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Možnost získat grant až 50.000 EUR z projektu KET4 

CleanProduction, deadline 30. 6. 2020 
O financování mohou požádat projekt mezinárodní spolupráce mezi malou a střední firmou a 

minimálně dvěma výzkumnými institucemi. Podporovány jsou projekty zaměřené na Key 

Enabling Technologies s cílem dosáhnout snížení produkce škodlivin při výrobním procesu. 

Kompletní informace jsou ZDE 

 

 

Využijte ECCP COVID-19 Industrial Clusters Response Portal 
V tomto fóru můžete sdílet myšlenky, zkušenosti znalosti a diskutovat na téma, jak bojovat s 

koronavirovou krizí. Jsou zde shromážděny důležité informace, potřeby, nabídky ze všech 

Evropských zemí, tak, aby se daly využít či přizpůsobit jak praktické zkušenosti, možnosti 

financování, tak také podpůrná nařízení či programy. 

Více ZDE  

 

 

Dovolujeme si vás upozornit na další zajímavý portál, který se 

tématem COVID-19 zabývá 
Od 30. března do 31. prosince 2020 je otevřeno fórum Care & Industry together against 

CORONA na platformě B2MATCH. Vy nebo Vaši členové se zde mohou zaregistrovat a 

nabídnout své produkty, služby, nabídky spolupráce a investice. Fórum je dostupné ZDE. 

 

NCA podporuje společné zájmy svých členů. Vzniká NCA 

Platforma Výzva 110 
Na základě zájmu některých členů zakládáme platformu pro příjemce vzdělávacích projektů 

https://mailchi.mp/3cd885eba21d/jnov-newsletter-mon-dojde-voda-ale-zachrn-ns-mango-z-filipn-4467165?e=54ca6b8817
https://www.ket4sme.eu/micro-grants
https://www.ket4sme.eu/micro-grants
http://nca.cz/cs/platforma-evropske-klastrove-spoluprace-forum-otazek-a-odpovedi
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/


 

Výzvy 110. Cílem setkávání by mělo být předání dobrých i špatných zkušeností zejména 

v oblastech komunikace s dodavateli školení, poskytovatelem dotace či projektového řízení. 

 

 

Opět školíme, neváhejte se přihlásit 
Jsme rádi, že po krátké pauze, už od května zase školíme a můžeme se plně věnovat osobnímu 

potenciálu Vašich zaměstnanců a rozvoji celé firmy. 

Vedení a koučink zaměstnanců, Zvládání stresu, Projektové řízení podle metody Prince, Úvod 

do štíhlé výroby, Kaizen - systematické zdokonalování, Poka Yoke 

Nabízíme rovněž různé typy a úrovně počítačových a jazykových kurzů (včetně výuky s rodilým 

mluvčím). 

Kontakt:  Lucie Foldynová, tel. +420 773 032 220, email: foldynova@nca.cz 

 

 

Zapojení klastrových organizací do Digitálních inovačních hubů 
NCA dlouhodobě sleduje přípravu programu na podporu digitálních inovačních hubů. Do 

stávajících projektů už jsou zapojeni někteří naši členové. Například INDUSTRY CLUSTER 4.0, 

Network Security Monitoring Cluster či BizGarden jsou členy Cybersecurity innovation 

hub, DIGIMATu či Digitálního Inovačního Hubu Tourism 4.0. NCA současně participuje v rámci 

nově vznikající Platformy eDIH v rámci inovačního prostředí Libereckého kraje. 

V případě zájmu můžeme i na téma Digitálních inovačních hubů založit diskusní platformu. 

Ozvěte se. 

 

 

Nominace zástupců klastrových organizací do Národních 

inovačních platforem RIS3 strategie 
Národní inovační platformy - oborové pracovní skupiny, které jsou poradním orgánem pro MPO, 

by se měly v letošním roce znovu ustavovat. Klastry by v nich měly mít silné zastoupení. Byli 

jsme MPO požádáni o nominaci zástupců z našich řad.  

Všichni, kdo máte zájem o účast v NIP zájem, napište, prosím, přímo Jiřímu Herinkovi. V květnu 

by měla NCA své nominace odeslat. Budeme tak vystupovat jednotně! 

Děkujeme těm, kteří svůj zájem již vyjádřili. 

 

Podzimní Biotech Cluster / SME Matchmaking Mission to Japan 

bude možná on-line 
Podle informací od organizátorů se bude akce s největší pravděpodobností konat on-line. Bylo 

mailto:foldynova@nca.cz
https://www.dih-digimat.cz/
https://t40.cz/
mailto:herinek@nca.cz?subject=Ji%C5%99%C3%ADmu%20Herinkovi


 

by tak jednodušší navázat kontakty a spolupráci. Sledujte aktuální informace. 

Info ZDE. 

 

Představení týmu - Ivo Říha 
  

 

  

Je absolventem fakult Přírodovědecké a Filosofické, Univerzity Karlovy v Praze. Po 

manažerských pozicích v regionální samosprávě, kde se věnoval zejména regionálnímu rozvoji, 

agendě EU, mezinárodní spolupráci a podpoře vzdělávání, působil jako šéf divize strategického 

a regionálního rozvoje v poradenské firmě NEXIA AP.  Následně zastával pozici RIS3 manažera 

pro území Středočeského kraje, kdy se mu podařilo v rámci vytváření RIS3 strategie regionu 

podnítit množství nových synergií v aktivitách středočeského a pražského firemního, 

akademického/výzkumného prostředí i regionální a municipální samosprávy. Spoluzaložil 

Středočeské inovační centrum, které v letech 2015 – 2017 jakožto první ředitel také vedl. 

Participuje na přípravě inovačních projektů (voda, nanotechnologie, spolupráce s izraelským 

výzkumem) a digitalizačních témat v rámci expertního týmu RIS3 strategie Libereckého kraje. 

Přes 2 roky také působí v oblasti digitalizace a kybernetické bezpečnosti, kdy mj. s týmem 

realizuje diseminační akce a velké konference v ČR a na Slovensku. Komplementárně pomáhá 

vybraným českým firmám s rozvojem zahraničních aktivit. V červnu 2019 se stal podruhé, 

viceprezidentem Národní klastrové asociace (kterou spoluzakládal), kde se věnuje podpoře a 

propojování klastrových aktivit, získávání nových členů, rozvojovým synergiím včetně oblasti 

http://nca.cz/cs/podzimni-biotech-cluster-sme-matchmaking-mission-to-japan-bude-mozna-on-line


 

digitalizace, a také např. podpoře českých firem při expanzi na zahraničních trzích. 

Kromě dvou dětí se Ivo Říha rád věnuje ve volném čase muzice (mj. zpěvu v osmihlasém 

pěveckém sboru nebo u cimbálu), sportu, horské turistice nebo například psychologii. 
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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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