
 CO NOVÉHO PŘINESLO MINULÉ ČTVRTLETÍ?

 ÚSPĚCHY ČLENŮ NCA
Členství v Evropském strategickém partnerství klastrů – ESCP

Začátkem března 2016 Evropská komise oficiálně představila 24 Evrop-
ských strategických klastrových partnerství (European Strategic Clus-
ter Partnerships, ESCP) v návaznosti na výzvu Clusters Go International 
evropského programu COSME. Tato Evropská partnerství dnes zahrnují 
okolo 140 klastrových organizací z 23 evropských zemí s potenciálem 
podpořit více než 17 000 MSP v přístupu ke globálním hodnotovým 
řetězcům a zajištění stabilní pozice v celosvětové ekonomice. 

Rovněž členové NCA, jako jediní zástupci českých klastrových or-
ganizací, se stali součástí těchto partnerství. Jedná se o klastr CREA  
Hydro&Energy (spoluzakladatel partnerství NATUREEF), Nanopro-
gres (spoluzakladatel partnerství AdPack), CzechBio (partner AdPack) 
a Hi-Tech inovační klastr (partner AdPack).Více informací a přehled 
všech ESCP naleznete na stránkách: 
www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships.

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE  /  NEWSLETTER Č.1 /  DUBEN 2016

VYDAVATEL: NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE • U TISKÁRNY 616/9 • 702 00 OSTRAVA • E-MAIL: INFO@NCA.CZ • WWW.NCA.CZ • DUBEN 2016

SEMINÁŘ PARTNERSTVÍ ADPACK
Klastr Nanoprogres uspořádal, ve spoluprá-
ci s  NCA, první matchmakingový seminář ESCP 
„AdPack“ dne 17. 2. 2016 v prostorách Techno-
logického centra AV ČR v  Praze. Partnerství Ad-
Pack - Budoucí materiály a produkty pro pokročilé 
inteligentní obaly je založen na ambici zintenziv-
nění mezinárodní spolupráce a internacionaliza-
ce mezi partnery konsorcia a jejich MSP v  nově 
vznikajícím průmyslovém odvětví pokročilých 
obalů. Partneři AdPack prospívají mezisektoro-
vému přístupu kombinací nanotechnologického 
klastru Nanoprogres (ČR), plasmatického klastru 
BalticNetPlasmaTec (Německo), potravinářského 
klastru InovCluster (Portugalsko), materiálového 
klastru Plastiwin (Belgie) a obalového klastru 
PackBridge, (Švédsko). Cílem matchmakingové-
ho semináře v  Praze bylo vzájemné představení 
partnerů projektu a zúčastněných klastrů a firem  
z oboru při hledání budoucích oblastí meziná-
rodní spolupráce ve výzkumné a komerční sféře. 
Všichni zúčastnění za ČR ocenili vysokou úroveň 
zahraničních partnerských klastrů a matchmaking 
posloužil k navázání zcela nových kontaktů se čle-
ny NCA – příkladem je zahájená spolupráce portu-
galského klastru PIEDRA s Czech Stone Clusterem.



 NCA VSTOUPILA DO NOVÉHO ROKU 2016 S 27 ČLENY:

Klastrové organizace 
APLIKOVANÝ VÝZKUM A TECHNOLOGIE
 CzechBio
  Klastr aplikovaných bio  

a nano-technologií
 MedChemBio
 NANOPROGRES

ENERGETIKA, MATERIÁLY, VÝROBA
 Atomex Group
 CREA Hydro&Energy
 Český kamenický klastr
 Český nanotechnologický klastr
 Klastr českých nábytkářů
 Klastr přesného strojírenství Vysočina
 Moravskoslezský automobilový klastr
 Plastikářský klastr

ICT & BEZPEČNOST
 Bezpečnostně technologický klastr
 Hi-tech inovační klastr
 IT Cluster
 Network Security Monitoring Cluster

SLUŽBY, ZEMĚDĚLSTVÍ
 Agroklastr Vysočina
 KLACR
 Moravský lesnický klastr

Rozvojová a podpůrná  
infrastruktura
 BIZGarden, s.r.o., Brno
 DEX Innovation Centre
  Regionální rozvojová agentura  

