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Spojujeme klastrové organizace a technologické  
platformy, hájíme jejich potřeby  

a rozvíjíme klastrovou politiku v ČR.
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rok 2021 se v Národní klastrové asociaci vydařil. I přes covidová omezení se nám podařilo uspořádat velmi úspěšný Den klastrů v Libereckém kraji 
a vánoční setkání členů ve vinném sklípku.
Rozvíjela se i naše vlajková loď – Mapa klastrů, která ukazuje sílu a důležitost klastrů v České republice. Všichni členové NCA mají vyplněné podrobné 
profily a jsou tak připraveni na získání Bronze label – známky evropské klastrové excelence. Ze zajímavých informací z Mapy klastrů umíme udělat nejen 
poutavé infografiky, ale používáme je k rozvoji spolupráce mezi našimi členy. 
Vážíme si toho, že součástí stále se rozšiřující rodiny NCA je většina úspěšných klastrových organizací v České republice, jejichž manažeři si navzájem 
pomáhají. I nadále se budeme snažit je v jejich nelehké práci co nejvíce podporovat.

Jiří Herinek
prezident

	 PhDr.	Mgr.	Ivo	Říha	 Ing.	Břetislav	Skácel	 Ing.	Radek	Brychta	 Ing.	Ladislav	Glogar	 Ing.	Petr	Hladík	Ph.D	 Ing.	MSc.	Luboš	Komárek 
	 	 	 do	13.	6.	2021	 do	20.	8.	2021

Členové představenstva Národní klastrové asociace



Proč	jsme	se	vlastně	do	tohoto	náročného	úkolu	před	dvěma	lety	
vlastně	pustili?

	 •	 	chceme	zviditelnit	české	klastry	na	národní,	evropské	i mezi-
národní	úrovni,

	 •	 	chceme	být	primárním	místem	pro	získávání	informací	týkají-
cích	se	českých	klastrů,	a to	jak	o jednotlivých	klastrech,	tak	
i v členění	podle	odvětví	či	regionů,

	 •	 	je	 to	 i  šikovný	 nástroj	 na	 podporu	 klastrových	 manažerů	
(a v budoucnu	i jejich	členů),	a to	nejen	informační,	ale	i edu-
kační.	 Profil,	 který	 každá	 klastrová	 organizace	 vyplňuje	 je	
poměrně	obsáhlý	a klastrový	manažer	se	dozvídá,	ve	kterých	
oblastech	 je	 jeho	organizace	silná	a kde	má	naopak	prostor	
pro	zlepšení.

Aktuálně	umí	Mapa	klastrů	nabídnout	grafický	přehled,	v jakých	kra-
jích	působí	jednotlivé	klastrové	organizace	a jejich	členové.	Zpraco-
vané	 jsou	podrobné	profily	 všech	členů	NCA.	Vybrané	agregované	

výstupy	zobrazujeme	na	webu	NCA.	K dispozici	jsou	vždy	aktuální	
počty	klastrových	organizací,	 jejich	členů	a počty	 jejich	 zaměst-
nanců.	Sílu	mezinárodní	spolupráce	a podporu	mezinárodní	kon-
kurenceschopnosti	 svých	 členů	 ukazujeme	 na	 počtu	 a  finanční	
hodnotě	mezinárodních	projektů,	do	kterých	jsou	klastrové	orga-
nizace	zapojeny	a jejichž	výsledky	využívají	jejich	členové.	Informu-
jeme	o pokrytí	jednotlivých	technologických	oblastí.	Zobrazujeme,	
ve	kterých	zemích	mají	klastry	své	partnery.	Tato	data	v ČR	dosud	
neexistovala.	

Elektronické	 profily	 jednotlivých	 klastrových	 organizací	 a  jejich	
členů	si	naši	členové	sami	aktualizují	a doplňují.	

Na	pravidelnou	aktualizaci	minimálně	2x	ročně	budeme	klást	vel-
ký	důraz.	S Mapou	klastrů	máme	další	plány	rozvoje.	Velmi	brzy	ji	
otevřeme	i nečlenským	klastrům	a technologickým	platformám.

www.nca.cz

MAPA KLASTRŮ  
ČESKÉ REPUBLIKY
Z rozvoje Mapy klastrů máme velkou radost. 
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VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
– POKROČILÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
1.  CREA Hydro&Energy, z.s.
2.   CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.
3.  CZECHIMPLANT, z. s.
4.   Klastr českých nábytkářů, družstvo
5.  Klastr MECHATRONIKA, z.s.
6.  Moravský letecký klastr, z.s.

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE  
– NANOTECHNOLOGIE
1 CREA Hydro&Energy, z.s.
2.  CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.
3. CZECHIMPLANT, z. s.
4. Český konopný klastr, z. s.
5. NANOPROGRESS, z.s.

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE  
– PRŮMYSLOVÉ BIOTECHNOLOGIE
1.  Český konopný klastr, z. s.
2.  Klastr MECHATRONIKA, z.s.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE  
- FOTONIKA
1.  Český optický klastr, z. s.
2.  Moravský letecký klastr, z.s.

KYBERNETICKÉ TECHNOLOGIE  
– ZABEZPEČENÍ A KONEKTIVITA
Network Security Monitoring Cluster, 
družstvo

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE  
– UMĚLÁ INTELIGENCE
1.  CREA Hydro&Energy, z.s.
2.  IT Cluster, z.s.
3.  Klastr MECHATRONIKA, z.s.
4.  MedChemBio
5.   Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE  
– POKROČILÉ MATERIÁLY
1.  Bezpečnostně - technologický klastr, z.s.
2.  CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.
3. CZECHIMPLANT, z. s.
4.  Klastr českých nábytkářů, družstvo
5. Klastr MECHATRONIKA, z.s.
6. Moravský letecký klastr, z.s.

Zapojení klastrových organizacích v KETs



www.nca.cz

HEALTH
•  CzechBio - asociace biotechno-

logických společností ČR, z.s.p.o.
• CZECHIMPLANT, z. s.
• Český konopný klastr, z. s.
• MedChemBio
• NANOPROGRESS, z.s.

AEROSPACE 
AND DEFENDENCE

• Český optický klastr, z. s.
• Moravský letecký

TEXTILES
•  CLUTEX - klastr technické 

textilie, z.s
• NANOPROGRESS, z.s.

ELECTRONICS
•  CLUTEX - klastr  

technické textilie, z.s
• NANOPROGRESS, z.s.

MOBILITY, 
TRANSPORT  

& AUTOMOTIVE
•  Moravskoslezský  

automobilový klastr, z.s.

ENERGY
INTENSIVE 

INDUSTRIES
• Český optický klastr, z. s.
• Klastr MECHATRONIKA, z.s.

RENEWABLE 
ENERGY

• CREA Hydro&Energy, z.s.
•  CzechBio - asociace biotechnolo-

gických společností ČR, z.s.p.o.

AGRI FOOD
•  Regionální potravinářský 

klastr, z.s.
• CREA Hydro&Energy, z.s.

CULTURAL 
AND CREATIVE  

INDUSRIES
•  Klastr českých nábytkářů, 

družstvo
• Zlínský kreativní klastr, z.s.

DIGITAL  
INDUSTRIES

• CREA Hydro&Energy, z.s.
• IT Cluster, z.s.
•  Network Security Monitoring 

Cluster, družstvo

CONSTRUCTION
• CREA Hydro&Energy, z.s.

RETAIL

PROXIMITY 
& SOCIAL 
ECONOMY

TOURISM

INDUSTRIAL 
ECOSYSTEMS

Zastoupení členů NCA v Industrial Ecosystems
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Seznam zemí v mezinárodních projektech členů

BULHARSKO

DÁNSKO

FINSKO

FRANCIE

ITÁLIE

MAĎARSKO

NĚMECKO

NIZOZEMSKO
POLSKO

PORTUGALSKO

RUMUNSKO

SLOVENSKO

SLOVINSKO

ŠPANĚLSKO

ŠVÉDSKO

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
ČLENŮ NCA

aktuálně realizujeme 14 projektů
v objemu 7 388 658 Euro



www.nca.cz

 

 
 

ŠPANĚLSKO

ITÁLIE
SLOVINSKO

SRBSKO

FRANCIE

NĚMECKO

NIZOZEMSKO

PORTUGALSKO

POLSKO

ŠVÉDSKO

FINSKO

DÁNSKO

MAĎARSKO

RUMUNSKO

RAKOUSKO

BULHARSKO

SLOVENSKO

VIETNAM

IRÁK

ČESKÁ REPUBLIKA

NCA VÁS PROPOJÍ S PARTNERY NEJEN V EVROPĚ

S kým se umíme propojit
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Po	vynucené	covidové	pauze	působil	Den klastrů 2021 téměř	jako	
zjevení.	 Po	 dlouhém	 půstu	 hromadných	 akcí	 dorazily	 desítky	 lidí,	
kteří	společně	22.	června	2021	strávili	v Liberci	zajímavý	den	a roz-
verný	 večer.	 Vystoupili	 zástupci	 Technické	 univerzity	 v  Liberci,	
Libereckého	 kraje,	 Poslanecké	 sněmovny,	 Ministerstva	 průmyslu	
a  obchodu,	 Technologické	 agentury	 České	 republiky	 a  CzechIn-
vestu.	 Představili	 jsme	 úspěchy	 členů	 NCA	 v  oblastech	 Inovace	

ve	firmách,	 Internacionalizace,	Vzdělávání	a Rozvoj	 regionálního	
inovačního	prostředí.	Prohlédli	jsme	si	pracoviště	Centra	rozvoje	
strojírenského	výzkumu	VÚTS,	a.s.	a Ústav	pro	nanomateriály,	po-
kročilé	technologie	a inovace	Technické	univerzity	v Liberci.	Zlatý	
klastr	za	rok	2020	získal	CLUTEX	–	klastr	technické	textilie.

DEN KLASTRŮ  
V LIBERECKÉM KRAJI



www.nca.cz

NA DNI KLASTRŮ ZÍSKALY OCENĚNÍ TYTO ORGANIZACE:

Kategorie: ROZVOJ INOVACÍ VE FIRMÁCH 

CLUTEX – Klastr Technické textilie, z.s.

Soubor	 inovativních	 technologií	 využíva-
ných	v reakci	na	situaci	pandemie	COVID19.

Kategorie: INTERNACIONALIZACE

CREA Hydro&Energy, z.s.

