
 

Prohlédněte si e-mail v prohlížeči  

  

  

 

Vážení členové Národní klastrové asociace, 

 

rád bych vás informoval, že jsme se rozhodli změnit způsob emailové komunikace, aby to pro 

vás bylo přehlednější. 

 

První změna se týká newsletteru NCA, který bude nyní nově vycházet 2x - 3x do roka. O to víc 

se budeme snažit, aby se v newsletteru objevily jenom ty TOP informace ze světa klastrů s 

důrazem na přínosy členů NCA v oblasti klastrové politiky. 

 

Další změnou je to, že budeme zasílat 2x do měsíce NCA informační servis, který bude 

členům NCA přinášet zajímavé a hodnotné informace, které můžete využít pro svou práci. 

 

Tímto bych vás chtěl požádat, budete-li mít zajímavou informaci, kterou by měla obdržet 

klastrová komunita v ČR, neváhejte a zašlete nám ji na adresu info@nca.cz a my ji rádi 

zveřejníme v pravidelném občasníku. 

 

Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci. 

 

Marek Vegricht 

výkonný ředitel NCA 

vegricht@nca.cz  

 

 

 

Informační servis pro vás! 
 

Program podpory Spolupráce - Klastry 
Na základě informací z ministerstva ohledně podávání žádostí o dotace z programu 

Spolupráce - Klastry bychom vás rádi upozornili na problém týkající se splnění tzv. 

transparentního balíčku.  Tuto povinnost musí mít zájemci o dotaci splněnou 

NEJPOZDĚJI k podání „plné“ žádosti o podporu". Zpětně to už nebude bohužel možné.   

https://mailchi.mp/cf0de1a3e847/jnov-newsletter-mon-dojde-voda-ale-zachrn-ns-mango-z-filipn-464521?e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=24a584be81&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=113c1f69d5&e=54ca6b8817


 

 

Dále vás chceme informovat, že pokud podáváte žádost o dotaci do tohoto programu, můžeme 

vám jako NCA nabídnout analytické, mapovací, školící a informační služby, které si můžete 

dát do svých projektů. 

 

Rádi vám zodpovíme případné dotazy. 

Kontaktujte nás prosím ZDE 

 

 

 

Cluster Academy 2019  
Pokud byste se rádi zúčastnili klastrové akademie v roce 2019, máte nyní skvělou příležitost 

zaregistrovat se na tuto akci. Akademie se uskuteční 5. - 8. 11. 2019 v Linzi, Rakousku. 

Registraci můžete provést do 1. září 2019 na tomto odkaze:  Registrace zde 

 

Více informací o programu akademie naleznete ZDE 

 

 

 

TCI 2019 - klastrová konference 
TCI 2019 je jedna z předních globálních akcí zaměřená na klastry a je určena zejména pro 

vládní představitele, podnikatelskou sféru a akademickou obec. Účast na akci je vhodná 

hlavně pro manažery klastrů, aby se mohli zviditelnit a prezentovat výsledky své práce. 

 

Více informací o akci nalezente ZDE 

 

 

 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – TRENDY, HROZBY, JAK SE 

PŘED NIMI ZABEZPEČIT? 
Informační a technologická bezpečnost je vzhledem k neustálé dynamičtější digitalizaci a 

automatizaci procesů stále akcentovanějším tématem. Moravskoslezský kraj, NCA, Network 

Security Monitoring Cluster a Bezpečnostně technologický klastr Vás srdečně zvou na 

konferenci Kybernetická bezpečnost, která se uskuteční v prostorách MSIC Ostrava dne 17. 

9. 2019.  

 

Přihlásit se na konferenci můžete ZDE 

Více informací o konferenci naleznete ZDE 

 

 

Zapojte se do soutěže "School friendly" 
Jedná se o 3. ročník soutěže pro ocenění firem, které spolupracují a podporují různé typy 

https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=ffe7489ac8&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=f6cdd6d390&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=f3327493c1&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=7b16846330&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=e729bc1ef7&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=267ac97b86&e=54ca6b8817


 

škol. Novinkou v letošním roce bude, že ocenění mohou získat i školy, které aktivně 

spolupracují s firmami a možné bude také přihlásit do soutěže skupinu firem a škol, které 

participují na jednom projektu. 

Více informací naleznete ZDE 

 

 

Školení pro manažery klastrů a firem v klastrech 
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  
 

 

 

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. 

