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Konference BRNO INDUSTRY 4.0. 



 

Člen Národní klastrové asociace INDUSTRY CLUSTER 4.0 vás srdečně zve na Konferenci 

BRNO INDUSTRY 4.0, která se bude se konat 21. ledna 2020 v Hotelu International Brno. 

Více o konferenci a registrace ZDE  

  

 

 

 

Budoucnost aditivní výroby nabrala směr v Dobřanech 
Dobřany – 11. 12. 2019: Česká technologická platforma pro aditivní výrobu (ČTPAV) uspořádala 

odborný seminář, během kterého se setkali experti z univerzit a zástupci firem, které se 

s 3Dtiskem potkávají ve své výrobní praxi. Tento seminář se uskutečnil v dobřanském areálu 

VTP COMTES 11. prosince 2019 a zúčastnilo se ho přes 50 zástupců firem, škol i výzkumných 

organizací. „Dejme se dohromady, užijme si více zábavy, a mějme tak větší šanci stát se 

globálními hráči,“ zněla hlavní myšlenka setkání ČTPAV.  

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 
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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. 

  

 

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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