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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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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. 
 

 

http://www.clustercollaboration.eu/
https://nca.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=de8f0a7dc0
https://nca.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=de8f0a7dc0
https://www.facebook.com/NCACzech/
http://nca.cz/
https://www.linkedin.com/company/national-cluster-association---cz/
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