Ústeckého kraje
  RERA - Regionální rozvojová agentura 

Jihočeského kraje
  Univerzita Palackého v Olomouci, 

Vědeckotechnologický park 
a Podnikatelský inkubátor

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,  
Fakulta managementu a ekonomiky

 Technologické centrum AV ČR

OP PIK, program Spolupráce – Klastry,
VÝZVA 1 
Začátkem března 2016 bylo uzavřeno přijímání 
žádostí do Výzvy I programu Spolupráce – Klast-
ry. Alokace na tuto výzvu byla 500 mil. Kč, a k 15. 
4. 2016 bylo podáno celkem 52 žádostí za 302,5 
mil. Kč. Současně lze do konce dubna (30. 4. 2016) 
uplatňovat žádosti do Výzvy II, v rámci které bude 
podpořena realizace projektů zapojených do me-
zinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní 
sítě CORNET. Alokace na tuto výzvu je 40 mil. Kč. 

V souvislosti s Výzvou 1 OP PIK Spolupráce - klast-
ry a na základě iniciativy R. Brychty, manažera 
Klastru českých nábytkářů, NCA uspořádala 4. 3. 
2016 setkání s Ing. Martinem Štíchou, ředitelem 
odboru výzkumu, vývoje a inovací MPO, za pří-
tomnosti Ing. Roberta Wenzela, odb. implemen-
tace ESF. Na jednání předali přítomní manažeři 
klastrů KČN, Nanoprogres a Plastikářského klastru 
Ing. Štíchovy připomínky a návrhy na změny pa-
rametrů příštích výzev v  rámci tohoto dotačního 
programu. Své zkušenosti s přípravou žádosti při-
pojili také manažeři Moravskoslezského automo-
bilového klastru a CREA H&E. NCA se touto cestou 
zasazuje o uplatnění oprávněných změn a celkové 
zkvalitnění komunikace s MPO.
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Průzkum životaschopnosti klastrů 2016
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity  
T. Bati ve Zlíně (FaME UTB) ve spolupráci s  NCA 
zahájila koncem roku 2015 průzkum mezi klast-
rovými organizacemi, týkající se hodnocení jejich 
životaschopnosti. Jedná se o aktualizaci výzkumu, 
který byl poprvé proveden pro Ministerstvo prů-
myslu a obchodu v roce 2012.
Jako součást výzkumu proběhlo rovněž dotazová-
ní na krajích ČR na téma implementace regionální 
klastrové politiky a jejích přínosů pro rozvoj kraje. 
P. Břusková, prezidentka NCA, osobně navštívila 
kraj Jihočeský, Pardubický, Plzeňský a Středočeský 
a další kraje jsou zapojeny prostřednictvím člen-
ských organizací NCA.
Děkujeme Všem, kteří se výzkumu zúčastnili,  
a těšíme se na výsledky, které budou dále využi-
ty například pro udělení ceny Zlatý klastr 2015.

 DALŠÍ UDÁLOSTI NA DOMÁCÍ SCÉNĚ

NOVÉ KLASTROVÉ INICIATIVY A ORGANIZACE 

Zlínský kraj vede v rozvoji klastrových iniciativ!
•  Zahájena klastrová iniciativa Zlínský strojírensky klastr, pro kterou 

FaME UTB zpracovává studii proveditelnosti. Financování poskytuje 
Zlínský kraj. 

•  V sektoru zemědělství se rozvíjí nová klastrová iniciativa Zlínský ovoc-
nářský klastr. NCA jedná se Zlínským krajem o financování studie pro-
veditelnosti.

•  Zlínský kreativní klastr vznikl sloučením Zlínské kreativní iniciativy 
a Zlínského audiovizuálního klastru. V  čele této klastrové organizace 
(spolku) stojí Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Další nově založené klastrové organizace:
•  Zemědělský klastr ORLICKO byl založen v Pardubickém kraji v listo-

padu 2015. Bude se zabývat zejména problematikou využití trvalých 
travních porostů.

