NCA Informační servis
Vážení členové Národní klastrové asociace,
dnes bychom vám rádi předali informace z jednání zástupců NCA na Ministerstvu
průmyslu a obchodu. Také se vás zeptáme na ideální termín pro pravidelné on-line
schůzky členů NCA.
Rádi bychom vás již nyní pozvali na další Den klastrů, na který bude navazovat Valná
hromada NCA a školení klastrových manažerů. Konference k digitalizaci opět probíhají.
Přečtěte si ohlédnutí za poslední akcí v Plzni a přijměte pozvánku na Kyberbezpečnost
po COVIDu v Dolních Břežanech.
Vaše NCA.

NCA projednalo na MPO zapojení klastrů do moderních témat
Zástupci NCA absolvovali 8. června 2020 schůzky s náměstky Petrem Očkem a Marianem
Piechou. Probírali témata zapojení klastrů do Digitálních inovačních hubů, realizace RIS3
strategie, zapojení NCA do přípravy nového operačního programu a téma kaskádového
financování. Zápis z jednání si přečtěte ZDE .

Rozbíháme novou tradici - pravidelné on-line setkávání členů NCA
Reagujeme na přání mnohých našich členů a rádi bychom zavedli novou tradici pravidelného
on-line setkávání. Na každém on-line setkání by mohlo proběhnout představení jednoho až
dvou členů a můžeme probrat aktuální témata. Aktuálně bychom navrhli téma 7. výzvy OPPIK
Spolupráce – Klastry, kde si jednotliví členové mohou vzájemně nabídnout své služby
a zakomponovat je do svých žádostí.

Schůzky bychom rádi pořádali pravidelně buď druhý nebo poslední čtvrtek v měsíci. První
setkání bude 16. nebo 30. července od 8:30. Prosím o vaše preference v Doodle hlasování
https://doodle.com/poll/xqxkyzxcn6taapw5

Save-the-date: Den klastrů a Valná hromada NCA se školením
manažerů
Den klastrů proběhne ve středu 4. listopadu 2020 v Liberci. Akce bude mít jiný formát, než na
jaký jste byli doposud zvyklí. Zaměříme se zejména na propagaci výsledků činnosti našich
členů. Tomu bude odpovídat i program. Kromě tradičního Zlatého klastru bychom rádi předali
ocenění za Vaše úspěšné realizované a zrealizované projekty a dali prostor pro jejich
prezentaci. Již nyní se snažíme na akci zvát důležité zástupce regionální i národní vlády.
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Na akci bude ve čtvrtek navazovat Valná hromada NCA a školení managerů (přesun
z původního jarního termínu).
Poznamenejte si 4. – 5. listopadu do vašich diářů.

Proběhla konference NCA a 2. členských klastrů
17. června 2020 proběhla v prostorách Plzeňského pivovaru další z konferencí zabývajících se
digitalizačními tématy, které NCA v regionech ČR a SR realizuje. Konferenci s názvem
„Kyberbezpečnost v době COVIDové“ realizovala NCA společně s klastrem Mechatronika,
Network Security Monitoring Clustrem, Plzeňských krajem a agenturou Czechinvest.
Na akci participovalo 95 účastníků z řad firem, velkých municipalit oblasti západní části ČR,
organizací kraje a kritické infrastruktury. Akce svojí strukturou, kvalitou nabízených prezentací,
ale i výběrem lokalizace s doprovodným programem, získala velmi kladné ohodnocení ze strany
účastníků.
Podívejte se na ohlédnutí za konferencí ZDE

Pozvánka na konferenci ,, Kyberbezpečnost po COVIDu" 15. září
2020 v Dolních Břežanech
Další akcí související s digitalizací a tématy digitální bezpečnosti, kterou NCA s partnery v ČR
i SR realizuje, bude konference „Kyberbezpečnost po COVIDu“, 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.
Doprovodným bodem programu je exkurze pro zájemcePozvánka, program a přihlášení zde:
ZDE
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