Díky	 klastru	 se	 podařilo	 sestavit	 tým	 expertů	
v příbuzných	oborech	 z  členských	firem	a uni-
verzit,	 včetně	 partnerů	 –	 nečlenů,	 pro	 dlouho-

dobé	poradenství	kurdskému	ministerstvu	zemědělství	a vodních	
zdrojů	a pro	realizaci	komplexních	zakázek	v Iráku.	Různá	konsorcia	
vystupují	pod	hlavičkou	CREA.

Kategorie: ROZVOJ REGIONÁLNÍHO INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ

Nanoprogress, z.s.

Participace	na	rozvoji	regionální-
ho	 inovačního	 prostředí	 v  rámci	
NUTS	2	Severovýchod.	 Investice	

řádu	stovek	miliónů	korun	do	unikátního	výzkumu	a vývoje	českého	
nanotechnologického	odvětví	a rozšíření	technologické	základny.

Kategorie: VZDĚLÁVÁNÍ

Moravskoslezský automobilový klastr z.s.

Týmy	 expertů,	 vedoucí	 k  rozvoji	 ex-
pertních	znalostí	 a dovedností	 v  růz-
ných	 specifických	 oblastech	 (např.	

Plasty,	Kovy,	Digitalizace,	Robotika,	Údržba	a jiné).

Čestné	 ocenění	 za	 projekt	 podpořený	 Libereckým	krajem	 „Rege-
nerace	roztoku	odpadní	kyseliny	sírové	z autobaterií	pomocí	difuzní	
dialýzy“	získala	Česká	membránová	platforma,	z.s.

Zlatý klastr za rok 2020 získal  
CLUTEX – Klastr Technické textilie, z.s.

klastrové organizaci

CLUTEX -  klastr Technické textilie, o. s.
za dlouhodobý přínos v oblasti rozvoji inovací ve firmách

V Liberci, 22. června 2021 Ing. Jiří Herinek 
prezident NCA

ZLATÝ KLASTR 2020
Národní klastrová asociace uděluje
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Neformální	setkání	členů	proběhlo	2. – 3. prosince 2021	v Husto-
pečích	u Brna	v příjemné	společnosti	vína	a cimbálové	hudby.	Sešla	
se	nadpoloviční	většina	členů	a přivítali	jsme	i hosty	z Ministerstva	

průmyslu	a obchodu	a TRANSFERA.CZ.	
Setkání	se	neslo	na	vlnách	příjemného	
networkingu	a předpokládáme,	že	jsme	
tímto	založili	tradici,	na	kterou	se	bude-
me	každý	rok	těšit.

VÁNOČNÍ NEFORMÁLNÍ  
SETKÁNÍ ČLENŮ  
V HUSTOPEČÍCH
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Členství	v European Clusters Alliance (ECA)	umožňuje	NCA	zapojit	
se	i do	dění	na	evropské	úrovni.	ECA	vznikla	v roce	2019	a spojila	
národní	klastrové	asociace	z jednotlivých	členských	států	Evrop-
ské	unie.	ECA	spolupracuje	přímo	s Evropskou	komisí.	Intenzivně	
se	zapojila	do	aktivit	na	podporu	boje	proti	Covid-19	a nyní	realizuje	
aktivity	na	podporu	obnovy	hospodářství	s využitím	klastrů	z celé	
Evropy.	

Díky	 členství	 NCA	 v  European	 Clusters	 Alliance	 se	mezi	 prvními	
dozvídáme	 o  nových	 dotačních	 výzvách	 a  informacích	 z  oblasti	
klastrů	v rámci	EU	a můžeme	tak	tyto	novinky	přenášet	na	členy.	
ECA	je	tak	jedním	z nástrojů,	které	může	NCA	použít	při	podpoře	
mezinárodních	aktivit	svých	členů.	Kromě	velmi	dobré	informova-
nosti	o možnostech	využití	podpůrných	programů	a realizovaných	
akcích	se	podařilo	zapojit	některé	členy	do	vznikajících	konsorcií	
v  rámci	 přípravy	 projektů	 cílených	 na	 podporu	 z  komunitárních	
programů.

www.nca.cz

European Cluster Alliance (ECA) je společným hlasem pro evrop-
ské klastry, což představuje téměř 61,8 milionů pracovních míst 
napříč různými zeměmi. Má tak poměrně silný hlas vůči Evrop-
ské komisi. NCA spolupracovala s ECA při přípravě Doporučení 
pro aktualizaci Evropské průmyslové strategie, původně vydané 
v  roce 2020 před covidovou pandemií. NCA se účastní pravi-
delných on-line setkání European Alliance Against Coronavirus 
(EAAC). 

NCA, Nanoprogress a  Moravskoslezský automobilový klastr 
představili na jednom ze setkání v  červnu 2021 klastrové pro-
středí v České republice. Propagujeme tak české klastry jako vý-
znamné partnery v mezinárodních projektech a majitele silného 
know-how. 

MEZINÁRODNÍ  
SPOLUPRÁCE NCA
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NCA	 se	 od	 ledna	 2022	
podílí	 na	 rozvoji	 evrop-
ského	 klastrového	 por-
tálu	 European	 Cluster	

Collaboration	 Platform	 -	 ECCP	 (https://clustercollaboration.eu/). 
Stali	jsme	se	součástí	týmu,	který	se	bude	o portál	a aktivity	kolem	
něj	po	další	dva	roky	starat.

Na	portálu	najdete	seznam	akcí	pořádaných	ECCP	i klastrovou	ko-
munitou,	 profily	 klastrových	 organizací	 a  dalších	 aktérů,	 včetně	
možnosti	vyhledávání	a vizualizace	nebo	třeba	Support	Office	pro	
ClusterXchange.

Pod	 hlavičkou	 ECCP	 proběhne	 15	 regionálních	 eventů	 -	 Cluster 
Matching Events.	Jedná	se	o dvoudenní	akce,	kdy	první	den	je	kon-
ferenční,	druhý	den	zaměřený	na	matchmaking.	Většina	akcí	bude	
probíhat	hybridní	formou.

Pilotní	event	proběhl	16.	–	17.	2.	2022	v Malaze,	Španělsko.	Druhý	se	
konal	26.	–	27.	4.	2022	ve	Vilniusu,	Litva.	

Dále	 se	 můžeme	 těšit	 na	 vzdělávací	 Cluster Booster Academy 
a Online EU Cluster Sessions.

NCA	 je	 aktivní	 i  v  oblasti	mezinárodního	 benchmarkingu	 klastro-
vých	organizací.	European Cluster Labelling Excellence Structure 
– EUCLES,	 které	 pokročilo	 k  přípravě	 převzetí	 komplexního	 hod-
nocení	Cluster	Management	Excellence	 (známý	Bronz/Silver/Gold	
label	 klastrové	 excelence).	 NCA	 jako	 zakládající	 člen	 EUCLES	 se	
účastnila	několika	pracovních	skupin	a byla	 zapojena	do	přípravy	
nového	schématu	hodnocení.

Rok	2021	byl	zlomový	a velice	úspěšný,	co	se	týče	realizace	bez-
platných	školení	v rámci	projektu	zejména	proto,	že	složitá	situace	
kolem	pandemie	umožnila	realizaci	školení	také	online	formou.

Pravidelně	 jsme	 tedy	 vypisovali	 termíny	 otevřených	 online	 kur-
zů.	Prostřednictvím	těchto	kurzů	proběhly	zejména	 různé	účetní	
a ekonomické	kurzy	určené	pro	 jednotlivce	ve	firmách.	Dále,	on-
line	formou	jsme	zrealizovali	celou	řadu	populárních	kurzů	z oblas-
ti	měkkých	dovedností	či	IT.	Do	školení	se	díky	novým	možnostem	
zapojily	menší	firmy	z našich	klastrů,	 jako	StarCzech,	s.r.o.	 (člen	
klastru	MedChemBio),	Pekařství	Nodes,	spol.	s.r.o.	 (člen	Potravi-
nářského	klastru)	nebo	BizGarden,	s.r.o.	(člen	NCA).	Celkem	jsme	
odškolili	 stovky	 hodin	 v  rámci	 jazykového,	 manažerského,	 IT	 či	
ekonomického	a účetního	vzdělávání.	

Projekt	bezplatného	vzdělávání:	„Inovujme vzděláváním“ pokraču-
je i v roce 2022. Využijte jedinečné možnosti zapojení prostřed-
nictvím	úspěšných	online	kurzů	otevřených	pro	všechny	zájemce	
z řad	našich	klastrů.	

VZDĚLÁVÁNÍ



www.nca.cz

V roce	2021	proběhlo	8	konferencí,	které	se	konaly	v České	republi-
ce	a na	Slovensku.

Na	odborných	konferencích	byly	prezentovány	nové	technologické	
trendy	v oblasti	digitalizace,	přínosy	i rizika	jejího	využití,	stejně	jako	
potenciál	rozvoje	konkrétních	technologií.	O tom,	že	témata	i forma	
jejich	interpretace	budí	zájem	veřejnosti,	svědčí	fakt,	že	se	těchto	
tematických	akcí	zúčastnilo	více	jak	1100	participantů.

ROADSHOW  
V OBLASTI DIGITALIZACE
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• KYBERPEZPEČNOST PO COVIDU PLZEŇ - 20. 10. 2021

•  KYBERBEZPEČNOST V REGIONECH ČESKÉ BUDĚJOVICE  
30. 9. 2021

•  KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ PO DOBE COVIDOVEJ  
BADÍN – 23. 9. 2021

• KYBERBEZPEČNOST V REGIONECH OSTRAVA 21. 9. 2021

• CEDEG KYBEZ FESTIVAL DOLNÍ BŘEŽANY 14. A 15. 9. 2021

• KYBERBEZPEČNOST V REGIONECH BRNO - 29. 6. 2021

•  KYBERBEZEPČNOST V REGIONECH HRADEC KRÁLOVÉ  
- 24. 6. 2021



www.nca.cz

Mapa klastrů a komplexní profily členů NCA
… mapku bychom si rádi přidali na web …
… chystáme se náš profil aktualizovat …
… je výborný nástroj na zviditelnění jednotlivých klastrů a jejich  
celorepublikovou působnost …

Budování vztahů s ministerstvy, regiony, zájmovými skupinami
… rozhodně jedna z klíčových činností, aby klastry v ČR měly  
podhoubí, zastání, oporu a mohly růst …
… pokud máme konkrétní požadavek, obracím se na Vás …
… vidíme výhody společného přístupu a přínos interních diskusí 
klastrů v NCA …

NCA Informační servis
… když mě crnkne do nosu, tak si ho přečtu, jako třeba dnes …
… díky tomu získáváme přehled o aktivitách NCA a případných  
příležitostech pro rozvoj vlastního klastru a jeho členů …
… čtu jej pravidelně. Jednoduchá grafika vyhovuje díky  
responsivnosti … 

V únoru	2022	jsme	členy	požádali	o zpětnou	vazbu	k poskytovaným	
službám	Národní	klastrové	asociace.