•  KAV - Klastr aditivní výroby, z. s. (3D tisk) byl založen v Ostravě 
www.aditivni-vyroba.cz

3D tisk



 EXKURZE RUSKÝCH KLASTRŮ DO ČR
Ve dnech 2. 2. – 5. 2. 2016 Českou republiku navštívila delegace klastrových 
stakeholderů z Ruska (zástupci klastrů, univerzit, firem a regionálních samo-
správ z Uljanovského regionu a Železnogorska v čele s Centrem rozvoje jader-
ně-inovačního klastru (CRK) Dimitrovgrad.

Delegace pod vedením NCA se setkala s představiteli české klastrové politiky 
- MPO a CzechInvestu, a představil se jim rovněž klastr Nanoprogres. V Ústavu 
jaderného výzkumu v  Řeži, nejpokročilejším znalostním a vědeckém centru 
poskytujícím služby v jaderné energetice, byly delegaci představeny úspěchy 
tohoto ústavu a aktivity klastru ATOMEX Group. V  Ostravě pak delegace na-
vštívila Dolní oblast Vítkovic, setkala se se zástupci Národního strojírenského 
klastu, Moravskoslezského automobilového klastru, Moravskoslezského ener-
getického a dřevařského klastru a VŠB – Technické univerzity Ostrava.

„Exkurze ruských klastrových stakeholderů do  České republiky je druhá, praktic-
ká fáze školení, které začalo vzdělávacím seminářem o rozvoji a zkušenostech  
českých klastrů, který jsem vedla v říjnu 2015 v Dimitrovgradu“, dodává PaedDr. 
Pavla Břusková, prezidentka NCA. Podpis dohody o spolupráci s CRK Dimitrov-
grad otevírá dveře ke spolupráci s ruskými partnery všem členům NCA.

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE  /  NEWSLETTER Č.1 /  DUBEN 2016 / STRANA 3

VYDAVATEL: NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE • U TISKÁRNY 616/9 • 702 00 OSTRAVA • E-MAIL: INFO@NCA.CZ • WWW.NCA.CZ • DUBEN 2016

WORKSHOP 

„Proč a jak rozvíjet internacionalizaci klastrů“
Partneři Evropské strategie pro region Pobaltí (BSR) 
a EEN pořádají v Rize ve dnech 2. – 3. června 2016 
vzdělávací workshop k tématu internacionalizace. 
Zde se začínající manažeři klastrů mohou dozvědět, 
jak postupovat při návrhu a realizaci internacionali-
začních strategií, převzít zkušenosti od manažerů, 
kteří se internacionalizací zabývají, a poučit se, jaký-
mi cestami a nástroji dosáhnout potřebných výsledků 
pro svou klastrovou organizaci. 
Více info na www.clustercollaboration.eu/news/
cluster-internationalisation-why-and-how-do-it

European Cluster Collaboration Platform
Evropská platforma pro klastrovou spolupráci (ECCP) 
je iniciativou Evropské komise, která plní poslání ne-
tworkingového nástroje, a dlouhodobě zviditelňuje 
evropské klastrové organizace se zájmem o spolu-
práci, navazování kontaktů a vytváření partnerství 
pro společné projekty. Nyní má webový portál ECCP 
novou strukturu a je nutno se znovu zaregistrovat a 
vyplnit potřebné informace. Registrace na ECCP bývá 
vyžadována i při podávání žádostí do evropských 
programů (např. COSME). Za prvních 6 týdnů provozu 
inovovaného portálu se z Evropy přihlásilo 200 klast-
rových organizací, za Českou republiku však pouze 3. 
Dobrou zprávou je to, že se jedná o členy NCA: CREA 
H&E, Nanoprogres a Moravský letecký klastr. Vyzý-
váme všechny ostatní, aby je následovali. Registraci 
proveďte na stránkách: www.clustercollaboration.eu
Profil NCA se nachází v kategorii klastrových sítí: 
www.clustercollaboration.eu/cluster-networks/nati-
onalcluster-association-czech-republic-nca. 
P. Břusková je za ČR členkou ECCP Support Group.