 

Připojit se  
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Naše sídlo: 

U Tiskárny 616/9, Ostrava, 702 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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NCA Informační servis 

 

Už víme, kdo bude zahraniční spíkr na Dnu klastrů 
Naše pozvání na Den klastrů přijala paní Katherina Ulrich, projektová manažerka z 

mezinárodního klastru BalticNet - PlasmaTec, který je situován v Greifswaldu, Německo. Tento 

klastr má 71 členů v 15 zemích. Těšíme se, že se s námi paní Ulrich podělí o své zkušenosti 

z oblasti klastrové politiky a pohovoří o zajímavých mezinárodních projektech. 

https://www.balticnet-plasmatec.org 

 

- Registrujte se na Den klastrů - 

 

 

 

Podělte se o svůj úspěch a prezentujte ho! 
Pokud byste se rádi podělili o úspěch svého klastru, máte možnost tento úspěch 

prezentovat v odpolední části Dne klastrů v Olomouci. Stačí, když nám napíšete na 

e-mail: info@nca.cz a my zařadíme váš příspěvek do části Prezentace zajímavých 

projektů klastrů. 

 

 

!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. 

 

Akce našich členů 
Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá ve spolupráci s Národní klastrovou 

https://mailchi.mp/1b0e00a6d70d/jnov-newsletter-mon-dojde-voda-ale-zachrn-ns-mango-z-filipn-472453?e=%5bUNIQID%5d
https://www.balticnet-plasmatec.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1JavxLylZaSBQrUbNLr-Ec4WVfZrW9AjlBg7ez22Z-4j86A/viewform
mailto:info@nca.cz


 

asociací, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery konferenci „KYBERNETICKÁ 

BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY 

– TRENDY, HROZBY, JAK SE PŘED NIMI ZABEZPEČIT?“  

 

Národní strojírenský klastr, z.s. vás srdečně zve na konferenci STROJÍRENSTVÍ 

OSTRAVA 2019  na téma: "Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě 

vzdělávání - budoucnost českého průmyslu" 

 

 

Aktualizace mapy klastrů ČR 
Chtěli bychom vás požádat o aktualizaci vaší členské základny pro připravovanou mapu 

klastrů ČR. Mapa bude nástrojem propagace klastrové politiky v ČR při jednání s MPO 

a CzechInvestem. Aktualizované údaje prosím zašlete do 9. září 2019 na e-

mail: polaskova@nca.cz    

Děkujeme za spolupráci. 

 

 

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. 

  

Domluvte si s námi témata kurzů 

 

http://www.btklastr.cz/
http://www.btklastr.cz/
http://www.btklastr.cz/
http://www.nskova.cz/
http://www.nskova.cz/
mailto:polaskova@nca.cz
http://info@nca.cz/
mailto:vegricht@nca.cz


 

 

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 
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NCA Informační servis 
 

 

"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 
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                          MAPA KLASTROVÝCH ORGANIZACÍ V ČR 
Spustili jsme interaktivní mapu klastrových organizací v České republice. 

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.  

 

 

 

Seminář o kolaborativní robotice 
   

Nahradí kolaborativní roboty v blízké době lidi? 

Přinese mi investice do robotů vyšší zisk? 

Máme roboty, potřebujeme i koboty? 

  

Odpovědi na všechny tyto otázky můžete najít na semináři o kolaborativní robotice, který se 

koná 24.10. 2019 v Moravskoslezském inovačním centru. Více informací, včetně přihlášky ZDE 

 

 

 

Kyberbezpečnost v regionech 
Národní klastrová asociace, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, CzechInvest a další partneři 

vás zvou k participaci na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím 

účelných technických řešení.  

Konference se koná 27. listopadu 2019 v Aule Univerzity Pardubice. Více informací ZDE 

 

 

Pokročilé technologie v řízení českých měst a obcí 
Národní klastrová asociace ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje Libereckého kraje a 
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Libereckým krajem vás zvou na konferenci dne 5. prosince 2019 na Technické univerzitě v 

Liberci.  Více informací ZDE 

 

 

 

Podnikatelská delegace z oblasti města Deyang, střední Čína 
Národní klastrová asociace bude hostit ve dnech 8. - 12. listopadu podnikatelskou delegaci z 

oblasti města Deyang, v provincii Sečuán ve střední Číně. Bude se jednat o cca 30 podnikatelů 

z oborů: strojírenství, výroby optických vláken, životního prostředí, potravinářství, 

biotechnologií, chemie, zemědělství, elektrotechniky, IT atd., vedené manažery Česko - 

Sečuánského inkubátoru ve městě DEYANG. Tyto firmy mají zájem najít partnery mezi českými 

firmami pro společné projekty. Firmy, které by měly zájem o prezentaci či B2B meeting, se 

mohou přihlásit na adrese: info@nca.cz  

 

 

 

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 

 

 

 

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. 
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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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Prohlédněte si e-mail v prohlížeči  

  

  

 

 

NCA Informační servis 
 

 

Technologie pro udržitelný rozvoj vodního hospodářství 
Klastr CREA Hydro&Energy a Jihomoravský kraj Vás srdečně zvou na setkání ve dnech  

21. - 22. listopadu  2019 na Zámku Křtiny.  

