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Vážení členové Národní klastrové asociace, 

  

těšíme se na naše první on-line společné setkání členů NCA, které se uskuteční 30. 

července 2020 od 8:30 hodin. Věřím, že založíme novou tradici. 

Pokročili jsme také s přípravou „Dne klastrů“, na který bude navazovat Valná hromada 

NCA a školení klastrových manažerů. 

V neposlední řadě pro vás máme pozvánky na zajímavé akce a informace o možnostech 

zapojení do projektů. 

  

Vaše NCA 
 

 

POZVÁNKA: Rozbíháme novou tradici - první on-line setkání 

členů NCA proběhne ve čtvrtek 30. července 2020 od 8:30 
  

Zveme všechny naše členy. Připojte se a sdílejte své zkušenosti, příležitosti a poptávky. Poprvé 

ve čtvrtek 30. července 2020 od 8:30 a následně každý poslední čtvrtek v měsíci. 

  

Každé setkání by mělo začít představením jednoho ze členů NCA. Protože se bude jednat o 

první on-line spojení, zkusíme se s vámi nejprve domluvit na formátu takového představení. A 

když už budeme mít slovo, tak vás osobně pozveme na připravovaný Den klastrů, který se bude 

konat ve středu 4. listopadu 2020 v Liberci. Využijeme i možnost prodiskutovat vzájemnou 

spolupráci mezi klastry v rámci 7. výzvy OP PIK Spolupráce – Klastry. Jednotlivé klastrové 

organizace si mohou vzájemně nabídnout své služby a zakomponovat je do svých žádostí. 

Diskusí naše setkání zakončíme. 

 



 

Připojte se v 8:30 hodin s využitím odkazu: https://www.gotomeet.me/nca-cz 

 

 

 

Save-the-date: Den klastrů a Valná hromada NCA se školením 

manažerů v Liberci 
   

Představenstvo NCA pilně připravuje Den klastrů, který proběhne ve středu 4. listopadu 2020 

v Liberci. Akce už dostává konkrétní obrysy. Pozvánku bychom rádi zveřejnili na začátku srpna. 

Akce bude mít jiný formát, než na jaký jste byli doposud zvyklí. Zaměříme se zejména na 

propagaci úspěchů a výsledků realizovaných projektů vás a vašich členů. 

 

Snažíme se o zajištění účasti zástupců z vedení krajů i z ministerstva, kteří předají ocenění za 

vaše úspěšné projekty. 

Následně se můžete těšit na společenský večer. 

 

Ve čtvrtek 5. listopadu 2020 navazovat Valná hromada NCA a školení manažerů. 

Poznamenejte si 4. – 5. listopadu 2020 do vašich diářů. 

  

 

 

 

,,Kyberbezpečnost po COVIDu" 18. září 2020 v Dolních Břežanech 

- pozvánka 
   

Zveme vás na konferenci, kterou tým digitalizace NCA připravuje spolu s týmem projektu 

superlaseru ELI, Fyzikálním ústavem AV ČR, CzechInvestem a dalšími partnery na 15. září 

2020 v prostorách superlaseru ELI v Dolních Břežanech. Tématem jsou opět praktická 

doporučení a prezentace účelných technických řešení, tentokráte novou optikou trendů 

souvisejících s COVIDem. 

 

Akce je určena zejména pro šéfy bezpečnosti, IT, manažery, vedoucí představitele firem, obcí a 

jejich organizací, výzkumných organizací a škol, kteří se zabývají zabezpečením svých firem a 

organizací. 

 

Pozvánka, program a přihlášení ZDE 

 

 

Společnost BizGarden s.r.o. (člen NCA) stojí za myšlenkou 

Digitálního Inovačního Hubu 
   

https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=df07c7cbc9&e=54ca6b8817
https://nca.us19.list-manage.com/track/click?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=3ae1203444&e=54ca6b8817


 

Počátkem března, jen pár dní před vyhlášením karanténních opatření v ČR, položil tým 

společnosti BizGarden právní základy dnes již fungujícího Digitálního Inovačního Hubu Tourism 

4.0 z.ú. Více info ZDE 

 

 

 

Dotační příležitost: Innovation Support Voucher Booster 
   

Z projektu VIDA je možné žádat o voucher do výše 5000 EUR na podporu vývoje nových 

produktů, procesů nebo služeb v oblasti potravinářství / energie / vody. Termín pro podání 

žádosti je do 10. 8. 2020. Více info ZDE  

  

Výše uvedený projekt je typickým představitelem tzv. „kaskádového“ financování. Vždy aktuální 

seznam výzev z těchto typů projektů najdete na Funding & Tender portálu EK  

  

 

 

 

Naučte se inovovat prostřednictvím designu 
 

Přihlaste se na letní online kurzy využití designu v inovacích pořádané Copenhagen Institute of 

Interaction Design (CIID), více info ZDE 

  

 

 

 

A nezapomeňte, vaši firemní členové se mohou díky projektu 

Inovujme vzděláním školit i v letních měsících 
 

Kontaktujte nás a rezervujte si bezplatné  ZDE 
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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.  
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