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Vyspělé ekonomiky podporují klastry  
 
Síla národní ekonomiky je odvozená od síly regionů, které ji tvoří. Zvýšit výkonnost regionů 
pomáhají klastry, které jsou účinným nástrojem regionálního rozvoje a posilují jeho 
konkurenceschopnost. „Setkáváme se s tím, že klastry zatím v tuzemsku nejsou příliš 
známé, dostatečně nevyužívají příležitostí ke spolupráci v Evropě a že o našich klastrech je 
nízké povědomí i v zahraničí. Cestu k nápravě vidíme v Národní klastrové asociaci, jejíž 
ustavující valná hromada se konala ve čtvrtek v Praze,“ uvedla Pavla Břusková, ředitelka 
Agentury pro regionální rozvoj Ostrava, která se klastrovou problematikou dlouhodobě 
zabývá a vznik Národní klastrové asociace iniciovala. 
 
Valná hromada se konala za účasti 17 zakládajících členů. Národní klastrová asociace 
(NCA) spojí klastrové organizace z celé země s univerzitami a dalšími partnery k posílení 
znalostní a inovační konkurenceschopnosti ČR. 
 
V úvodním semináři pořádaném pod záštitou European Enterprise Network Technologického 
centra AV ČR se účastníci ustavující valné hromady Národní klastrové asociace dozvěděli, 
jakou podporu klastry dostávají v EU, USA a Japonsku. „Rozpočet USA na rok 2011 
obsahuje jedno významné poselství i pro nás, a sice že konkurenceschopné, vysoce 
výkonné regionální ekonomiky jsou základem pro silné národní hospodářství a rozhodujícím 
článkem ve zvyšování výkonnosti regionálních ekonomik jsou právě klastry,“ uvedla Pavla 
Břusková.  
 
Proto nový rozpočet USA obsahuje návrhy na podporu regionálních odvětvových a 
inovačních klastrů z více zdrojů jednotlivých federálních ministerstev. Tato podpora spojuje 
finanční zdroje se strategickými záměry jednotlivých resortů, které se pomocí klastrů dají 
lépe realizovat – posílením konkurenčních silných stránek regionů k tvorbě pracovních míst a 
ekonomickému růstu; lepší koordinací zdrojů na poradenství pro podnikání, vzdělávání a 
mentoring k vyšší účasti MSP v regionálních klastrech; facilitací regionální spolupráce mezi 
vzdělávací sférou a zaměstnavateli k vysoce poptávaným a tím i lukrativním profesím; 
zaangažováním univerzit a studentů napříč obory do zvyšování účinnosti inovačního úsilí ke 
komercializaci nadějných inovací, vytváření oborových aliancí, zakládání start-up firem a 
využití talentů; zahrnutím problematiky venkovských oblastí do regionálních inovačních 
iniciativ k podpoře hospodárnějších příležitostí pro venkovskou komunitu s vyšším 
regionálním dopadem. 
 
K základním charakteristikám klastrů patří otevřenost, sdílení, komunikace, kreativita a 
dynamika při spolupráci subjektů podnikatelského, vzdělávacího, výzkumného a veřejného 
sektoru na realizaci společných projektů vedoucích k odstraňování bariér rozvoje daného 
oboru a dosahování nových strategických cílů. Tímto cíleným „tahem na branku“ se klastrové 
organizace liší od klasických sdružení a svazů.  
 
„V České republice již existuje početná komunita klastrových organizací, z nichž každá čítá 
od 15 do 60 členů – především firem, ale také škol a dalších podpůrných organizací. Nevíme 
však, jestli jich je 33 nebo 40, protože v tomto směru v ČR dosud chyběla sjednocující 



 
 

 
platforma“ upřesňuje Pavla Břusková poslání Národní klastrové asociace. K mapování a 
propagaci českých klastrových organizací a také k jejich internacionalizaci bude přispívat 
webový portál www.nca.cz. 
 
 S podporou Programu Spolupráce OPPI se v ČR úspěšně rozvíjejí klastry ve 
zpracovatelském průmyslu a IT, 20 klastrových organizací získalo v první výzvě přes 700 mil. 
Kč na společné rozvojové projekty. Nicméně není lehké najít počáteční podporu pro 
klastrové iniciativy v jiných odvětvích, jako je cestovní ruch, lázeňství, doprava, zdraví či 
kreativní a vzdělávací obory. „Širší zaměření klastrové politiky je proto výzvou pro vládu 
České republiky. Akčního partnera v Národní klastrové asociaci už má,“ dodala Pavla 
Břusková, která byla pro první roční období činnosti NCA zvolena její prezidentkou. 
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