Více informací ZDE 

 

 

 

FUTURE OF ENERGY 
Dovolujeme si vás pozvat na inspirativní a networkingovou akci JIC 120“ Future of Energy, která 

se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 9.30 v budově JIC INMEC v Brně.  

Těšit se můžete na více než 40 zástupců technologických firem a výzkumných organizací 

a také na inspirativní prezentace bývalého dlouholetého generálního ředitele E.ON Michaela 

Fehna a  ředitele Nano Energies Stanislava Chvály. 

Cílem akce je inspirovat a propojit zajímavé technologie a nápady s firmami z energetiky, které 

je v budoucnu mohou využít, a tím rozjet zajímavý byznys pro všechny. 

 

 

 

Building Bridges in V4 Aviation Community 
Rádi bychom vás pozvali na konferenci, která se uskuteční ve dnech 25. - 26. 11. 2019 v 

Bielsko - Biale (Polsko). Partnerem akce je Moravský letecký klastr, člen Národní klastrové 

asociace. 

Více informací ZDE 

 

 

Kyberbezpečnost v regionech 
Národní klastrová asociace, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, CzechInvest a další partneři 

vás zvou k participaci na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím 

účelných technických řešení. Konference se koná 27. listopadu 2019 v Aule Univerzity 

Pardubice. 
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Více informací ZDE 

 

 

 

Pokročilé technologie v řízení českých měst a obcí 
Národní klastrová asociace ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje Libereckého kraje a 

Libereckým krajem vás zvou na konferenci, která se koná dne 5. prosince 2019 na Technické 

univerzitě v Liberci. 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 

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. 
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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  
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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.  
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám přeje tým NCA 
Jirka, Pavla, Marek, Renátka, Lucka a Petra 
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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  
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Tento e-mail dostáváte, protože jste členy Národní klastrové asociace nebo nám fandíte. 
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Na svém prvním letošním zasedání 30. ledna připravilo 

představenstvo NCA plán činností na rok 2020 
   

Návrh hlavních priorit byl představen členům NCA na prosincové Valné hromadě na Velehradě. 

Na jeho základě vznikl kompletní návrh Plánu činností, který se zaměřuje zejména na 

lobbyingové aktivity a oborově i obecně zaměřené služby členům. Hlavními tématy jsou rozvoj 

nástroje Mapa klastrů, nové webové stránky NCA, pokračování budování osobních vztahů 

s relevantními zástupci regionálních a národní vlád a zástupců Evropské komise. Důraz 

klademe i na zapojení klastrů do nových „moderních“ témat (Průmysl 4.0, Digitalizace, 

Cirkulární ekonomika..). NCA by také ráda pokračovala s pořádáním tematicky zaměřených 

konferencí. V neposlední řadě bychom se měli pokusit posilovat interní networking mezi členy. 

Plán bude projednán se členy na jarní Valné hromadě, která se bude konat ve středu 15. 

dubna 2020. Poznamenejte si prosím termín již nyní do svých diářů. Akci bychom rádi 

koncipovali jako celodenní jak pro statutární zástupce našich členů, tak pro klastrové 

manažery.  

  

 

 

Spolupráce s MPO, CzechInvestem a TAČR pokračuje 
30. ledna 2020 jsme na společné schůzce probrali možnost zapojení NCA do realizace národní 

RIS3 strategie. Byli jsme požádáni o nominaci členů do Národních inovačních platforem – 

oborových pracovních skupin. Pokud by někdo z vás měl zájem o členství v těchto platformách, 

obraťte se prosím na Jiřího Herinka (herinek@nca.cz). 

Diskutovali jsme také přípravu nového operačního programu OPTAK. Klastry jsou součástí 

specifického cíle Rozvoj VaV kapacit a zavádění moderních technologií. Předpokládá se využití 

klastrů k dosažení definovaných cílů operačního programu v oblasti digitalizace, Průmyslu 4.0 
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apod. NCA bude i nadále hájit zájmy klastrů při přípravě nového operačního programu. 

