
 

Prohlédněte si e-mail v prohlížeči  

  

  

 

Vážení členové Národní klastrové asociace, 

 

rád bych vás informoval, že jsme se rozhodli změnit způsob emailové komunikace, aby to pro 

vás bylo přehlednější. 

 

První změna se týká newsletteru NCA, který bude nyní nově vycházet 2x - 3x do roka. O to víc 

se budeme snažit, aby se v newsletteru objevily jenom ty TOP informace ze světa klastrů s 

důrazem na přínosy členů NCA v oblasti klastrové politiky. 

 

Další změnou je to, že budeme zasílat 2x do měsíce NCA informační servis, který bude 

členům NCA přinášet zajímavé a hodnotné informace, které můžete využít pro svou práci. 

 

Tímto bych vás chtěl požádat, budete-li mít zajímavou informaci, kterou by měla obdržet 

klastrová komunita v ČR, neváhejte a zašlete nám ji na adresu info@nca.cz a my ji rádi 

zveřejníme v pravidelném občasníku. 

 

Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci. 

 

Marek Vegricht 

výkonný ředitel NCA 

vegricht@nca.cz  

 

 

 

Informační servis pro vás! 
 

Program podpory Spolupráce - Klastry 
Na základě informací z ministerstva ohledně podávání žádostí o dotace z programu 

Spolupráce - Klastry bychom vás rádi upozornili na problém týkající se splnění tzv. 

transparentního balíčku.  Tuto povinnost musí mít zájemci o dotaci splněnou 

NEJPOZDĚJI k podání „plné“ žádosti o podporu". Zpětně to už nebude bohužel možné.   

https://mailchi.mp/cf0de1a3e847/jnov-newsletter-mon-dojde-voda-ale-zachrn-ns-mango-z-filipn-464521?e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=24a584be81&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=113c1f69d5&e=54ca6b8817


 

 

Dále vás chceme informovat, že pokud podáváte žádost o dotaci do tohoto programu, můžeme 

vám jako NCA nabídnout analytické, mapovací, školící a informační služby, které si můžete 

dát do svých projektů. 

 

Rádi vám zodpovíme případné dotazy. 

Kontaktujte nás prosím ZDE 

 

 

 

Cluster Academy 2019  
Pokud byste se rádi zúčastnili klastrové akademie v roce 2019, máte nyní skvělou příležitost 

zaregistrovat se na tuto akci. Akademie se uskuteční 5. - 8. 11. 2019 v Linzi, Rakousku. 

Registraci můžete provést do 1. září 2019 na tomto odkaze:  Registrace zde 

 

Více informací o programu akademie naleznete ZDE 

 

 

 

TCI 2019 - klastrová konference 
TCI 2019 je jedna z předních globálních akcí zaměřená na klastry a je určena zejména pro 

vládní představitele, podnikatelskou sféru a akademickou obec. Účast na akci je vhodná 

hlavně pro manažery klastrů, aby se mohli zviditelnit a prezentovat výsledky své práce. 

 

Více informací o akci nalezente ZDE 

 

 

 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – TRENDY, HROZBY, JAK SE 

PŘED NIMI ZABEZPEČIT? 
Informační a technologická bezpečnost je vzhledem k neustálé dynamičtější digitalizaci a 

automatizaci procesů stále akcentovanějším tématem. Moravskoslezský kraj, NCA, Network 

Security Monitoring Cluster a Bezpečnostně technologický klastr Vás srdečně zvou na 

konferenci Kybernetická bezpečnost, která se uskuteční v prostorách MSIC Ostrava dne 17. 

9. 2019.  

 

Přihlásit se na konferenci můžete ZDE 

Více informací o konferenci naleznete ZDE 

 

 

Zapojte se do soutěže "School friendly" 
Jedná se o 3. ročník soutěže pro ocenění firem, které spolupracují a podporují různé typy 

https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=ffe7489ac8&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=f6cdd6d390&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=f3327493c1&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=7b16846330&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=e729bc1ef7&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=267ac97b86&e=54ca6b8817


 

škol. Novinkou v letošním roce bude, že ocenění mohou získat i školy, které aktivně 

spolupracují s firmami a možné bude také přihlásit do soutěže skupinu firem a škol, které 

participují na jednom projektu. 

Více informací naleznete ZDE 

 

 

Školení pro manažery klastrů a firem v klastrech 
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.  

 

Kontaktujte nás  
 

 

 

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. 

 

Připojit se  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

Copyright © Národní klastrová asociace - National Cluster Association (NCA) Všechna práva vyhrazena. 

 

Naše sídlo: 

U Tiskárny 616/9, Ostrava, 702 00 

Czech Republic 

 

Tento e-mail dostáváte, protože jste členy Národní klastrové asociace nebo nám fandíte. 

Můžete se také zcela odhlásit z odběru. 

https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=d5aef07b7a&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=8c5aa721bb&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=2050a747e9&e=54ca6b8817
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