 SPOLUPRACUJEME MEZINÁRODNĚ

Podpisy dohody o klastrové spolupráci



 II WORLD CLUSTER CONGRESS

Dne 1. dubna 2016 se v Polsku (Dąbrowa Górnicza) uskutečnil II. Světový  
klastrový kongres  za účasti zástupců regionálních klastrových stake-
holderů a politické reprezentace především zástupců zainteresovaných  
starostů obcí a měst z  Polska, ČR i dalších evropských zemí. Tématem 
letošního Světového klastrového kongresu byl „Triple helix v  meziná-
rodních projektech a budování lokální ekonomiky prostřednictvím 
meziodvětvové spolupráce.“ Diskuze probíhaly zejména nad možností 
mezinárodní spolupráce v rámci logisticko-dopravního projektu Polsko 
3.0, jehož cílem je obnovení splavnosti polských řek a vytvoření doprav-
ně-logistického centra Gorzyczki – Věřňovice (http://polska-3-0.pl/).

Za NCA se akce zúčastnila PaedDr. P. Břusková, která byla v panelu dvou 
sekcí konference, a Mgr. Z. Polová. Moravskoslezský automobilový klastr 
(MAK) reprezentoval Ing. Erich Zipser, prezident, a Ing. L. Glogar, výkonný 
manažer MAK. NCA pro své členy navázala kontakty s řadou zajímavých 
polských klastrů: Logisticko-dopravní klastr Sever-Jih, Klastr horní Visly, 
Klastr Zelená Chemie, který je partnerem klastrů CREA v ESCP NATUREEF 
a mají vážný zájem o spolupráci s  českými klastry, Lublinský dřevařský 
klastr, Smart IT Cluster Emirates & Europe Business Development Cluster, 
Krkonošsko-jizerský turistický klastr a další.
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CO SE PŘIPRAVUJE V DALŠÍM OBDOBÍ ?

AKCE V ČR 
12. dubna 2016
Participate in RRI, Technology Transfer and  
Capitalization of Intellectual Property, Praha. 
Akci pořádá DEX Inovační Centrum.
19. dubna 2016
Jednání manažerů klastrových organizací, členů 
NCA s náměstkem T.  Novotným MPO.
24. dubna 2016
Tchajwanská obchodní mise v České republice, 
Praha. Akce je organizovaná v rámci sítě  EEN.
28. dubna 2016
Den klastrů v Pardubickém kraji, Pardubice.  
Organizátoři akce jsou NCA, Nanoprogres,  
Hi-tech inovační klastr.
9. května 2016
Valná hromada členů Národní klastrové asociace, 
TC AV ČR Praha.
11. – 13. května 2016
Mezinárodní konference. Využívání zdrojů 
nerostných surovin, Olomouc. Akci pořádá Czech 
Stone Cluster.

AKCE V ZAHRANIČÍ 
TCI Global Conference 2016
Od 8. do 10. listopadu 2016 proběhne v holandském 
Eindhovenu globální klastrová konference TCI. Zaměří 
se na čtyři široká témata: 
1. Města a konkurenceschopnost
2. Moderní klastrová politika
3. Řízení učících se sítí
4. Potravinářské klastry
Akademická sekce bude zahrnovat různé úhly pohledu 
na klastry: klastrové politiky a governance, podpůrné 
podnikatelské ekosystémy, firmy a inovace, a hodnoce-
ní klastrů. Nabídněte svůj příspěvek do 31. května 2016 
na www.tci2016.org/call-for-contribution-call-for-
-contribution. Více na www.tci2016.org

 DNY KLASTRŮ 2016 ZEMÍ BALKÁNU A ČERNÉHO MOŘE 

22. - 24. září se bude konat 7. klastrová konference zemí Balkánu  
a Černého moře “DNY KLASTRŮ 2016” v makedonském Ohridu. Jed-
ním z hlavních organizátorů je Cluster House, Srbsko, partner NCA. Více 
na http://daniklastera.clusterhouse.rs. Prezidentka NCA P. Břusková je 
mezi pozvanými spíkry této konference.