  

 

 

 

Podpora klastrů na evropské úrovni - nyní se rozhoduje o 

podpoře klastrů na dalších 7 let 
V Bruselu se aktuálně rozhoduje o budoucnosti hospodářské politiky, jejích prioritách a 

podpoře. Není vůbec jisté, že i v dalším programovacím období EU nadále zůstanou dotační 

výzvy zaměřené na klastrové organizace tak, jak je známe nyní. NCA se připojila k dalším 

národním klastrovým asociacím v EU (Europen Cluster Alliace) a podílela se na vytvoření 

krátkého výstižného dokumentu, který by měl zejména poslancům Evropského parlamentu 

připomenout důležitost klastrů při realizaci nových cílů a priorit Evropské unie v následujícím 

období. Dokument v anglickém a českém jazyce najdete ZDE .Pomozte nám ho šířit na své 

kontakty v Evropské komisi. 

 

  

 

 

 

NCA bezplatná školení pro vaše členy v rámci projektu 

Inovujme vzděláním ( výzva 110) 
Nyní už nebrání nic tomu, abychom vašim členům zajistili kvalitní školení a kurzy na míru. 

Podařilo se nám do vítězného konce dotáhnout výběrové řízení na poskytovatele vzdělávacích 

služeb. 17. prosince 2019 jsme podepsali smlouvu se sdružením firem bit cz training, s.r.o. a 

EuroProfis, s.r.o. 

Zavolejte pro rezervaci bezplatného školení Lucce Foldynové na 773 032 220 nebo pište na 

foldynova@nca.cz 

  

 

 

Pokračování ,,Roadshow" k digitalizaci v ČR a SR 
NCA společně s partnery, kterými jsou například Network Security Monitoring 

Cluster,  jednotlivé kraje, agentura Czechinvest, Slovenská obchodná a priemyselná komora 

připravuje v roce 2020 další akce k dílčím tématům digitalizace jako jsou kybernetická 

bezpečnost a IoT/Smart City. Po úspěšných akcích v Ostravě, Pardubicích a Trenčíně jsou 

s různými partnery připravovány na letošní rok akce s prezentacemi aktuálních rizik, možných 

reakcí na ně a nejaktuálnějších technologií k jejich zabezpečení, mj. v  Brně 27. 2. 2020, 

Plzni  24. 3. 2020,  v Ostravě na konci května nebo v několika slovenských regionech. Více 

informací o akcích na webu NCA. Zájemci o různé formy zapojení a spolupráce se mohou 

obracet na (riha@nca.cz).  
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Zveřejňujeme vaše úspěchy a pozvánky na akce 
Děkujeme za zasílání zajímavostí , úspěchů a pozvánek na akce. Vše zveřejňujeme na webu 

NCA v sekci Aktuality a Akce našich členů. I nadále nám, prosím, zasílejte odkazy. Důležité akce 

klastrů soustředěné na jednom místě budou ještě lépe ukazovat naši sílu. 

  

 

 

 

Odkaz na seznam výzev od MPO  
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo kompletní přehled poskytovatelů a programů podpory 

pro malé a střední podniky v roce 2020. Brožuru si můžete stáhnout ZDE 

  

 

 

Představení týmu - Petra Polášková 
   

 

   

Jmenuji se Petra Polášková a v Národní klastrové asociaci pracuji od roku 2017. 

Můj pracovní život byl velmi pestrý. Jako původní obor jsem si zvolila studium okrasného 

zahradnictví, ale hned od začátku pracovní kariéry jsem pracovala spíše v administrativě. 

Časem jsem dospěla k rozhodnutí otočit život jiným směrem, protože jsem ve své původní 

profesi pro sebe neviděla další uplatnění. Na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jsem 

vystudovala obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj, který mě nesmírně bavil,a začala 

hledat uplatnění v tomto směru. 

Svým založením jsem optimista, mám ráda pořádek, miluji tabulky a celkově mám ráda, když 

vše klape a je na správném místě. Baví mě organizovat chod věcí, ale nerada komukoliv velím. 

Díky poměrně rozmanitým pracovním zařazením jsem se naučila celou řadu dovedností a jsem 
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za to vděčná. Baví mně učit se -  vlastně cokoliv kromě jazyků. 

