.
Užíváme si život, lásku a společně strávený čas.
Mé motto: Co Tě nezabije, to Tě posílí.
Rada pro Vás: Vyberte si práci, kterou milujete a už nikdy nebudete muset
pracovat. (Confucius)
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