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NOVÁ FORMA ON-LINE SETKÁVÁNÍ ČLENŮ NCA

STARTUJEME JIŽ VE ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2022 OD 8:30 NA TÉMA VÝZVY V OBLASTI
ADITIVNÍ VÝROBY
Od září 2022 přicházíme s novou formou setkávání 👍.
Na každém setkání se zaměříme na jednu konkrétní oblast (ideálně jeden vybraný EU Industrial
Ecosystem). V rámci tohoto odvětví nám, jeden až dva klastroví manažeři, nastíní předpokládaný
vývoj v dané oblasti či odvětví a naznačí, jaké příležitosti se mohou vyskytnout pro další klastry
a jejich členy. Budeme se tak snažit inspirovat naše členy a jejich firmy k propojení zdánlivě
nesouvisejících
odvětví
pro
obchodní
nebo
vědecko-výzkumnou
spolupráci.
Zástupce univerzitních center pro transfer technologií Transfera.cz a Akademie věd ČR pak představí
nabídku
vybraných
technologií
a
výzkumně-vývojových
témat
pro
dané
odvětví.

Předpokládáme, že mohou vzejít zajímavé spolupráce nebo výzkumně vývojové příležitosti, že tato
setkání inspirují vás a vaše členy k prohloubení naší vzájemné spolupráce.
Pokud tento zájem nastane, NCA bude nápomocna k dalším návazným aktivitám, třeba organizaci
webináře, který do hloubky rozpracuje dané téma pro vaše členy.
Neváhejte tedy a připojte se na on-line setkání členů 6. října 2022 V 8:30. Prvním tématem budou
Výzvy v oblasti aditivní výroby, což je průsečíkem EU Industrial Ecosystemů DIGITAL INDUSTRIES,
HEALTH nebo AEROSPACE&DEFENCE. Prezentace se ujme Kateřina Podaná z Klastru MECHATRONIKA.
Link k připojení: https://www.gotomeet.me/nca-cz.

_______________________________________________________
RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME NA STÁNKU NCA
V RÁMCI EVROPSKÉ KLASTROVÉ KONFERENCE
V PRAZE 26. A 27. ZÁŘÍ
European Cluster Conference 2022, hlavní událost na poli klastrů v letošním roce, je už opravdu
za dveřmi.
Nezapomeňte navštívit stánek Národní klastrové asociace, ve kterém budeme propagovat klastrové
prostředí v České republice a vás, naše členy.
Kromě propagačních materiálů našich členů a zbrusu nových roll-upů budeme účastníkům konference
aktivně rozdávat aktuální výtisk česko-anglických KLASTROVIN. Z tiskárny by měl dorazit v pátek,
takže v pondělí bude ještě vonět novotou.
Děkujeme vám všem za pomoc s přípravou obsahu a věříme, že profily a příklady úspěchu našich
členů, kterých jsou nové KLASTROVINY plné, napomůžou ke zviditelnění klastrového prostředí v České
republice.
Na konferenci bude vyhlášen i „projekt roku“. Podpořte svým hlasováním projekt PIMAP+,
kde je jedním z partnerů Moravský letecký klastr, jediná klastrovou asociaci z České republiky, která
se dostala mezi finalisty.
Hlasujte ZDE.

_______________________________________________________
SAVE THE DATE
DEN KLASTRŮ V KRAJI VYSOČINA
Poznačte si již nyní do svých kalendářů 7. a 8. prosince 2022 !!!
Pokračujeme v pěkné tradici a letos navštívíme Kraj Vysočina. Oficiální program s představením toho
nejlepšího co se našim členům povedlo a také s patřičným oceněním proběhne 7. prosince 2022 v aule
Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Společenský večer a networking bude následovat v Radniční restauraci a pivnici Jihlava.
8. prosince 2022 Školení klastrových manažerů na téma, které si vyberete. Hlasujte prosím o tématu
školení ZDE.