V osobním životě mám jasné priority. Na prvním místě jsou moje dvě děti, dnes už velké, 

na které jsem velmi pyšná, a celá moje rodina. Ač se to může někomu zdát jako klišé, moc si 

vážím si toho, že jsem zdravá, ne každý má to štěstí. Další v pořadí je moje vášeň pro hory až 

do těch nejvyšších výšek – v Evropě jsem stála na všech nejvyšších vrcholech a doufám, že 

ještě nějaký zásek přidám v Asii. S tímto se pojí i má velká záliba v cestování, de facto, kam 

mě svět, čas a peníze pustí. 

V asociaci pracuji ráda, činnosti jsou velmi pestré, baví mě možnost setkávat se se zajímavými 

lidmi, seznamovat se s novinkami v různých oborech, možnost učit se něco nového a sama 

sebe někam posunovat.. 
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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 
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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. Více informací najdete na http://konopex.cz 

Budeme se na 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". 

 

https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=4898735852&e=54ca6b8817
mailto:podjuklova@nca.cz
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=d6a47fde7d&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=d6a47fde7d&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=ac9a522dcb&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=ee229ac881&e=54ca6b8817


 

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 
   

https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=403f351cc2&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=ab2d8a7500&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=f8c3cda4e1&e=54ca6b8817
mailto:riha@nca.cz
mailto:riha@nca.cz
mailto:riha@nca.cz
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=07595e66c6&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=5183db0fd3&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=5183db0fd3&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=a3cf6740e4&e=54ca6b8817


  

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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NCA Informační servis 

 

Nový člen Národní klastrové asociace  CLUTEX - klastr technické 

textilie o. s. se představuje 
  

CLUTEX – klastr technické textilie, z.s. byl ustaven na Valné hromadě v březnu 2006 se 17. 

zakládajícími členy. V současné době má 35 členů z řad univerzit, výzkumných organizací a 

výrobních firem. Základním cílem je vytvářet optimální podmínky pro transfer technologií, 

zajištění inovací vyšších řádů a rozvoj podnikání v oblasti výzkumu, vývoje a výroby technických 

textilií včetně materiálů a polotovarů sloužících k jejich výrobě. Zdá se, že se k cíli postupně 

dostáváme – důkazem je současné zapojení do 6 mezinárodních projektů a řady projektů 

v rámci OPPIK. 

 

 

Sdílejme svoje možnosti a nabídky ohledně 

situace kolem COVID 19 
 

Zde přinášíme několik příkladů aktivit našich členů, kteří se zapojili do boje s probíhající 

pandemií 

 

Klastr MECHATRONIKA přináší velmi přehledný souhrn možností, jak se zapojit, kde se 

inspirovat. Více ZDE 

 

Členové CLUTEX - klastr technické textilie vyrábí roušky s využitím nanotechnologií, více ZDE 

  

Členové klastru NANOPROGRESS se velice aktivně podílejí na boji proti šíření nákazy, 

více ZDE 

 

 

http://www.clutex.cz/
https://www.klastrmechatronika.cz/
http://nca.cz/cs/klastr-mechatronika-a-jeho-clenove-v-boji-s-covid-19
http://www.clutex.cz/
http://nca.cz/cs/clenove-clutex-klastr-technicke-textilie-vyrabi-rousky-s-vyuzitim-nanotechnologii
https://www.nanoprogress.eu/cz/
http://nca.cz/cs/clenove-klastrove-organizace-nanoprogress-se-velice-aktivne-podileji-na-boji-proti-sireni-nakazy


 

THE COVID - 19 INDUSTRIAL CLUSTERS RESPONSE PORTAL 

  
I když to není v našich médiích úplně vidět, Evropská unie se snaží o koordinaci boje proti 

COVID -19 a podniká konkrétní kroky. 

Jedním z nich je spuštění evropského portálu THE COVID-19 INDUSTRIAL CLUSTERS 

RESPONSE PORTAL, který byl vytvořen, aby usnadnil interakci komunity průmyslových klastrů 

a umožnil rychlé a přímé reakce v rámci samotné komunity. Jeho cíl je dvojí: 

 Slouží jako jednotné kontaktní místo, kde lze nalézt spolehlivé informace pro průmysl, 

zejména průmyslové klastry, o akcích a rozhodnutích Evropské komise a členských 

států EU, které mají dopad na fungování vnitřního trhu. 

 Podporovat otevřené diskusní fórum pro sdílení zkušenosti, řešení, žádosti a otázky 

Více než 1100 nabídek společností na lékařské dodávky, jako jsou masky a ventilátory, již bylo 

zasláno Evropské komisi prostřednictvím klastrů s podporou European Cluster Alliance (které je 

NCA zakládajícím členem). 

