__________________________________
Informační servis se zápisem z dvacátého
třetího on-line setkání členů
Národní klastrové asociace
Dne 6. října 2022 proběhlo již dvacáté třetí on-line setkání členů Národní klastrové
asociace, tentokrát již naostro v novém konceptu. Naše klasické nabízecí
a poptávací kolečko jsme zachovali. A jako první zajímavé odvětví, které se prolíná
více ,,Ekosystémy" představila Kateřina Podaná z Klastru MECHATRONIKA ADITIVNÍ VÝROBU.
Podrobný zápis ze setkání zasíláme ke stažení ZDE. Tento je k dispozici pouze vám,
členům
NCA.
Stručné informace z on-line setkání členů jsou k dispozici i na webových stránkách
NCA.
Příští on-line setkání proběhne 3. listopadu 2022 od 8:30, na
www.gotomeet.me/nca-cz
Čím více se nás na on-line setkání sejde, tím více si můžeme navzájem pomoci.

S pozdravem
Vaše NCA

_______________________________________________________

DEN KLASTRŮ V KRAJI VYSOČINA
Pokud nás neschvátí Covid či nezabije jaderný výbuch, uvidíme se s vámi všemi moc
rádi na již tradiční akci Den klastrů, tentokrát v Jihlavě 7. a 8. prosince 2022.
První den od 10:00 bude probíhat registrace a od 10:30 oficiální program, na jehož
finalizaci ještě pracujeme.
Od 19:00 budeme pokračovat společenským večerem.
Už teď prosím hlaste zájem o akci Petře: polaskova@nca.cz.

_______________________________________________________
VYBERTE SI TÉMA
ŠKOLENÍ KLASTROVÝCH MANAŽERŮ
8. PROSINCE 2022
8. prosince 2022 od 10:30 proběhne školení klastrových manažerů na téma, která si
vy sami zvolíte.
Vyplňte proto prosím formulář, ať vám můžeme ušít školení na míru !!!

ZDE

__________________________________
NOVINKY Z WEBU

Ukrajina: Jak mohou klastry podpořit integraci a obnovu podniků? - připojte se na
přednášku v rámci EU Cluster Talks 19. října 2022 od 8:30.
V Praze se konala Evropská klastrová konference 2022 - krátké shrnutí konference
a jak to NCA slušelo ........
PŘEČTĚTE SI NOVÉ KLASTROVINY! - seznamte s celou členskou základnou Národní
klastrové asociace a úspěchy klastrových organizací.
Jak popularizovat membránové procesy? - přinášíme první ze série úspěchů našich
klastrů, Česká membránová platforma nezahálí!
Jak zásadním způsobem posílit excelentní výzkum Českého nanotechnologického
průmyslu, kontinuálně podporovat naše členy, konsolidovat síť Evropských partnerů
vytvořením udržitelného Evropského ekosystému s vlastní právní strukturou, založit
první spin-off vycházející z klastrové organizace a mnoho dalšího? O tom všem
se dočtete : Nanoprogress významně posunuje české nanotechnologie do Evropy
Nová výzva k podání přihlášek do Akademie pro podporu klastrů - Evropská platforma
pro spolupráci klastrů (ECCP) vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek do Akademie
pro podporu klastrů (Cluster Booster Academy). Akademie je čtyřdenní akce, která
se letos skládá z dvoudenní akce (1.-2. prosince 2022) a dvoudenního osobního
školení ve Štrasburku, Francii (2.-3. března 2023).
Druhá série EU Clusters Talks vás bude i nadále informovat o nejnovějších
průmyslových politikách a zapojení klastrů, poskytne vhled do zajímavých projektů
a osvědčených postupů, poskytne vám nejnovější zprávy ECCP a upozorní vás
na možnosti financování.
_______________________________________________________
POSÍLEJTE VAŠE NEWSLETTERY,
INFORMAČNÍ SERVISY,
CHLUBTE SE ÚSPĚCHY SVÝMI I VAŠICH ČLENŮ.

,,POŠLEME DÁL" PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO WEBU