Průzkumu	se	zúčastnilo	18	členů	a získali	jsme	cenné	připomínky	
k hlavním	poskytovaných	službám:

JARNÍ PRŮZKUM  
MEZI ČLENY NCA

www.nca.cz



17

Rozcestník výzev
… navštěvujeme, nechejme ho uzavřený pouze pro členy, jedná se 
o jeden z benefitů členství …
… doufám, že využijeme v letošním roce …
… mini-granty pro naše členy moc využitelné nejsou …

Den klastrů
… pravděpodobně nejdůležitější promo aktivita NCA v regionálním 
kontextu …
… má smysl se prezentovat i vůči zástupcům státní správy …
… je skvělé dát více prostoru panelovým diskusím se zkušenějšími 
členy NCA, od nichž by se méně zkušení mohli učit …

Klastroviny
… je velmi dobré mít nějaký tiskový materiál k propagaci …
… obsahově i graficky pěkné, ale tisk je trochu přežitek …
… můžeme inspirovat úspěchy dalších jiných klastrů …

Odborné vzdělávání pro zaměstnance členských firem
… víme a sdílíme mezi naši členy …
… od našich členů máme pozitivní zpětnou vazbu …
… máme vlastní projekt ve výzvě 110 … 

On-line setkávání členů NCA
… již vedlo i k následné komunikaci s ostatními klastrovými 
manažery …
… vzdělávací bod na konci je fajn …
… ano, účastníme se, přímá interakce klastrů je inspirativní …

Roadshow v oblasti Digitalizace
… digitalizace je v současnosti jedním z nejvíce aktuálních témat 
s rozsáhlým veřejným financováním, a proto dává smysl, když je  
zde NCA aktivní …
… přivítali bychom i jinak zaměřené konference, obecně na aktu-
ální trendy …
… v budoucnu je možnost využití spolupráce při pořádání konference …

Webová stránka NCA
… stránky navštěvujeme většinou v rámci vámi zasílaných informací 
a odkazů v NCA Informačním servisu … 
… přiznám se, moc nesladuji jakékoliv stránky …
… jsou to stránky přehledné, obsáhlé …

Školení pro manažery klastrů, webináře
… ideálně v rámci Dne klastrů, nejlepší je sdílení osobních zkušeností …
… je přínosné se potkat s dalšími klastrovými manažery …
… ocenili bychom školení pro manažery klastrů, které by bylo  
vhodné pro méně zkušené klastry …
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Odborné poradenství

Mezinárodní spolupráce

Školení pro manažery klastrů, webináře

Webová stránka NCA

Roadshow v oblasti Digitalizace

Odborné vzdělávání pro zaměstnance členských firem

Klastroviny

Den klastrů

Rozcestník výzev

On-line setkávání členů NCA

NCA informační servis

Budování vztahů s ministerstvy, regiony, zájmovými skupinami

Mapa klastrů a komplexní profily členů NCA

A které služby považují členové NCA za naprosto nejdůležitější?  
Každý měl 3 hlasy a takto to dopadlo:

Odborné poradenství
… budeme zpracovávat analýzy klastru a okolí a update strategie, 
možná zde bude prostor využít služeb NCA jako subdodavatele …
… možná bychom mohli využit kapacitu NCA pro zpracování analýzy 
v rámci projektu rozvoje klastru …
… uvažujeme o získání známky excelence a vzhledem ke zkušenos-
tem NCA bychom mohli využít poradenství v této oblasti …

Mezinárodní spolupráce
… vazba na zahraniční klastrové organizace je pro nás určitě zají-
mavá, máme i vlastní kontakty, ale jsme rádi, že se na Vás můžeme 
v případě potřeby obrátit …
… zatím vlastní kontakty nemáme, v tom nám může NCA pomoci …
… o spolupráci se zahraničními klastry se snažíme …
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Česká membránová platforma z.s. 
Aktivity	CZEMP	-	Česká	membránová	platforma	sdružuje	odborní-
ky	a významné	instituce	zaměřené	na	výzkum,	vývoj,	inovace	a ap-
likace	membránových	procesů	v širokém	spektru	technologických	
a výrobních	odvětví.

Hlavní	 činností	 platformy	 je	 propagace	 a  popularizace	membrá-
nových	procesů,	 vzdělávání	 laické	 i  odborné	veřejnosti,	 vydávání	
odborných	publikací	a studií.	Důležitou	činností	je	organizace	se-
minářů,	workshopů	a národních	i mezinárodních	konferencí,	akce	
jsou	 zaměřeny	 na	 obory,	 které	 membránové	 procesy	 využívají,	
nebo	je	jejich	využití	do	budoucna	perspektivní.

Konference MEMPUR 2021

Po	osmnácti	měsících	 jsme	opět	mohli	opět	uspořádat	akci	pre-
zenční	formou	a byli	 jsme	velmi	rádi,	že	touto	akcí	byl	právě	třetí	
ročník	konference	MEMPUR - membránové procesy pro udržitelný 
rozvoj, která	se	konala	ve	dnech 6. – 7. září 2021	na	Fakultě	che-
micko-technologické	Univerzity	Pardubice.	Jedním	z hlavních	zá-
měrů	konference	 je	vytvářet	prostředí	pro	vzájemné	propojování	
akademické	sféry	s průmyslem	a je	tedy	i příležitostí	pro	manažery	

Úspěchy našich členů 
aneb příklady dobré praxe
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a podnikatele	 vytipovat	 si	mezi	mladými	 vědci	 a  výzkumníky	 své	
nové	spolupracovníky.

Konference	v tomto	ročníku	rozšířila	svůj	oborový	zájem	z oblasti	
základních	membránových	separačních	procesů	a jejich	uplatnění	
v průmyslových	procesech	na	celou	oblast	průmyslové	a komunál-
ní	ekologie	zařazením	témat	souvisejících	s vodním	hospodářstvím	
a emisemi	škodlivých	látek	do	ovzduší.

Konference	byla	určena	k prezentaci	výsledků	výzkumu	nejen	z ob-
lasti	separačních	membránových	procesů,	ale	rovněž	i nových	ma-
teriálů,	nakládání	s odpady	(kapalnými	i plynnými),	sanací	ekologic-
kých	 zátěží,	 včetně	 dekontaminačních	 technologií	 (mechanické,	
fyzikální,	chemické,	biochemické,	biotechnologické	a kombinova-
né	membránové	metody)	uplatňovaných	při	inovačních	technologi-
ích	pro	životní	prostředí.

Konference	 se	 zúčastnilo	 94	 účastníků	 a  bylo	 prezentováno	 24 
krátkých	přednášek,	4	plenární	přednášky	a 16	posterů.

Workshop MEMPROPO	 –	 membránové	 procesy	 v  potravinářství	
pořádá	 CZEMP	 již	 od	 roku	 2015.	Workshop	 je	 zejména	 o  nových	
poznatcích	 v  uplatňování	membránových	 procesů	 ve	 zpracování	
syrovátky	a vývoji	nových	potravinářských	produktů.	Byl	výstupem	
projektu	KUSMEM	realizovaným	v  letech	2015	–	2018.	V  letošním	
roce	 se	 workshop	 uskutečnil	 14.	 10.	 2021	 na	 Univerzitě	 Tomáše	
Bati	ve	Zlíně	v prostorách	Centra	polymerních	systémů.	Byl	uspo-
řádán	s podporou	UTB	ve	Zlíně	a ve	spolupráci	s Českou	technolo-
gickou	platformou	pro	potraviny.	Workshop	byl	tentokrát	zaměřen	
jednak	na	 rekapitulaci	výsledků	projektu	KUSmem	a na	výsledky	
využití	membránových	technologií	pro	potravinářské	technologie.	
Program	byl	vyplněn	přednáškami	odborníků	z členských	subjektů	
platformy	(MemBrain	s.r.o.,	UTB	Zlín,	VŠCHT	Praha,	VÚT	Praha).	

Více	informací	o činnosti	CZEMP	a plánovaných	aktivitách	nalez-
nete	na	www.czemp.cz

Ing. Miroslav Strnad, výkonný ředitel, miroslav.strnad@czemp.cz, www.czemp.cz
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Nanoprogress,	 jako	 jediný	 nositel	 zlaté	 známky	 klastrové	 exce-
lence	v České	republice,	má	za	sebou	v druhé	polovině	roku	2021	
další	úspěchy.	Členská	základna	byla	rozšířena	o nové	členy,	se	kte-
rými	se	pouští	kromě	jiného	do	vývoje	speciálního	doplňku	stravy	
ve	formě	takzvané	nanokapsle	pro	podporu	lidského	zdraví.	V sou-
časné	době	 je	 klastr	 řešitelem	sedmi	 národních	 a  tří	 evropských	
projektů.	Z mezinárodních	projektů	se	konkrétně	 jedná	o projekt	
VIDA	 (H2020	 INNOSUP)	 zaměřený	 na	 ochranu	 přírody	 inovativní-
mi	řešeními	malých	a středních	podniků,	projekt	BLUES	(COSME)	
pro	podporu	konkurenceschopnosti	 klastrové	komunity	 (zejména	
malých	a středních	podniků)	a využívání	udržitelnosti	vody	a zelené	
ekonomiky	a projekt	GSSC	(COSME),	jehož	cílem	je	rozšířit	využívání	
Evropských	 udržitelných	 technologických	 řešení	 do	 méně	 rozvi-
nutých	regionů	světa	podporou	strategie	 internacionalizace	mezi	
evropskými	malými	a středními	podniky.	Zástupci	klastru	v rámci	
projektů	uskutečnili	v říjnu	pracovní	misi	do	Polska	za	účelem	nava-
zování	spolupráce	a usnadnění	vstupu	na	cílové	trhy.	