  

NCA se bude na rozvoji portálu podílet, zapojí se do moderování diskusního fóra a bude na 

tento portál zveřejňovat nabídky českých klastrů. Je to další ideální místo pro sdílení nabídek a 

poptávek. 

 

Využijme ho. 

  

 

 

Neformální online setkání členů NCA 

15. 4. 2020 v 10 hodin 
  

Datum 15. 4. 2020 bylo dlouhodobě avizováno jako datum konání valné hromady. Aktuální 

pandemická situace nám bohužel nedovoluje svolat řádnou valnou hromadu s osobní účastí 

členů či jejich zástupců. Sejdeme se proto on-line. Každý z Vás se bude moci vyjádřit ke všem 

materiálům, které jsou standardně diskutovány na valné hromadě. Následně svoláme valnou 

hromadu a uspořádáme hlasování per rollam. 

 

Pozvánka na neformální setkání již byla všem statutárním zástupcům našich členů zaslána e-

mailem. 

 

https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus
https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus


 

Projekt - Inovujme vzděláním pokračuje 
  

Do života a také do našich školení nám zasáhly krušné časy. Ale my samozřejmě po prvotní fázi 

překvapení, která nás všechny zastihla asi lehce nepřipravené, pokračujeme v přípravě 

vzdělávání a aktivit. V tuto chvíli vyjednáváme s řídícím orgánem o možnosti školení online, což 

byl také podnět mnohých z Vás. Dává to smysl. Mnozí z Vašich zaměstnanců jsou doma a 

možná by sami přivítali možnost osobního a profesního rozvoje přímo ze svého obývacího 

pokoje. Lektoři jsou tomu také příznivě nakloněni. Očekáváme, že ministerstvo bude mít zájem 

na tom, aby vzdělávací aktivity probíhaly minimálně dočasně online formou. Jakmile budeme 

mít tuto možnost potvrzenu, budeme Vás obratem informovat.  Možná současná situace naopak 

pomůže posunout dosavadní hranice technických možností v oblasti školení a vzdělávání. 

Proto, prosíme, i nadále pokračujme v přípravě dalších školení. 

 

Obracejte se, prosím, na naši projektovou manažerku Lucii Foldynovou, tel. +420 773 032 220, 

email: foldynova@nca.cz 

 

Pozvěte vaše členské firmy na VIRTUAL brokerage event, který se bude 

konat 7. května 2020 
  

Rozvíjející se mezinárodní síť KETGATE přináší příležitost pro setkání firem, hledající řešení 

problémů v oblasti výroby, nové technologie či další směry vývoje s výzkumnými centry, které 

jim je mohou nabídnout. Vzhledem k vypuknutí pandemie COVID-19 proběhne celá akce 

virtuálně. 

 

Firemní účastníci, přihlaste se. Pomůžeme vám najít vhodného partnera pro spolupráci. 

Zástupci vědecko-výzkumných organizací, přijďte nabídnout své služby. 

 

 

Akce je zaměřena na Key Enabling Technologies (KETs), kterými jsou pokročilé výrobní 

technologie, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, mikro- a nanoelektronika, pokročilé 

materiály a fotonika. 

 

 

Datum konání akce: 7. května 2020 od 10 do 17 hodin 

Místo konání: akce se bude konat on-line s využitím platformy b2match 

mailto:foldynova@nca.cz
https://ketgate-central-europe-brokerage-event.b2match.io/


 

Účastníci: 200 firem a vědecko-výzkumných organizací z celé střední Evropy 

Zaregistrujete se ZDE 

 

Uvidíme se 7. května 2020. Akce se koná v rámci projektu KETGATE financovaného z Interreg 

Central Europe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ketgate-central-europe-brokerage-event.b2match.io/signup


Představení týmu - Lucie Foldynová 
  

 

Jsem profesně nejmladším zaměstnancem NCA. Nastoupila jsem v září 2019 na vedení 

projektu poskytující bezplatné vzdělávání a školení zaměstnanců firem v klastrech. 

