
  

Návod pro vyplnění a validaci profilu  
 

v MAPĚ KLASTRŮ A TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM V ČR 
 

Národní klastrové asociace 
 
 

Národní klastrová asociace (NCA) vede evidenci všech známých klastrových organizací a technologických platforem v 
České republice (bez ohledu na to, zda je nebo není členem NCA). 
 
Pokud potřebujete založit nebo editovat svůj profil a nemáte přístupové údaje, napište si o ně, prosím, na info@nca.cz. 
 
Cílem je, aby MAPA KLASTRŮ A TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM V ČR poskytovala úplný přehled klastrového prostředí  
v České republice.  
 
Ve svém profilu vyplňujete základní údaje o vaší organizaci a jejím fungování, a zadáváte vaše členy.  
 

Pro přihlášení k vyplnění použijte tento link: https://nca.cz/umbraco, přihlašovací údaje, pokud ještě nemáte, vám 
vygenerujeme a zašleme. Kontaktujte NCA e-mailem info@nca.cz. 
 
Ve vlastním profilu (oranžové kolečko) pak upravujete interní informace (kontaktní osoby, zaměstnance, vize a cíle 
organizace a další). 
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Dále přidáváte nebo odebíráte své členy/firmy (modrá kolečka) …. 
 

 
     

 

…. a zadáváte o nich údaje 
 

 
 

 



  
 

Firmu/člena odstraníte také jednoduchým výběrem tak, že kliknete na člena (červená kolečka) 
 

 
 

 

Úplná vyplněnost profilu (zobrazuje se ve formě zeleného oválu ve výpisu klastrů a technologických platforem) je vázán 
na vyplnění povinných polí: 
 
Obecné informace:  
Logo; Ulice; Město; PSČ; Kraj; Rozsah působnosti; Právní forma; IČ; Datum vzniku 
 
Kontaktní osoby: musí být vyplněna alespoň jedna kontaktní osoba: statutární zástupce nebo manažer (jméno, příjmení,  
e-mail, telefon – musí být alespoň u jednoho zástupce veřejné). 
 
Zaměření:  
Hlavní oblast aktivit – musí být zadán text 
Technologické zaměření – musí být vybrána alespoň jedna možnost 
Zařazení podle pokročilých technologií – musí být vybraná alespoň jedna možnost 
 
Vize / Cíle / Strategie:  
Vize/Cíle/Směr – musí být zadán text 
Strategie klastru  - musí být vybraná jedna možnost 
Pracovní skupiny – musí existovat alespoň jedna pracovní skupina - pokud nemáte, napište ,,nemáme“ 
 
Zaměstnanci klastru nebo Technologické platformy: 
Celkový počet zaměstnanců 
FTE (přepočet osob na plnou pracovní dobu) 
Vzdělávání zaměstnanců – musí být vybraná alespoň jedna možnost 



  

 
Členové / spolupráce: 
Nabídka služeb – musí být vybraná alespoň jedna možnost 
 
Celkový součet musí odpovídat zadanému počtu členů/firem 
Kolik členů klastru přibylo za posledních 24 měsíců?   
Kolik členů klastru ubylo za posledních 24 měsíců? 
SME - malé až střední firmy (1-250 zam.) – tradiční 
Velké firmy (nad 250 zam.) 
Instituce (VaV, agentury, SOŠ, technologická centra aj.) 
Univerzity a vysoké školy 
Klastrové organizace 
Ostatní 
 
Mezinárodní spolupráce: 
Profil na European Cluster Collaboration Platform  – musí být vybraná jedna možnost 
 
 
 
 
 
 
Finální validace profilu 
 
Pokud vyplníte všechny vypsané parametry, zbarví se celé pole oválu fialovou barvou.  
Budeme čekat na vaši zprávu nebo sami zkontrolujeme vyplněnost profilu. 
 
Zpravidla nejpozději do 1 týdne pak proběhne kontrola, že je profil vyplněn relevantně a dojde tak k 
validaci profilu. Na Mapě klastrů a technologických platforem v ČR se ovál zobrazí zeleně. Bude tak 
zřetelné, že profil je platný a správně vyplněný.  
 
Aby byly profily stále validní, je potřeba nejméně 1 x ročně provést aktualizaci vyplněných údajů. 
Pokud nedojde k aktualizaci po dobu více jak jednoho roku, stav profilu se přepne do fialové barvy. 
 
Přejeme vám i nám, abyste s novým nástrojem byli spokojeni a pokud budete cokoliv potřebovat 
ujasnit, nebojte se na nás obrátit. 
           
   
 
 
 
Tým NCA 
  

 


