
Spojujemeklastrovéorganizace,
hájímejejichpotřebyarozvíjíme
klastrovoupolitikuvČR

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, kterásdružuje  
subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových  
iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace  
znalostí,zkušenostíaexpertízyproposíleníkonkurenceschopnostiČR.

We connect cluster organizations and technology 
platforms defend their needs and develop cluster 
policy in the Czech Republic.

The National Cluster Association (NCA) is a non-governmental 
non-profit organization that brings together entities and 
individuals with the goal of coordinated and sustainable 
development of cluster initiatives and cluster policy 
development in the Czech Republic based on concentration of 
knowledge, experience and expertise to strengthen the Czech 
competitiveness. 

Spojujeme klastrové organizace a technologické
platformy, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme
klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace je nestátní nezisková organizace, 
která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a 
udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové
politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, 
zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR. 
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DOPOLEDNÍ PROGRAM

10:30 – 11:40 Úvodní slovo
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava
Ing. Petr Porák, ředitel odboru PO1 a finančních nástrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina
Ing. Jiří Herinek, prezident NCA; PhDr. Mgr. Ivo Říha, viceprezident NCA

Předání ocenění ZLATÝ KLASTR za rok 2021

11:40 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 13:30 Klastrové prostředí v národním i mezinárodním kontextu
Ing. Petr Porák, ředitel odboru PO1 a finančních nástrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu - Klastry 
a technologické platformy jakou součást inovační infrastruktury v následujících letech
Ing. Kristýna Rivolová, Ministerský rada, Sekce fondů EU - Výzva Spolupráce – Klastry s důrazem na 
změny oproti posledním výzvám z OP PIK
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D., Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie regionálního rozvoje -
Klastry a ekosystém kulturních a tvůrčích odvětví

13:30 – 14:15 Oběd 
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ODPOLEDNÍ PROGRAM

14:15 – 15:00 Inovační prostředí Kraje Vysočina
Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana, Regionální rozvoj, územní plán a stavební řád, Fond 
Vysočiny, NNO - představení inovační strategie Kraje Vysočina
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava - představení výzkumného 
potenciálu VŠPJ a možnosti spolupráce
Ing. Jana Vykoukalová, předsedkyně představenstva klastru CZECHIMPLANT - prezentace klastru 
Czechimplant s důrazem na využití potenciálu inovačního prostředí v Kraji Vysočina

15:00 – 15:40 Ocenění projekt roku a klastrový manažer roku

1. Rozvoj a inovace ve firmách
2. Internacionalizace
3. Vzdělávání
4. Rozvoj regionálního inovačního prostředí

15:40 – 16:00 Coffee Break

16:00 – 16:40 Panelová diskuse

17:00 – 17:45 Exkurze na vývojová pracoviště a laboratoře VŠPJ



www.nca.cz

Členové NCA k 1. 12. 2022 – 31 členů z toho 25 klastrů a 2 platformy



www.nca.cz

Stovky inovativních firem, desítky vědeckovýzkumných institucí, 
statisíce zaměstnanců…

31 členů
> 800+ subjektů
> 400+ tisíc zaměstnanců
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Známe klastrové prostředí v České republice – Mapa klastrů



www.nca.cz

Známe klastrové prostředí v České republice – Mapa klastrů

Vzniká jedinečný digitální ekosystém, který pomáhá klastrovým manažerům, RIS3 manažerům a dalším stakeholderům v jejich práci.
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Propojujeme členy mezi sebou navzájem i do zahraničí
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Mapa klastrů 2.0
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Mapa klastrů 2.0
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Networking
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Evropská klastrová konference 2022
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Jsme členové mezinárodních sdružení
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Lobbying a propagace
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Informace a vzdělávání, poradenství



www.nca.cz

Spolupráce s regiony, RIS3



www.nca.cz

Podpora digitalizace, roadshow

Konference 
Kyberbezpečnost v regionech

Dolní Břežany, Olomouc, Ostrava, 
Hradec Králové, Zlín, Plzeň
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ZLATÝ KLASTR 

za rok 2021
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Rozvoj inovací ve firmách
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Rozvoj inovací ve firmách
Moravský letecký klastr

zavádění nejnovějších technologií v 
oblasti letectví v ČR do firem

Klastr MECHATRONIKA 

pomoc malým a středním firmám v 
implementaci Průmyslu 4.0, zavádění
standardů a norem v oblasti aditivní
výroby

CzechBio
podpora členů při přípravě podkladů 
pro žádosti o vědecké granty

Plastikářský klastr

zavádění inovačních projektů v 
oblasti recyklací a úspor energií do 
firem

CzechImplant
aktivní přístup při zavádění podkladů 
pro certifikaci zdravotnických 
prostředků
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Internacionalizace
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Internacionalizace
Klastr českých nábytkářů 

iniciace mezinárodního partnerství
Furniture and Woodworkig Cluster 
Partnership
posilování spolupráce v nábytkářství 
a souvisejících oborů v EU, USA, 
Kanadě a Jihoafrické republice

Moravskoslezský automobilový 
klastr 
rozvíjení malých a středních podniků 
na třetích trzích v oblasti autonomní 
mobility

CREA Hydro&Energy

podpora firmy PS Profi při rozvoji 
jejího působení v jihovýchodní Asii

Moravský letecký klastr 

incomingové mise, prezentace členů 
na zahraničních trzích, zajištění 
zakázek v zahraničí pro členy klastru 
v objemu desítek milionů korun





www.nca.cz

Vzdělávání
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Vzdělávání
CREA Hydro&Energy

spolu s Mendelovou univerzitou 
založili středoevropské centrum 
,,Voda v krajině“

Network Security Monitoring 
Cluster 

vzdělávání v oblasti informační a 
kybernetické bezpečnosti, na 
vysokých a středních odborných 
školách a zakládání juniorních center 
excelence

NANOPROGRESS

osvětový seriál Fascinující svět 
nanotechnologií
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Rozvoj regionálního inovačního
prostředí
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Rozvoj regionálního inovačního prostředí
Moravskoslezský automobilový 
klastr 

intenzivní spolupráce s 
Moravskoslezským krajem jak na poli 
podpory inovací v malých a středních 
firmách, tak i podpory základního, 
středního i vysokého školství

NANOPROGRESS

rozvoj oblasti nanotechnologií v 
Libereckém kraji

Český optický klastr 

aktivní zapojení do realizace RIS3 
strategie v Olomouckém kraji, aktivní 
spolupráce s Inovačním centrem 
Olomouckého kraje a Univerzitou 
Palackého v Olomouci
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Klastrový manažer
roku
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Exkurze
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