Stávající	 zaměření	klastrové	organizace	bylo	 rozšířeno	o navázání	
nových	partnerství	především	v oblasti	potravinářství,	zemědělství	
a ochrany	životního	prostředí	a jsou	vytyčeny	nové	cíle	s aktuálním	
zapojením	do	přípravy	nových	evropských	projektů	v rámci	progra-
mu	Horizon	Europe.	Projekty	budou	zaměřeny	na	internacionaliza-
ci	a zavádění	nových	technologických	řešení	především	do	oblasti	
čištění	vod.	

V návaznosti na více než desetiletý výzkum a vývoj v oblasti přípravy nano-
vláken realizovaný převážně v rámci projektů kolektivního výzkumu podpo-
řených z programu „Spolupráce-klastry“ v gesci Ministerstva průmyslu a ob-
chodu a agentury API byla v letošním roce vyvinuta linka pro masivní výrobu 
sofistikovaných nanovlákenných struktur technologií využívající elektrosta-
tického pole. Unikátní zařízení splňující podmínky plně provozní výroby bylo 
vyvinuto ve spolupráci společnosti Nanotech Dynamics, VÚTS a odborníků 
z klastru Nanoprogress
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Předseda	 klastrové	 organizace	 Nanoprogress,	 Ing.	 Luboš	 Ko-
márek,	MSc.,	byl	jedním	z dvanácti	řečníků	vizionářsky	zaměřené	
události	PechaKucha	Night	vol.5	“VIZE	1012+”	v Liberci.	Luboš	Ko-
márek	 posluchače	 seznámil	 s  vyvinutými	 nanotechnologickými	
řešeními	a vytyčenými	inovativními	cíli	klastru	nejen	v Libereckém	kraji.

Během	několikaměsíčního	úsilí	vznikl	5dílný	seriál	Fascinující	svět	
nanotechnologií,	jehož	cílem	bylo	vyzdvihnout	dosažené	úspěchy	
členů	 klastrové	 organizace	 Nanoprogress	 a  jejich	 inovativních	
řešení	v oblasti	nanotechnologií.	Seriál	slouží	jako	osvěta	ve	svě-
tě	nanotechnologií,	která	má	přiblížit	široké	veřejnosti	úspěchy	
českých	společností	v této	oblasti,	a zároveň	je	určen	i pro	edu-
kativní	účely	pro	žáky	základních	a středních	škol.

Ing. Lucie Ligasová, Ph.D., manažerka klastru, ligasova@nanoprogress.eu, www.nanoprogress.cz

Předseda klastrové organizace Nanoprogress, Ing. Luboš Komárek, MSc. 
prezentující na PechaKucha Night vol.5 “VIZE 1012+” v Liberci.

Zástupci klastrové organizace Nanoprogress s novým partnerem VÚB Ha-
vlíčkův Brod při natáčení seriálu Fascinující svět nanotechnologií.
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CLUTEX	 -	 klastr	 technické	 textilie	 očekával	 a  plánoval	 rok	 2021	
jako	trochu	bilanční	po	15.	 letech	existence	a taky	jako	vykročení	
k větší	samostatnosti.	Už	můžeme	mít	i „občanku“.

No, Bůh se směje, když si děláte plány – to platí i pro nás. 
V únoru	přišlo	oznámení	o „zahájení	auditu	ze	strany	MF	ČR“	–	dvě	
etapy	projektu	Kolektivního	výzkumu	z IV.	výzvy,	způsobilé	výdaje	
přes	25	mil.	Kč.	Kontrola	na	místě	už	na	stejný	projekt	byla	na	první	
3	etapy	bez	problémů	a tak	to	nevypadalo	nebezpečně.	Byly	to	ale	
poučné	4	měsíce	–	důkazy	o „dělení	mezd	a dalších	výdajů	na	EV/
PV“,	 popis	 skutečných	 výdajů	 u  fakturovaných	 nákladů	 výzkumu	
„v položkách“	(mzdy	materiál,	režie...).	Nejdůležitější	pro	audit	bylo	
ale	„	důkazní	břemeno“	že	námi	uvedené	a API	odsouhlasené	MSP	
členské	 firmy	 jsou	 opravdu	 MSP.	 Všechno	 dobře	 dopadlo	 a  od-
dechli	jsme	si.	Na	chvilku.	

Ozvala	se	VZP	–	dokažte,	že	v případě,	že	za	zaměstnance	platíte	zdra-
votní	pojištění	z nižší	částky	než	je	minimální	mzda,	že	za	něj	platí	také	
„někdo	 další“.	 Důkazem	mohl	 být	 seznam	 zaměstnanců	 –	 většinou	
spolupracovníků	na	projektech	–	potvrzený	dalším	zaměstnavatelem.

Pokud	to	nemáte,	dodejte	další	mzdový/výplatní	lístek	uvedeného	za-
městnance.	To	vše	od	roku	2017.	Taky	jsme	to	zvládli.

A když	čekáte,	že	už	budete	taky	někdy	sčítat,	co	se	povedlo,	přišlo	
další	oznámení	–	kontrola	na	místě	z MPO.	Na	místě	v tomto	případě	
znamená,	že	podepíšete,	že	kontrola	byla	zahájena	a že	jste	byli	po-
učeni	a pak	se	čeká.	Jak	dlouho,	to	poznáme.	

Mezi	kontrolami	a audity	jsme	také	„pracovali“	–	a dařilo	se.	Jsme	hr-
dými	nositeli	ocenění	Zlatý klastr NCA	za	poslední	rok.	Ocenění	pře-
bírala	manažerka	klastru	Ing.	Libuše	Fouňová	na	Dni	klastrů	v Liberci.	

Ocenění přebírala manažerka klastru Ing. Libuše Fouňová na Dni klastrů v Liberci
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V letošním	roce	usiloval	CLUTEX	o získání	stříbrného	ocenění	Clus-
ter	management	excellence.	V červenci	 jsme	měli	celodenní	au-
dit,	který	prověřil	nastavení	vnitřních	procesů,	spolupráci	s členy	
a mnoho	dalšího.	Byly	důkladně	prověřovány	čtyři	oblasti:	Struktu-
ra	klastru,	Management,	správa,	strategie,	financování,	Servis,	ak-
tivity	a dosažené	výsledky.	Uspěli	jsme	i zde	a získali	jsme	Cluster 
Management Excellence Label SILVER.

Dlouho	 připravovaná	mise	 zástupců	 zahraničních	 klastrů	 a  čes-
kých	firem	(většinou	členů	klastru	CLUTEX)	ve	firmách	a institu-
cích	na	trase	Liberec	–	Roudnice	–	Plzeň	se	uskutečnila	prezenčně	
a  byla	 díky	 hostitelským	 firmám	 a  osvědčeným	 organizátorkám	
Petře,	 Laďce,	 Gabče	 a  Evě,	 za	 technické	 pomoci	Miloše	 Berana	
z ČTPT	a samozřejmě	díky	zájmu	firem	a klastrů	úspěšná.	O tom	
svědčí	92	uskutečněných	B2B	jednání	a pochvaly	i ze	zahraničí.	

Již	nyní	víme,	že	máme	i jednu	„success	story“.	Italský	výrobce	tex-
tilních	strojů	na	výrobu	ponožek	navštívil	českého	výrobce	pono-
žek	pana	Lošáka	z Hořovic	u Plzně.	Díky	této	návštěvě	našli	společ-
nou	řeč	a jejich	plány	se	potkaly	ve	správný	čas	na	správném	místě	
a pan	Lošák	navštívil	už	teď	v říjnu	italský	veletrh	textilních	strojů	
letos	v říjnu	a spolupráce	dál	pokračuje.

Ing. Libuše Fouňová, manažerka klastru, founova@clutex.cz, www.clutex.cz

Společenská část mise – prohlídka Liberecké radnice

Návštěva p. Gilberta Biliotti z firmy BIPIER ve firmě p. Radka Lošáka - vyroba-ponozek.cz
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V červnu	zahájil	KM	realizaci	nového	česko-bavorského	projek-
tu	AMNET,	který	je	podpořen	z prostředků	EU	v rámci	Programu	
přeshraniční	spolupráce	Česká	republika	–	Svobodný	stát	Bavor-
sko	 Cíl	 EÚS	 2014-2020.	 Díky	 tomuto	 projektu	 se	mohou	 české	
a bavorské	firmy	propojit	s významnými	regionálními	výzkumný-
mi	organizacemi	a čerpat	z jejich	znalostí	a zkušeností	v oblasti	
aditivní	výroby	(3d	tisk).	První	veřejná	akce	projektu	proběhla	na	
začátku	října	v bavorském	Chamu.	Představili	se	zde	zástupci	za-
pojených	výzkumných	organizací:	Západočeská	univerzita	v Plz-
ni,	COMTES	FHT	a.s.	a z bavorské	strany	Vysoká	technická	škola	
Amberg-Weiden	a Vysoká	technická	škola	Deggendorf.	Ukázali,	
co	všechno	umí	a snažili	 se	zvýšit	 zájem	o aditivní	 výrobu	mezi	
malými	a středními	podniky.	Navzdory	aktuální	situaci,	která	ces-
tování	 přes	hranice	příliš	 nepřeje,	 jsme	měli	 na	 akci	 vyváženou	
účast	českých	i bavorských	firem.	Další	osobní	setkání	s novými	

tématy	 z  oboru	 aditivní	 výroby	 při-
pravujeme	 na	 konec	 ledna	 2022,	
tentokrát	 na	 české	 straně.	 Našim	
členům	 i  dalším	 zájemcům	 z  řad	
českých	firem	tento	projekt	přinese	
možnost	 osobního	 kontaktu	 nejen	
s  českými	 a  bavorskými	 experty,	
ale	 především	osobní	 setkání	 s  ba-
vorskými	firmami,	které	mají	zájem	
o další	spolupráci.

V polovině	června	jsme	v Dobřanech	u Plzně	uspořádali	den	ote-
vřených	 dveří	 u  místních	 firem.	 Během	 jednoho	 dopoledne	 se	
postupně	 představily	 firmy	 zasídlené	 ve	 Vědeckotechnickém	
parku	 v Dobřanech	 –	 ŠKOLA	WELDING,	RAPTECH,	PEARTECH	
a  pracoviště	 aditivních	 technologií	 COMTES	 FHT.	 Návštěvníci	
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nakoukli	do	jejich	provozů	a firmy	se	pochlubily	se	svými	nedáv-
nými	úspěchy	a plány.	Akce	se	zúčastnil	také	regionální	zástupce	
agentury	CzechInvest,	který	byl	všem	k dispozici	pro	jejich	různé	
dotazy.	Kontakty	z této	akce	naši	členové	dál	rozvíjejí.

