
  

 

 

NCA Informační servis  - zaměřeno na 
mezinárodní spolupráci 

 

Dnešní NCA Informační servis je odlišný od všech předchozích. Je zaměřen pouze na 

pozvánky a informace ze zahraničí. Snažíme se tak upozornit na aktivity European 

Cluster Alliance, která sdružuje národní klastrové organizace v celé Evropě a také 

poukázat na zajímavé příležitosti pro navázání vaší mezinárodní spolupráce. 
 

 

Mezinárodní Cluster-To-Cluster Meeting C2C 2020 on-line již 10. - 

12. června 2020 
Akce dává příležitost pro setkání klastrů z různých zemí a hledání vhodných témat ke 

spolupráci. Zaregistrujte se a sjednejte si své schůzky. Aktuálně je zaregistrováno 400 

účastníků, z toho 130 klastrů z celého světa. Více informací a registrace ZDE  

 

 

Start - up a klastrový ekosystém v Pobaltí 
Litevský IT Cluster spolu se STARTUP3 Akcelerátorem představí 16. června 2020 start-up 

a klastrový ekosystém v Pobaltí. Více informací a přihláška 

 

 

European Cluster Alliance (ECA) nenechte si ujít každodenní 

videokonference zaměřené na boj klastrů proti koronaviru 
ECA je sdružení evropských národních klastrových asociací. NCA stála u zrodu aliance 

a je zapojena do jejích aktivit. Jednou z nich je pořádání každodenních videokonferencí, 

jejichž tématem je zapojení klastrů do obnovy hospodářství po krizi způsobené 

koronavirem. Videokonference začínají vždy v 8:30 hodin. Připojit se může každý zájemce. 

Vždy aktuální program a záznamy z již proběhlých akcí jsou ZDE 

 

https://innovatmatch-2020.b2match.io/
https://www.itbaltic.com/events/discovery-mission-latvia-and-baltics
https://www.clustercollaboration.eu/forum/european-alliance-against-coronavirus-daily-meetings/european-alliance


 

Členové NCA, zapojte se spolu s vašimi členy jako experti do 

obnovy hospodářství po krizi způsobené COVID-19 
European Cluster Alliance se na základě smlouvy s Evropskou komisí pustila do zpracování 

studie o narušení evropských průmyslových ekosystémů a návrhů možných řešení těchto 

narušení. Přispějte ke společnému úsilí v boji proti dopadům COVID-19 na naši ekonomiku 

a zapojte se jako experti i vy! Více info ZDE 
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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. 
 

 

http://nca.aspone.cz/aktuality/clenove-nca-zapojte-se-spolu-s-vasimi-cleny-jako-experti-do-obnovy-hospodarstvi-pro-krizi-zpusobene-covid-19/
https://nca.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=de8f0a7dc0
https://nca.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=de8f0a7dc0
https://www.facebook.com/NCACzech/
http://nca.cz/
https://www.linkedin.com/company/national-cluster-association---cz/
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