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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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