Během	léta	se	Klastr	MECHATRONIKA	také	proškolil	na	seminá-
řích	 evropského	 projektu	 Boost4BSO,	 který	 nabídl	 školení	 pro	
klastrové	manažery,	aby	uměli	efektivně	pomoci	malým	a střed-
ním	podnikům	v implementaci	Průmyslu	4.0.	Dva	z našich	členů,	
firmy	LINTECH	a STRKAN,	pak	byli	vybráni	mezi	pilotních	20	fi-
rem	ze	střední	a západní	Evropy,	které	získají	poradenství	v této	
oblasti	 zdarma.	 Jedná	 se	 o  dotazníkové	 šetření,	 které	 popíše	
aktuální	stav	připravenosti	firmy	na	Průmysl	4.0	a následně	bude	

zpracováno	konkrétní	doporučení	na	míru	pro	danou	firmu,	kde	
a jak	se	v této	oblasti	může	zlepšit.	

V  letošním	 roce	 se	 také	 zintenzivnila	 aktivita	 České	 technolo-
gické	platformy	pro	aditivní	výrobu.	ČTPAV	navazuje	na	úspěšné	
akce	z minulých	let	sérií	kratších	informativních	webinářů	a ne-
tworkingových	akcí.	Poslední	webinář	(9.	11.	2021)	se	věnoval	té-
matu	Bioimplantátů	a norem	v 3D	tisku.	ČTPAV	navázala	úzkou	
spolupráci	s americkou	certifikační	 společnosti	ASTM.	Její	 zá-
stupce	připraví	pro	české	publikum	dva	workshopy	o  trendech	
a  možnostech	 aditivní	 výroby.	 Nejbližší	 se	 uskuteční	 již	 9.	 12.	
2021	v Dobřanech.	

Bc. Kateřina Podaná, výkonná ředitelka klastru, katerina.podana@klastrmechatronika.cz, www.klastrmechatronika.cz
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Klastr českých nábytkářů	tvoří	TOP	české	nábytkářské	a dřevozpra-
cující	firmy,	obchodníci,	vystavovatelé	v oblasti	nábytkářství,	univerzity	
a výzkumné	ústavy.	KČN	svým	členům	nabízí	služby	a možnost	zapoje-
ní	se	do	aktivit	klastru,	jejichž	snahou	je	dosáhnout	rozvoje	nejen	sa-
motných	členů,	ale	i celého	odvětví.	

Od	svého	založení	v roce	2006	KČN	proinvestoval	do	podpory	podni-
kání,	aplikovaného	výzkumu	a inovací,	a do	posílení	konkurenceschop-
nosti	malých	a středních	podniků	v českém	nábytkářském	průmyslu	
téměř	400.000.000	Kč.	

Novým	úspěchem	KČN	v rámci	roku	2021	 je	zapojení	se	do	meziná-
rodního	 projektu	 FGOI	 –	 Furniture	 Go	 International,	 jehož	 realizace	
odstartovala	16.	září	2021	a bude	trvat	3	roky.	Projekt	řízený	osmi	ev-
ropskými	klastry,	který	je	spolufinancován	Evropskou	Komisí	v rámci	
programu	COSME,	pomůže	malým	a  středním	podnikům	dosáhnout	
nových	trhů	prostřednictvím	spolupráce	a inovací.	Díky	projektu	vznik-
ne	nové	Evropské	Strategické	Partnerství	Klastrů	(European	Strategic	
Cluster	Partnership)	 s  cílem	posílit	 spolupráci	 v oblasti	 nábytkářství	
a souvisejících	průmyslových	odvětví	v rámci	EU	a také	směrem	k vy-
braným	třetím	zemím:	USA, Kanadě, Egyptu a Jihoafrické republice.

Klastr	českých	nábytkářů,	družstvo	se	zapojil	do	implementace	pro-
jektu	již	od	prvních	dnů	realizace.	Jeho	hlavním	úkolem	budou	aktivity	
spojené	s identifikací	a navazováním	nových	strategických	partnerství	
napříč	Evropou	a organizace	průzkumných	návštěv	zástupců	klastrů	
do	 vybraných	 třetích	 zemí.	 Velkou	 výzvou	 bude	 vedení	 celého	 tzv.	

projektového	balíčku	 (WP6),	který	 je	zaměřený	na	
dlouhodobou	udržitelnost	navázaných	partnerství	
s cílem	uzavření	dohod	o spolupráci	mezi	Partner-
stvím	projektu	a mezinárodními	obchodními	orga-
nizacemi	či	organizacemi	zaměřenými	na	výzkum	
a  vývoj.	 „Do celého řízení projektu budou za Klastr 
českých nábytkářů zapojeni zkušení projektoví ma-
nažeři, kteří, jak věříme, budou důstojnými partnery 
pro ostatní zástupce projektového konsorcia.”,	dopl-
nila	předsedkyně	klastru	Lucia	Haraslínová.

Projekt	 počítá	 například	 s  vytvořením	 dlouhodo-
bých	 mezinárodních	 aliancí,	 přítomností	 stálých	
kontaktů	 na	 každém	 ze	 zájmových	 trhů,	 aby	 byla	
zaručena	 tvorba	 obchodních	 příležitostí,	 organi-
zací	obchodních	misí	 se	členy	zapojených	klastrů	
a  dalšími	 akcemi	 šitými	 na	 míru	 pro	 zúčastněné	
společnosti.

Zapojenými	klastry	do	projektu	jsou:	Transylvanian	
Furniture	 Cluster	 (Rumunsko);	 Association	 Clus-
ter	of	Habitat,	Wood,	Office	and	Contract	Sector	
(Španělsko);	 Wood	 Industry	 Cluster	 (Slovinsko);	
Klastr	českých	nábytkářů,	družstvo	(Česká	republi-
ka),	Interior	Cluster	Sweden	(Švédsko);	PRO	WOOD	
Regional	Cluster	 (Rumunsko);	Bulgarian	Furniture	
Cluster	 (Bulharsko)	 a  Habitat	 Cluster	 Barcelona	
(Španělsko).	 Společně	 reprezentují	 více	 než	 500	
společností,	většina	jsou	malé	a střední	podniky.
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Klastr českých nábytkářů, družstvo obhájil Stříbrnou známku od 
Evropské Iniciativy Klastrové Excelence

S hrdostí	oznamujeme,	že	na	základě	provedeného	auditu	manage-
mentu	klastru	obhájil	Klastr	českých	nábytkářů,	družstvo	Stříbrnou	
známku	 Evropské	 Klastrové	 Excelence	 (ECEI),	 dále	 SILVER	 Label.	
Hodnocení	 bylo	 provedeno	 Evropským	 sekretariátem	 pro	 analýzu	
klastrů	(European	Secretariat	for	Cluster	Analysis	-	ESCA).	Platnost	
známky	je	stanovena	do	31.	prosince	2024.

V České	republice	se	certifikátem	SILVER	Label	mohou	aktuálně	
pyšnit	pouze	dva	klastry,	kromě	Klastru	českých	nábytkářů,	druž-
stvo	je	držitelem	této	známky	také	CLUTEX	–	Klastr	Technické	tex-
tilie,z.s..	 Lépe	 hodnoceným	klastrem	 v  rámci	 České	 republice	 je	
nyní	pouze	NANOPROGRESS,	z.s.,	který	je	držitelem	Zlaté	známky	
(GOLD	Label).

Předsedkyně	Klastru	českých	nábytkářů,	družstvo,	 Ing.	Lucia	Ha-
raslinová,	PhD.,	k obhájení	SILVER	Label	uvedla:	„Obhajoba	Stříbrné	
známky	klastrové	excelence	je	pro	náš	klastr	potvrzením	toho,	že	
nastavené	globální	standardy	klastrového	managementu	úspěšně	
splňujeme	 již	dlouhodobě.	Zároveň	se	 také	 jedná	o potvrzení	pro	

naše	domácí	i zahraniční	partnery,	že	je	KČN	důvěryhodnou	orga-
nizací	pro	realizaci	projektů	a uzavírání	nových	partnerství.	Avšak	
i do	budoucna	budeme	pracovat	na	lepších	řídicích	mechanismech	
k poskytování	kvalitnějších	služeb	našim	členům,	abychom	zajisti-
li,	že	naši	členové	i náš	klastr	budou	na	globálním	trhu	úspěšnější	
a konkurenceschopnější.	“

Certifikát	Silver	Label	 je	 certifikát	 kvality,	 který	otevírá	nové	pří-
ležitosti	 pro	 spolupráci	 s  dalšími	 zahraničními	 klastry	 a  zároveň	
potvrzuje	úspěšnou	 implementaci	 procesů	 zlepšování,	 které	byly	
nastaveny	po	benchmarkingovém	šetření	po	získání	SILVER	Label	
ke	konci	roku	2019,	a ukazuje,	že	je	klastr	na	správné	cestě	při	zlep-
šování	řízení	klastru.
V minulém čísle Klastrovin jsme nedopatřením uvedli zavádějící text příspěvku. 
Tímto se Klastru českých nábytkářů omlouváme a správný text uvádíme zde: 
https://nca.cz/media/1ydljxf2/klastroviny_06_2021.pdf 
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Zlínský kreativní klastr ve	 spolu-
práci	 s  Krajskou	 galerií	 výtvarného	
umění	ve	Zlíně	připravuje	pro	rok	2022	
rozsáhlý	projekt	zaměřený	na	fenomén	

zlínského	průmyslového	designu	–	100	let	zlínského	designu	neboli	100	ZD.	

Ten	se	uskuteční	na	počest	významného	jubilea	–	700	let	od	první	písemné	
zmínky	o městu	Zlín.	Hlavní	myšlenkou	oslav	je	bezesporu	rozsáhlý	potenci-
ál	všech	lidí,	kteří	historicky	tvořili	a stále	i rozvíjí	město	do	takové	podoby,	
v jaké	se	nachází	nyní.	Číslice	sedm	bude	provázet	nadcházející	rok	i z hle-
diska	počtu	vlastností,	kterými	se	významné	osobnosti	minulosti,	součas-
nosti,	ale	i obecně	obyvatelé	města	mohou	pyšnit.	Mezi	ně	patří	vzdělanost,	
otevřenost,	průkopnictví,	pracovitost,	podnikavost,	vytrvalost	a kreativita.	
A právě	kreativita	je	jedním	ze	zásadních	aspektů	Zlína	a jeho	okolí.	