_______________________________________________________
ČAS K VYUŽITÍ BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SE NEZADRŽITELNĚ KRÁTÍ!!!
Do konce května 2022 firmy zapojené do projektu ušetřily díky bezplatnému vzdělávání téměř
8 miliónů korun. Možnosti využily jak velké firmy, tak také malí hráči z různých klastrů, které jsou
součástí NCA. Počítačová firma Vítkovice IT Solutions, a.s. se sídlem v Ostravě vyškolila více než
50 účastníků od počátku zapojení do projektu. Zaměstnanci se zúčastnili např. kurzů: Příprava
na prestižní certifikát Prince 2 Practitioner, Nová legislativa pro HR pracovníky, Fakturace DPH,
Zákoník práce v praxi manažera, MS Excel kontingenční tabulky, MS Excel pokročilý – databáze, Práce
s Power Bi apod. Dále ve firmě probíhala každý týden pravidelná výuka anglického jazyka v několika
skupinkách na různých úrovních, a to po dobu dvou let. Firma na školeních získala celkem více než
1 300 000 korun.
Hodně jsme pomohli také menším podnikatelům. Zapojila se brněnská firma BizGarden, s.r.o.
Její zaměstnanci se zúčastnili např. těchto kurzů: Používání Linux, Grafický Editor Photoshop, Time
management a prokrastinace. Tato maličká firma s několika zaměstnanci za 1,5 let zapojení ušetřila
na školeních celkem 81 000 Kč. Od loňského roku se přidalo také menší pekařství Nodes, spol. s.r.o.
z Krumlovska, které je členem Regionálního potravinářského klastru. V této pekárně ušetřili za jeden
rok 42 000 Kč.
Projekt finálně a naposledy prodlužujeme do konce června 2022. Ať už jsou členské firmy velký
gigant nebo malý hráč, obraťte se na naši Lucku a využijte poslední možnost bezplatného
vzdělávání. Čas se už opravdu krátí!
Kontakt: Mgr. Lucie Foldynová, foldynova@nca.cz, +420 773 032 220
Pozn.: Bohužel nemůžeme bezplatně školit zaměstnance škol, obcí, neziskových organizací,
výzkumných ústavů.
Děkujeme za pochopení.

_______________________________________________________
MAJÍ ČLENSKÉ FIRMY VLASTNÍ PŘEDSTAVU O VZDĚLÁVÁNÍ ?
OBRAŤTE SE NA NÁS UŽ TEĎ!
V podzimních měsících připravujeme podklady k navazujícímu projektu v rámci plánované výzvy
z programu OPZ na bezplatné vzdělávání zaměstnanců. Do nové výzvy bychom chtěli jít společně
s vámi a přizpůsobit se požadavkům a potřebám členských firem. Tedy potřebujeme vědět, jaké kurzy
a školení včetně specializovaných či technických jsou pro firmy klíčové v nejbližších letech.
V praxi to znamená, že si již v nejbližších měsících vyberete školení, která skutečně potřebujete
a stanovíte předpokládaný objem. Požadované kurzy a školení zařadíme do rozpočtu
již při přípravě projektové žádosti. Až bude projekt schválen, zkontaktujeme Vás a domluvíme
se na detailech a realizaci. Realizaci očekáváme nejdříve v druhé polovině roku 2023.
Tato nabídka není pouze pro dosud zapojené firmy-. Pokud máte zájem, určitě volejte nebo pište naší
Lucce.
foldynova@nca.cz, +420 773 032 220

__________________________________
NOVINKY Z WEBU
Zajímají vás inovační trendy na Slovensku? V tom případě se zúčastněte festivalu INOFEST
28. září 2022 v Bučanech.
Přijďte s i vy propojit 29. září 2022 na: 29. European Sustainable Energy Week 2022 - akce
pro zájemce o účast v návrzích projektů z oblastí dodávek/využití energie pro výzvy k podávání
návrhů projektů klastru 5 - klima, energetika a mobilita.
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.
,,POŠLEME DÁL" PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO WEBU

