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NCA Informační servis
LETNÍ INFO SMĚS Z NCA
WORKSHOP PRO KLASTROVÉ MANAŽERY ZAMĚŘENÝ
NA KOMUNIKACI, 18. SRPNA 2022 PRAHA
Jak jsme již informovali, proběhne ve čtvrtek 18. srpna. 2022 workshop pro klastrové manažery
zaměřený na komunikaci.
V úvodní části nás touto problematikou provede Silvia Jiménez García - Project Manager & Marketing
Strategy at MetaIndustry4 a Jose Ramón Natal - Cluster Manager at MetaIndustry4. Výsledkem
celodenní akce by měly být minimálně 2 připravené výstupy, které si každý účastník připraví přímo
v průběhu workshopu (nebo minimálně jejich drafty).
Workshop se uskuteční v zasedací místnosti Technologického centra AV, Ve Struhách 1076, 160 00
Praha 6-Bubeneč. Začneme v 10 hodin. Konec akce bude flexibilní, blokujme si raději celý den.
K dispozici jsou poslední dvě volná místa, pokud chcete přijet, napište: polaskova@nca.cz.

______________________________________________________
EVROPSKÁ KLASTROVÁ KONFERENCE
26. A 27. ZÁŘÍ PRAHA
Evropskou klastrovou konferenci pořádá Evropská komise v souvislosti s českým předsednictvím
v Radě Evropské unie. Hlavní konferenční program začíná v pondělí 26. září ve 14 hodin. Očekáváme,
že se nás na konferenci sejde co nejvíce.
Kapacita je již téměř naplněna, pokud nechcete zmeškat příležitost potkat 500+ účastníků a navštívit
zajímavý program, registrujte se ihned ZDE.
Národní klastrová asociace jakožto zástupce klastrů v České republice bude mít na této akci stánek
kde můžete své organizace propagovat i vy. Pokud máte kvalitní propagační materiály v anglickém
jazyce, kontaktujte Petru: polaskova@nca.cz a domluvte se.
V sekci Site Visits se představí několik našich členských klastrů.

_______________________________________________________
AKTUALIZACE PROFILU NA WEBU NCA
A PŘÍSPĚVEK DO KLASTROVIN
Česko-anglické vydání Klastrovin, budeme distribuovat v rámci European Cluster Conference v září
v Praze. Zda se nám to povede záleží zejména na tom, jestli se nám sejde dostatek kvalitního obsahu
od vás, od členů. Kromě vašich úspěchů bychom v Klastrovinách rádi stručně představili všechny členy
NCA. Čerpat budeme z textů, které o sobě máte zveřejněné na webových stránkách NCA (v češtině
a angličtině). Pokud je to vhodné, aktualizujte si je, prosím. Přihlašovací údaje do administrace webu
by měl mít každý člen NCA k dispozici. Případně vám je Petra znovu pošle, stačí se ozvat. Dejte nám
také vědět, že už máte svůj profil na webu NCA ve finální podobě.

_______________________________________________________
AKTUALITY A AKCE ECCP
Začíná druhá série EU Clusters Talks !
Bude vás i nadále informovat o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrů, poskytne
vhled do zajímavých projektů a osvědčených postupů, poskytne vám nejnovější zprávy ECCP
a upozorní vás na možnosti financování.
A co je nejdůležitější, bude fungovat jako prostor pro výměnu znalostí a diskusi o tématech
významných pro podnikatelskou komunitu EU.
Registrace jsou již nyní otevřeny ZDE.

_______________________________________________________

DEN KLASTRŮ V KRAJI VYSOČINA
7. A 8. PROSINCE 2022 JIHLAVA

Akce se bude konat na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Již nyní si rezervujte termín
ve svých diářích. Představeny budou příklady dobré praxe, možnosti zapojení klastrů do procesu
realizace RIS3 (Regionální inovační strategie), rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání
podpory

ze

zdrojů

Evropské

unie

na

vědu,

výzkum

a

inovace.

Proběhne také networkingový společenský večer.
Program akce a detaily ještě upřesníme a pošleme v dalším informačním servisu.

__________________________________
NOVINKY Z WEBU
Zajímají vás inovační trendy na Slovensku? V tom případě se zúčastněte festivalu INOFEST
28. září 2022 v Bučanech.
Jak si stojí vaše MÍSTO PRO ŽIVOT? Dozvíte se TADY.
Společnost BASF zahájila další ročník soutěže na podporu startupů a inovativních řešení. Soutěž
BASF Innovation Hub je určena pro startupy a inovátory zabývající se zelenou energií, chytrou
dopravou a evropskou strategií. Z farmy na vidličku. Lokální kolo soutěže se koná od 25. května do
16. září 2022, v listopadu pak následuje finále soutěže.
31. ročník společného semináře Development of Materials Science in Research and Education
(DMSRE31) - 5. - 9. září 2022 Vysoké Tatry je zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti výuky
technických předmětů na vysokých školách a propojení univerzitního výzkumu a praxe.
Česká membránová platforma zve na MELPRO 19. - 21. září 2022 v Praze. Mezinárodní konference
zaměřená na membránové a elektromembránové procesy, kde průmysloví lídři a světoví vědci
identifikují a řeší aktuální problémy.
Workshop studentských prací 19. října 2022 - výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů
a úpravy a recyklace odpadních vod optikou studentů.
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POSÍLEJTE VAŠE NEWSLETTERY,
INFORMAČNÍ SERVISY,
CHLUBTE SE ÚSPĚCHY SVÝMI I VAŠICH ČLENŮ.
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