I když z předchozího působení v neziskové organizaci mám dlouholeté zkušenosti s vedením 

projektů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění, tento projekt je přece jen něco úplně 

nového. Když mě NCA oslovila s nabídkou vedení, byla to pro mě výzva. Hrozně se mi líbilo, že 

projekt je zcela odlišný od těch , které jsem znala předtím a hlavně představuje konkrétní přínos 

pro společnosti v našich klastrech. Firmy se mohou bez starostí a složité administrativy věnovat 

tomu, co skutečně umí a na co jsou odborníci, ať už vědě a výzkumu, či výrobě v různých 

oblastech života. Zároveň mají možnost zajistit si bezplatně a bez starostí profesní vzdělávání a 

osobní rozvoj svých pracovníků. Myslím si, že osobní rozvoj je důležitý v každé firmě či 

organizaci, aby zaměstnanci neměli pocit, že stagnují, či aby se nepřiblížili tomu, čemu se říká 

„vyhoření“. 

Musím říct, že s vývojem událostí posledního měsíce, je těch výzev, a zdaleka ne jen 

pracovních hrozně moc. Ještě pár měsíců zpátky bych asi napsala, že mě ve volném čase baví 

cestování, jízda na kole a podobně. Dnes si začínám, asi jako spousta z nás uvědomovat, jak 

důležitý je život s rodinou či blízkými přáteli.  Užívám si každý z těch zdánlivě bezvýznamných 

okamžiků, které spolu trávíme. Mám dvě děti, se kterými jsem v těchto časech doma. Chodíme 

hodně na procházky s pejskem, čteme spolu knížky, hrajeme hry a hodně si povídáme.  Takže 

zkráceně, myslím, že současný stav má jedno velké pozitivum, že spoustě z nás ukáže, že 

skutečné štěstí a spokojenost nemusíme hledat nikde daleko. Obvykle ho najdeme doma u své 

rodiny a blízkých přátel. 



 

Taky musím říct, i když to bude znít jako klišé, že právě v těchto chvílích jsem hrdá na zemi, 

odkud pocházím. Dnes a denně vidím nejen neúnavnou práci našich zdravotníků, ale hlavně 

taky obrovskou vlnu solidarity a vzájemné pomoci mezi lidmi. Přeji nám všem, abychom v těchto 

těžkých dobách všichni dokázali celou situaci zvládat právě tak, jako dosud, tedy s úsměvem, 

humorem a vzájemnou oporou  a pomocí. 
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NCA Informační servis 

 

Možnost získat grant až 50.000 EUR z projektu KET4 

CleanProduction, deadline 30. 6. 2020 
O financování mohou požádat projekt mezinárodní spolupráce mezi malou a střední firmou a 

minimálně dvěma výzkumnými institucemi. Podporovány jsou projekty zaměřené na Key 

Enabling Technologies s cílem dosáhnout snížení produkce škodlivin při výrobním procesu. 

Kompletní informace jsou ZDE 

 

 

Využijte ECCP COVID-19 Industrial Clusters Response Portal 
V tomto fóru můžete sdílet myšlenky, zkušenosti znalosti a diskutovat na téma, jak bojovat s 

koronavirovou krizí. Jsou zde shromážděny důležité informace, potřeby, nabídky ze všech 

Evropských zemí, tak, aby se daly využít či přizpůsobit jak praktické zkušenosti, možnosti 

financování, tak také podpůrná nařízení či programy. 

Více ZDE  

 

 

Dovolujeme si vás upozornit na další zajímavý portál, který se 

tématem COVID-19 zabývá 
Od 30. března do 31. prosince 2020 je otevřeno fórum Care & Industry together against 

CORONA na platformě B2MATCH. Vy nebo Vaši členové se zde mohou zaregistrovat a 

nabídnout své produkty, služby, nabídky spolupráce a investice. Fórum je dostupné ZDE. 

 

NCA podporuje společné zájmy svých členů. Vzniká NCA 

Platforma Výzva 110 
Na základě zájmu některých členů zakládáme platformu pro příjemce vzdělávacích projektů 

https://mailchi.mp/3cd885eba21d/jnov-newsletter-mon-dojde-voda-ale-zachrn-ns-mango-z-filipn-4467165?e=54ca6b8817
https://www.ket4sme.eu/micro-grants
https://www.ket4sme.eu/micro-grants
http://nca.cz/cs/platforma-evropske-klastrove-spoluprace-forum-otazek-a-odpovedi
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/


 

Výzvy 110. Cílem setkávání by mělo být předání dobrých i špatných zkušeností zejména 

v oblastech komunikace s dodavateli školení, poskytovatelem dotace či projektového řízení. 

 

 

Opět školíme, neváhejte se přihlásit 
Jsme rádi, že po krátké pauze, už od května zase školíme a můžeme se plně věnovat osobnímu 

potenciálu Vašich zaměstnanců a rozvoji celé firmy. 