Cílem	 je	představit	 pomyslné	 rodinné	 stříbro	nejen	Zlína	 a  jeho	 regionu,	
které	 zformovalo	 důležité	 podhoubí	 i  pro	 dnešní	 vzdělávání	mladých	 ná-
vrhářů,	činnost	profesionálních	designérů	a studií,	či	hodnotnou	produkci	
firem,	které	s nimi	spolupracují.	Design	je	 jednou	ze	základních	činností,	
které	významně	ovlivňují	kvalitu	našeho	života	a tento	projekt	má	za	cíl	při-
pomenout	nejen	jeho	kořeny,	historickou	genezi	oboru	a důležité	osobnos-
ti	s ním	spojené,	ale	zároveň	reflektovat	i současný	stav.

Připravovaná	 expozice	 se	 zaměří	 svou	 první	 částí	 na	 historii,	 na	 kterou	
naváže	přehlídka	významných	designových	firem	a  značek	především	ze	
současnosti	 a  doplněna	 bude	 přednáškovou	 a  zážitkovou	 částí	 v  rámci	
konference.	

„Zlín	je	svým	množstvím	všemožných	kreativců	a umělců	znám	již	několik	
desítek	let	a tato	akce	by	měla	veřejnosti	potenciál	města	znovu	připome-
nout.	Jsme	také	velmi	rádi,	že	právě	Zlínský	kreativní	klastr	má	možnost	
na	tomto	projektu	pracovat	a opět	se	tak	přiblížit	naší	vizi,	že	město	Zlín	
a Zlínský	kraj	budou	představovat	jedno	z nejvýznamnějších	center	kreativ-

ních	průmyslů	České	republiky“	dodává	viceprezident	ZKK	Dušan	Sviečka.	

Projekt	bude	uskutečněn	ve	spolupráci	s každoroční	akcí	Zlin	Design	Week,	
která	je	organizována	Fakultou	multimediálních	komunikací	Univerzity	To-
máše	Bati	ve	Zlíně.	

HUB 123
Jak	jsem	uvedli	v minulém	čísle	Klastrovin,	v tomto	roce	se	nám	podařilo	
uskutečnit	připravovaný	projekt	týkající	se	otevření	a správy	coworkin-
gového	centra	v srdci	Uherského	Hradiště.	Ten	 je	zaměřený	na	 rozvoj	
a podporu	kreativních	průmyslů.

Za	 prvních	 pár	 měsíců	 se	 nám	 podařilo	 navázat	 několik	 spoluprací	
s místními	subjekty	z oblasti	KKP,	 jako	je	například	Letní	filmová	škola	
nebo	startup	3D	Vec.	Uspořádali	jsme	přes	20	akcí	a setkali	se	s více	než	
400	návštěvníky.	

Mezi	jeden	z úspěšných	konceptů	patří	inspirativní	setkání	při	ranní	kávě	
nazvané	“Na	snídaňu	do	HUB(y)	123	s…	“,	kde	si	zveme	hosty	z oblasti	pod-
nikání,	kreativních	odvětví,	politiky,	kultury	a vzdělávání.	Nebo	například	
networkingová	akce	s názvem	SMILEworking,	která	má	za	cíl	předávat	
kontakty,	inspiraci,	ale	také	zábavu.	Pořádána	je	ve	spolupráci	s organi-
zací	MYSLI	Jinak.	Jejím	cílem	je	zmapování	potřeb	drobných	a středních	
podnikatelů.	

„Jsme	sice	stále	na	začátku,	ale	už	nyní	za	sebou	máme	několik	úspěšných	
akcí,	které	měly	u návštěvníků	pozitivní	ohlas.	Osobně	mě	velmi	těší,	že	se	
mezi	nimi	neustále	objevují	noví	lidé	a díky	rozmanitosti	jednotlivých	even-
tů	můžeme	oslovit	i širší	skupinu.	Věřím,	že	HUB	123	bude	pro	město	příno-
sem	a čím	dál	více	se	zde	bude	formovat	komunita	kreativců”	doplňuje	svůj	
pohled	manažerka	coworkingového	centra	Vendula	Doubravská.	

Pro	financování	projektu	se	podařilo	získat	finance	z Voucheru	Asistence	
v rámci	projektu	Smart	akcelerátor	Zlínského	kraje	II,	který	je	financován	
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z prostředků	Evropských	strukturálních	a investičních	fondů	a Zlínského	
kraje.	Dále	je	to	grant	z projektu	Dokážeme	víc	České	spořitelny	a nadace	
Via.	Díky	němu	se	spolufinancují	akce	na	podporu	podnikatelské	a širší	
komunity.	

Concordia Design Akcelerátor 

Zlínský	kreativní	klastr	se	stal	mezinárodním	partnerem	Concordia	Design	
Akcelerátoru	–	unikátního	programu	pro	projekty,	které	podpoří	společnost	
a firmy	v postcovidové	ekonomice.

Concordia	Design	Akcelerátor	je	navržen	tak,	aby	pomohl	začínajícím	pod-
nikům	urychlit	 růst	 jejich	businessu	a dosažení	mezinárodního	úspěchu.	
Program	poskytuje	peníze	pro	rozvoj	(bezplatný	kapitálový	příspěvek	až	do	
výše	65	000	EUR),	přístup	ke	spolehlivým	obchodním	partnerům,	podporu	
mentorů	nebo	asistenci	s vyřizováním	formalit.

Zakladatelé	 mohou	 v  rámci	 programu	 očekávat	 až	 13	 měsíců	 intenzivní	
a  fascinující	 práce.	 Akcelerátor	 je	 propojí	 s  průmyslovými	 partnery,	 kteří	
ověří	jejich	navrhované	řešení,	nebo	s investičními	fondy,	které	budou	mít	
zájem	o investici	do	jejich	projektu.	Startupy	budou	pracovat	se	zástupci	
celosvětově	renomovaných	společností,	zkušenými	investory	a podnikate-
li,	kteří	vyšlapali	cestu,	kterou	nyní	startupy	kráčí.

Akcelerátor	preferuje	týmy	zaměřené	na	umělou	inteligenci,	kybernetickou	
bezpečnost	a smart	cities,	což	však	neznamená,	že	vylučuje	jiná	témata.
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CzechBio - asociace biotechnolo-
gických společností ČR, z.s.p.o. 

Asociace	biotechnologických	společ-
ností	 hledala	 další	možnosti	 jak	 pod-
pořit	své	členy.	

Na	zasedání	představenstva	asociace	
na	konci	roku	2020	se	probíraly	potře-

by	členů	a kromě	jiného	bylo	diskutováno	i téma	přípravy	podkladů	pro	
podávání	žádostí	o vědecké	granty.	Žádost	o grant	v malých	společnos-
tech	obvykle	připravují	vědečtí	pracovníci	a jejich	součástí	jsou	i poža-
davky	 poskytovatele	 grantu	 na	 hodnocení	 ekonomických	 parametrů	
výzkumu	s pojené	s marketingovými	aktivitami.	Tato	oblast	je	pro	věd-
ce	obtížně	zpracovatelná	a proto	padl	návrh	na	zpracování	vybraného	
širšího	tématu	odbornou	firmou	a poskytnutí	výstupů	členům	asocia-
ce.	Bylo	navrženo	několik	témat	a na	základě	hlasování	členů	bylo	vy-
bráno	téma	„2021	-	Problematika	bakteriální	rezistence“.

V rámci zpracování tématu byly určeny tyto výstupy:
1.	 	Pro	členské	organizace	centrálně	zajistit	a vydat	formou	publikace	
průzkum	trhu	/	marketingovou	studii,	kterou	by	členové	mohli	využí-
vat	při	žádostech	o VaVaI	projekty.

2.		Vytvořit	rešeršní	publikaci	shrnující	české,	evropské	i světové	aktivi-
ty	v oblasti	vybraného	tématu.

3.	 	Podporovat	medializaci	tématu	jako	celku.

	 •	Příprava	podkladů	pro	média

V průběhu	roku	byl	na	základě	jednání	a výběrového	řízení	vybrán	do-
davatel,	společnost	MEDISTYL	s.r.o.	Tato	společnost	zpracovala	studii,	

která	byla	schválena	představenstvem	asociace	a bude	jí	prezentovat	
na	Valné	hromadě	asociace	v prosinci	2021.

Studie	bude	předána	členům	asociace,	kteří	se	zabývají	výzkumem	ve	
zvolené	oblasti	a budou	jí	moct	využívat	při	přípravě	žádostí	o granty.	
Věříme,	že	jim	to	ulehčí	práci	a zvýší	úroveň	podaných	žádostí	v dané	
oblasti.	V případě	zájmu,	může	asociace	připravit	obdobnou	studii	i pro	
další	témata.
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Bezpečnostně technologický klastr svými	 aktivitami	 již	 více	 než	
10	let	podporuje	posilování	bezpečnosti	napříč	nejrůznějšími	obo-
ry	a to	nejen	v průmyslové	sféře.	Za	podpory	zejména	Ministerstva	
průmyslu	a obchodu	ČR	z dotačního	programu	Spolupráce	–	klastr	
zdárně	realizoval	investiční	a výzkumně-vývojové	projekty	v sumár-
ní	výši	okolo	90	mil.	Kč,	měkké	projekty	pak	ve	výši	zhruba	10	mil.	
Kč.	S využitím	i dalších	dotačních	zdrojů	naplňuje	své	poslání	vzdě-
láváním	v bezpečnosti	a to	jak	zaměstnanců	členů	klastru,	tak	i dětí,	
mládeže	a veřejnosti.	

Svým	členům	napomáhá	Bezpečnostně	technologický	klastr	k roz-
voji	 realizací	 výzkumně-vývojových	 projektů	 a  budováním	 sdílené	
infrastruktury.	V  rámci	 takového	projektu	byla	vybudována	napří-
klad	mobilní	měřicí	laboratoř	pro	měření	znečištění	ovzduší.	Jedná	
se	o měřicí	vůz,	který	členové	klastru	využívají	k monitoringu	ovzdu-
ší	napříč	Českou	republikou.	Aktuálně	klastr	vybudoval	výzkumnou	
a  zkušební	 laboratoř	 hořlavosti	materiálů	 v Novém	Jičíně,	 kde	 si	
členové	 klastru	mohou	 provést	měření	 na	 unikátním	přístroji	 pro	
stanovení	hořlavosti	metodou	kyslíkového	 indexu	a FTIR	spektro-
metru.	V rámci	této	sdílené	laboratoře	by	měl	započít	také	výzkum	
a vývoj	 inovativního	složení	polymeru	pro	vakuové	 tváření	a vstři-
kování	 s  protipožárními	 vlastnostmi	 dle	 legislativy,	 která	 vstoupí	
v platnost	v nadcházejících	letech	a prakticky	žádný	výrobce	na	ni	
není	připraven.	Tento	nový	materiál	bude	splňovat	nové	legislativní	
požadavky	a bude	využitelný	zejména	v hromadné	veřejné	dopravě	
–	autobusové,	letecké	a drážní.

Bezpečnostně	 technologický	 klastr	 pořádá	 v  rámci	 svých	 „měk-
kých	aktivit“	Festival	bezpečnosti,	který	je	přehlídkou	záchranných	
složek	a činností	nejrůznějších	aktérů	v oblasti	bezpečnosti.	Cílem	
festivalu	je	spojení	zájmu	odborné	a laické	veřejnosti	o oblasti	bez-
pečnosti	v pracovních	skupinách	klastru,	kterými	jsou	Safety,	Se-
curity,	Ekologie,	Vzdělávání	a Výzkum	a vývoj.	Festival	je	zážitkovou	
akcí,	kde	si	návštěvníci	mohou	zastřílet	například	z policejní	či	vo-
jenské	pistole,	lehnout	si	do	sanitky	či	uhasit	oheň	a demonstrativ-
ní	formou	tak	informuje	o důležitosti	bezpečnosti	širokou	veřejnost	
a děti	a mládež	různých	věkových	skupin	a posiluje	potřebu	bezpeč-
nosti	v životě	každého	člověka.

Dalšími	 aktivitami	 Bezpečnostně	 technologického	 klastru	 jsou	
analýzy,	studie	a poradenství	v oblasti	požární	ochrany,	bezpečnosti	
práce,	ochrany	veřejného	zdraví,	ochrany	osob	a majetku,	ochraně	
životního	prostředí	a ekologie	a dalších	oblastech	napříč	pracovní-
mi	skupinami	klastru.	Klastr	rovněž	pro	své	členy	monitoruje	nové	
dotační	možnosti	a podílí	se	na	společných	projektových	aktivitách	
svých	členů.

Ing. Simona Guzdková, manažerka klastru,simona.guzdkova@btklastr.cz, www.btklastr.cz
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Network Security Monitoring Cluster 

I v dnešní	poměrně	turbulentní	době	je	zjevné,	že	informační	a ky-
bernetickou	 bezpečnost	 včetně	 vzdělávání	 není	možné	 opomíjet.	
Stále	vyšší	míra	elektronizace,	automatizace	a všeho	smart,	velice	
významně	ovlivňuje	naše	profesní	 i  soukromé	životy.	Vysoká	míra	
závislosti	 na	 informačních	 a  komunikačních	 technologiích,	 poža-
davky	na	automatizované	zpracování	velkých	objemů	dat,	pronikání	
technologií	využívajících	strojové	učení	a umělou	inteligenci	do	na-
šeho	každodenního	konání,	to	všechno	klade	stále	vyšší	nároky	na	
obyvatele	ČR,	kteří	musí	být	schopni	vyrovnat	se	se	směřováním	ČR	
k rozvinuté	informační	společnosti.

Člen	NCA,	Network	Security	Monitoring	Cluster	 (NSMC),	 se	vzdě-
lávání	v  informační	a kybernetické	bezpečnosti	věnuje	 již	od	roku	
2010	a inicioval	vznik	vzdělávacích	programů	jak	pro	zaměstnance	
a veřejnost,	tak	i v našem	vysokém	a středním	školství.	

Ve	středním	školství	NSMC	nejen	že	sestavil	osnovu	vzdělávacího	
programu	 Kybernetická	 bezpečnost,	 podle	 níž	 se	 tento	 předmět	
již	od	roku	2017	na	vybraných	SŠ	vyučuje,	ale	také	je	autorem	Kon-
cepce	 středoškolských	 junior	 center	 excelence	 informační	 bez-
pečnosti	 v  ČR	 (Koncepce	 JCE	 IB)	 (https://www.nsmcluster.com/
junior-centra-excelence-informacni-bezpecnosti-v-cr/).	 Každá	
střední	škola,	která	chce	takovým	excelentním	centrem	být,	musí	
prokázat	nejen	schopnost	problematiku	informační	a kybernetické	
vyučovat	(výuka	studentů,	vzdělávání	široké	veřejnosti,	konference,	
workshopy,	soutěže,	cvičení),	ale	také	zajistit	odpovídající	bezpeč-

nostní	opatření	ve	škole	samé,	včetně	spolupráce	s ostatními	junior	
centry	v republice,	s vysokými	školami,	včetně	mentoringu	škol	zá-
kladních.	Výuka	samotná	ale	není	pouze	o teorii.	Excelentní	centra,	
která	jsou	budována	v souladu	s Koncepcí,	jsou	rovněž	vybavena	la-
boratoří,	ve	které	jsou	umístěny	stejné	technologie,	jako	v reálném	světě.	

Tak	je	zajištěn	princip	souladu	s praxí.	Koncepce	navíc	počítá	s je-
dinou	investicí	do	laboratoře	v rámci	daného	regionu.	Ostatní	juni-
or	centra	pak	tuto	 laboratoř	mají	rovněž	k dispozici,	protože	další	
z podmínek	Koncepce	je	dostupnost	laboratoře	i pro	ostatní	školy,	
které	 laboratoř	 nemají.	 Tím	 je	 zajištěna	 vysoká	 efektivita,	 proto-
že	technologie	nejsou	z nejlevnějších.	Že	je	Koncepce	progresivní	
a smysluplná	je	zřejmé	nejen	z enormního	zájmu	středních	škol.	Vel-
kým	úspěchem	je	její	podpora	gestorem	v oblasti	informační	a ky-
bernetické	bezpečnosti	v ČR	–	NÚKIB,	který	její	podporu	zapraco-
val	do	Akčního	plánu	k Národní	strategii	kybernetické	bezpečnosti	
České	 republiky	 na	 období	 let	 2021	 až	 2025	 (https://www.nukib.
cz/download/publikace/strategie_akcni_plany/akcni_plan_2021-
2025.pdf).	

První	střední	školou,	která	je	v cestě	stát	se	JCE	IB	dle	Koncepce	
nejdále,	 je	SŠ	IPF	Čichnova	Brno.	Tato	škola	plní	 již	většinu	para-
metrů	daných	Koncepcí.	Závěrečnou	certifikací	bude	proces	cesty	
této	vzorové	školy	k JCE	IB	završen.	Kandidáti	pro	získání	označení	
JCE	IB	se	rýsují	i v dalších	regionech,	nejen	na	Moravě,	ale	i v Čechách.

Koncepce	je	podporována	nejen	jejím	autorem	(NSMC)	a NÚKIB,	ale	
i Masarykovou	univerzitou	v Brně,	Asociací	krajů,	komisí	pro	vzdě-
lávání,	NCA,	RHK	Brno,	JHK	a dalšími	institucemi.	Česká	republika	
tak	 je	 i  díky	 tomuto	počinu	 významnou	 zemí	 v  oblasti	 informační	
a kybernetické	bezpečnosti	v rámci	EU.	To	rovněž	dokládá	nezane-
dbatelný	význam	klastrů	nejen	pro	naší	zemi.

Ing. Jiří Sedláček, výkonný ředitel, jiri.sedlacek@nsmcluster.com, www.nsmcluster.com
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BizGarden s.r.o.	je	členem	Národní	klastrové	asociace	od	roku	2012.	
Nejsme	 typickým	 členem.	Nejsme	 totiž	 klastrem.	 V  naší	 činnos-
ti	 jsme	ale	klastrování	od	samého	počátku	aplikovali	 jako	základní	
princip.	Jsme	soukromá	výzkumná	organizace,	vyhledáváme	part-
nery	a vytváříme	společenství	odborníků	z příbuzných	či	rozdílných	
oborů,	 kteří	 společně	 řeší	 vývojové	 projekty	 s  cílem	 uvést	 na	 trh	
nové,	inovativní	služby	nebo	výrobky.	Specializovali	jsme	se.	V námi	
vyvíjených	výrobcích	nebo	službách	se	uplatňují	kosmické	techno-
logie,	globální	navigační	systémy,	satelitní	komunikace	nebo	sním-
kování	 země.	 Oborově	 se	 pohybujeme	 v  technologiích	 UAV,	 tedy	
dronů.	Specificky	služeb	UAV	poskytovaných	v plně	automatickém	
nebo	autonomním	režimu.	Naší	druhou	specializací	je	oblast	digita-
lizace	v průmyslu	cestovního	ruchu.	

Pracujeme	 na	 projektech	 financovaných	 z  výsledků	 již	 realizova-
ných	služeb	uvedených	na	trh	a využíváme	spolufinancování	formou	
obchodní	 smlouvy	 s Evropskou	 kosmickou	nebo	obrannou	 agen-
turou	nebo	projektů	realizovaných	s využitím	fondů	Evropské	unie	
(Horizont	2020,	Interreg	apod.)

Velmi	rádi	bychom	proto	upozornili	na	právě	zahájený	projekt,	jehož	
jsme	aktivním	partnerem.	10.11.	vstoupil	do	realizace	projekt	DIGI-
TOUR	spolufinancovaný	z programu	COSME.	

DIGITOUR	 si	 klade	 za	 cíl	 zvýšit	 konkurenceschopnost	 a  odolnost	
malých	a středních	podniků	v cestovním	ruchu	v Evropě,	aby	zvlád-
ly	 reagovat	 na	 novou	 éru	 v  tomto	 odvětví,	 ovlivněnou	 zkušeností	
z krize	posledních	dvou	let.	Prostředkem	je	zvyšováním	digitálních	

dovedností	 a  znalostí,	 podpora	 inovativních	 udržitelných	 nápadů	
a řešení	a podpora	přeshraničních	a meziodvětvových	partnerství.	