Vedení a koučink zaměstnanců, Zvládání stresu, Projektové řízení podle metody Prince, Úvod 

do štíhlé výroby, Kaizen - systematické zdokonalování, Poka Yoke 

Nabízíme rovněž různé typy a úrovně počítačových a jazykových kurzů (včetně výuky s rodilým 

mluvčím). 

Kontakt:  Lucie Foldynová, tel. +420 773 032 220, email: foldynova@nca.cz 

 

 

Zapojení klastrových organizací do Digitálních inovačních hubů 
NCA dlouhodobě sleduje přípravu programu na podporu digitálních inovačních hubů. Do 

stávajících projektů už jsou zapojeni někteří naši členové. Například INDUSTRY CLUSTER 4.0, 

Network Security Monitoring Cluster či BizGarden jsou členy Cybersecurity innovation 

hub, DIGIMATu či Digitálního Inovačního Hubu Tourism 4.0. NCA současně participuje v rámci 

nově vznikající Platformy eDIH v rámci inovačního prostředí Libereckého kraje. 

V případě zájmu můžeme i na téma Digitálních inovačních hubů založit diskusní platformu. 

Ozvěte se. 

 

 

Nominace zástupců klastrových organizací do Národních 

inovačních platforem RIS3 strategie 
Národní inovační platformy - oborové pracovní skupiny, které jsou poradním orgánem pro MPO, 

by se měly v letošním roce znovu ustavovat. Klastry by v nich měly mít silné zastoupení. Byli 

jsme MPO požádáni o nominaci zástupců z našich řad.  

Všichni, kdo máte zájem o účast v NIP zájem, napište, prosím, přímo Jiřímu Herinkovi. V květnu 

by měla NCA své nominace odeslat. Budeme tak vystupovat jednotně! 

Děkujeme těm, kteří svůj zájem již vyjádřili. 

 

Podzimní Biotech Cluster / SME Matchmaking Mission to Japan 

bude možná on-line 
Podle informací od organizátorů se bude akce s největší pravděpodobností konat on-line. Bylo 

mailto:foldynova@nca.cz
https://www.dih-digimat.cz/
https://t40.cz/
mailto:herinek@nca.cz?subject=Ji%C5%99%C3%ADmu%20Herinkovi


 

by tak jednodušší navázat kontakty a spolupráci. Sledujte aktuální informace. 

Info ZDE. 

 

Představení týmu - Ivo Říha 
  

 

  

Je absolventem fakult Přírodovědecké a Filosofické, Univerzity Karlovy v Praze. Po 

manažerských pozicích v regionální samosprávě, kde se věnoval zejména regionálnímu rozvoji, 

agendě EU, mezinárodní spolupráci a podpoře vzdělávání, působil jako šéf divize strategického 

a regionálního rozvoje v poradenské firmě NEXIA AP.  Následně zastával pozici RIS3 manažera 

pro území Středočeského kraje, kdy se mu podařilo v rámci vytváření RIS3 strategie regionu 

podnítit množství nových synergií v aktivitách středočeského a pražského firemního, 

akademického/výzkumného prostředí i regionální a municipální samosprávy. Spoluzaložil 

Středočeské inovační centrum, které v letech 2015 – 2017 jakožto první ředitel také vedl. 

Participuje na přípravě inovačních projektů (voda, nanotechnologie, spolupráce s izraelským 

výzkumem) a digitalizačních témat v rámci expertního týmu RIS3 strategie Libereckého kraje. 

Přes 2 roky také působí v oblasti digitalizace a kybernetické bezpečnosti, kdy mj. s týmem 

realizuje diseminační akce a velké konference v ČR a na Slovensku. Komplementárně pomáhá 

vybraným českým firmám s rozvojem zahraničních aktivit. V červnu 2019 se stal podruhé, 

viceprezidentem Národní klastrové asociace (kterou spoluzakládal), kde se věnuje podpoře a 

propojování klastrových aktivit, získávání nových členů, rozvojovým synergiím včetně oblasti 

http://nca.cz/cs/podzimni-biotech-cluster-sme-matchmaking-mission-to-japan-bude-mozna-on-line


 

digitalizace, a také např. podpoře českých firem při expanzi na zahraničních trzích. 

Kromě dvou dětí se Ivo Říha rád věnuje ve volném čase muzice (mj. zpěvu v osmihlasém 

pěveckém sboru nebo u cimbálu), sportu, horské turistice nebo například psychologii. 
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