Za	 tímto	účelem	bude	DIGITOUR	podporovat	více	než	 100	malých	
a středních	podniků	prostřednictvím	financování	malých	projektů,	
zvyšování	kvalifikace	a budování	kapacit	s využitím	kolaboračních	
inovačních	voucherů.	Pro	nás	samotné	se	bude	jednat	o první	pro-
jekt,	ve	kterém	využijeme	kaskádové	financování.	

Budeme	 velmi	 rádi,	 pokud	 jako	 naši	 partneři	 v  národní	 klastrové	
asociaci	zvážíte,	zda	vaše	obory	nebo	jednotliví	členové	nemají	po-
tenciální	možnost	dodávat	své	výrobky	a služby	v oboru	cestovního	ruchu.

Ing. Luděk Kühr, univerzální expert, l.kuhr@bizgarden.cz, www.bizgraden.cz
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Asociace obranného a  bezpeč-
nostního průmyslu České repub-
liky (AOBP)	 	 již	 od	 roku	 1997	 hájí	
zájmy	 českého	 obranného	 a  bez-

pečnostního	průmyslu.	 Sdružuje	firmy	 zabývající	 se	 výzkumem,	 vývo-
jem,	 výrobou,	 obchodem	 a marketingem	 s  obrannou	 a  bezpečnostní	
technikou,	materiálem	a službami.	AOBP	současně	sdružuje	přes	130	
členských	firem	z velmi	širokého	spektra	oblastí	obrany	a bezpečnosti	–	
letecké	či	pozemní	techniky,	elektrotechniky,	vybavení	pro	integrovaný	
záchranný	systém,	zbraní	a munice,	protipovodňových	zařízení,	ochrany	
proti	hrozbám	CBRN	(chemickým,	biologickým,	radiologickým	a jader-
ným	zbraním),	radiolokačních	systémů	nebo	kybernetické	bezpečnosti.	
Členy	jsou	také	univerzity	a výzkumné	ústavy,	díky	kterým	AOBP	propo-
juje	průmysl	s vědou,	výzkumem	a vývojem,	což	zvyšuje	inovační	poten-
ciál	a konkurenceschopnost	českého	průmyslu	a přispívá	k vědeckému	
pokroku	 a  k  jeho	 praktickému	 využití.	 Ostatně,	 řada	 členských	 firem	
AOBP	 se	 výrazně	 podílela	 i  na	 zvládání	 pandemie	 covid-19.	 Asociace	
také	úzce	spolupracuje	s českými	legislativními	i exekutivními	orgány,	
zejména	s vybranými	výbory	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	

republiky	a s ministerstvy	obrany,	vnitra,	průmyslu	a obchodu	a zahra-
ničních	věcí.

AOBP	 je	 důležitým	 kontaktním	místem	 pro	 zahraniční	 partnery	 i  pro	
obdobně	zaměřené	zahraniční	asociace	–	s řadou	z nich	má	Asociace	
uzavřené	dohody	a smlouvy	o partnerství.	Asociace	 je	také	členem	si	
spolupracuje	s řadou	organizací	a institucí	v rámci	NATO	(NSPA,	NIAG,	
NCIA)	a Evropské	unie	(ASD,	EDA).	Velkou	výzvou	pro	příští	roky	je	Evrop-
ský	obranný	fond	(EDF).	Na	základě	jmenovacího	dopisu	ministra	obrany	
ČR,	se	zástupkyně	ředitele	AOBP	Ing.	Kristýna	Stejskalová,	Ph.D.	stala	
National	Focal	Point	za	Českou	republiku	pro	EDF	a doc.	Ing.	Milan	Šna-
jder,	CSc.	byl	za	AOBP	schválen	do	expertního	sboru	Evropské	komise.	

AOBP	 je	 tak	nyní	hlavním	kontaktním	místem	pro	české	obranné	fir-
my	v rámci	Evropského	obranného	fondu,	přičemž	na	webu	AOBP	 je	
také	speciální	sekce	k  tématu	EDF	 (https://aobp.cz/evropsky-obran-
ny-fond/).	V dalších	 letech	bude	pravidelně	ve	spolupráci	s  resortem	
obrany	organizovat	semináře	a poskytovat	českým	firmám	konzultace	
týkající	 se	 problematiky	 Evropského	 obranného	 fondu,	 který	 běží	 na	
období	let	2021–2027	s rozpočtem	8	mld.	EUR.

PŘEDSTAVENÍ  
NOVÝCH ČLENŮ NCA 

35Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D., zástupce ředitele, stejskalova@aobp.cz, www.aobp.cz



Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. vznikl	v roce	2013.	
Ve	stanovách	klastru	jsou	ukotveny	tyto	cíle:	

•	 	Koordinace	 rozvoje	 sociálního	 podnikání	 a  sociálních	 inovací	
v MSK,

•	 	Podpora	 rozvoje	 zaměstnanosti	 znevýhodněných	 osob	 na	 trhu	
práce	v regionu	Moravskoslezského	kraje,

Členové klastru jsou řádní i přidružení.

Klastr	má	 8	 let	 zkušeností	 z  koordinace	 kolem	 80	 členských	 or-
ganizací	 s  různým	 zaměřením.	 Struktura	 členských	 organizací	 je	
různorodá:	s.r.o.,	zapsané	spolky,	zapsané	ústavy,	v.d.	a vzdělávací	
instituce.	

Činnosti členských organizací jsou různorodé: 

•	 	výroba	doplňků	stravy,	zpracování	plastů,	dřevovýroba,	výrobky	
pro	 udržitelnou	 domácnost,	 digitalizace	 a  skartace	 dokumen-
tů,	balení	a montáž,	ozvučování,	reklama	a propagační	materiály	
a mnoho	dalších	činností

Dále	sociální	služby	v rozsahu	služeb	dle	Zákona	o sociálních	služ-
bách.	Členem	klastru	SINEC	je	např.	Slezská	diakonie	–	největší	po-
skytovatel	sociálních	služeb	v ČR.

Významnou	pozitivní	zkušenost	vnímáme	komunikaci	SINEC	s KÚ	
Moravskoslezského	 kraje,	 se	 kterým	 je	 podepsáno	Memorandum	
na	podporu	rozvoje	sociálních	podniků.	Dobrá	je	komunikace	a spo-
lupráce	s municipalitami	a spolupráce	s významnými	firmami.	

Negativní	 zkušenosti	 pramení	 zejména	 z  nejednotného	 vnímání	
definice	 sociální	 inovace	 a  sociálního	 podnikání.	 Dvojnásob	 platí	
myšlenka	–	co	je	sociální	podnik,	to	se	nedá	vysvětlit,	to	se	musí	po-
chopit	(Ing.	Karel	Rychtář).

Dobré příklady sociálního podnikání:

•	 P&A Thrax	–	vývoj	a výroba	doplňků	stravy,	sportovní	výživy	a far-
maceutických	 výrobků,	 poloautomatické	 linky	 obsluhované	 lidmi	
umožňují	 zpracovávat	 zakázky	 i  pro	menší	 klienty.	 Zaměření	 pře-
devším	na	lidi	ve	složitých	životních	situacích	–	rekvalifikace	osob	
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propuštěných	z těžkého	průmyslu,	po	výkonu	trestu	nebo	s nedo-
statečným	vzděláním.

•	 	AREVAL	 s.r.o.	 –	 oprava	 počítačů,	 notebooků	 a  tiskáren,	 strojní	 
vyšívání,	laserové	gravírování,

•	 	TRIANON	–	digitalizace	a skartace,	separace	a recyklace	–	význam-
ný	vývoj	a výzkum	v cirkulární	ekonomice,

•	 	Ergon	 –	 přes	 200	 zdravotně	 postižených	 zaměstnanců,	 balící	
a kompletační	práce	pro	nadnárodní	koncerny	–	Gardena,	Husqar-
na,	Wallmark,

•	 	Chrpa	–	50	zdravotně	postižených	zaměstnanců;	originální	dárko-
vé	předměty	uměleckého	charakteru;	dodává	výrobky	do	desítek	
prodejen	s dárkovými	předměty	ve	většině	velkých	měst	v ČR,

•	 	T-WOOD	 –	 zaměstnávání	 zdravotně	 postižených	 osob;	 vysoce	
kvalitní	dřevěné	výrobky,	dřevěné	značky,	originální	podlahy,	do-
davatel	při	restaurování	historických	památek,

•	 	GERLICH	Odry	–	výroba	hraček	ze	dřeva	–	návrat	k přírodě	a tradi-
cím	–	inspirace	pro	budoucnost,

•	 	SIMMABELLE	-	výroba	pařených	sýrů	a dalších	sýrových	specialit	
z kravského	mléka.	Prioritou	je	sladit	původní	tradiční	výrobní	po-
stupy	se	současnými	vysokými	nároky	ve	výrobě	potravin,

•	 	MISTKA	SEWING	–	Zero	waste	produkty,	produkty	na	bezobalové	
nákupy,	sáčky	na	pečivo	a chleba	s membránou,	svačinové	kapsy.

Členové	klastru	SINEC	se	sdružují	od	Hrčavy	až	po	Krnov.	Vzhledem	
k různorodosti	zaměření	členských	organizací	a teritoriálního	rozlo-
žení	je	naplňování	cílů	klastru	obtížné	ale	radostní.
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Členové NCA k 1. květnu 2022
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Bezpečnostně - technologický klastr, z.s.

BizGarden, s.r.o.

CGMC, družstvo

CLUTEX - Klastr Technické textilie, z.s.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Czech Marine Cluster, z.s.

Czech Smart City Cluster, z.s.

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.

CZECHIMPLANT, z. s.

Česká membránová platforma z.s.

České umění skla - Český a moravský sklářský klastr

Český konopný klastr, z. s.

Český optický klastr, z. s.

Energeticko - technický inovační klastr, z.s.

IT Cluster, z.s.

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

MedChemBio

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Moravský letecký klastr, z.s.

NANOPROGRESS, z.s.

Národní strojírenský klastr, z. s.

Network Security Monitoring Cluster, družstvo

Plastikářský klastr z.s.

Regionální potravinářský klastr, z.s.

Technologické centrum AV ČR

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Zlínský kreativní klastr, z.s.
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klastrových / výzkumných  
a podpůrných organizací

firem / ostatních členů

Celkový počet zaměstnanců  
v členských organizacích (cca)

25/6
638/170

410 tis

NCA sdružuje

Národní klastrová asociace 

Studentská	6202/17
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