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Záštitu Dnu klastrů v Plzeňském kraji udělili

Bc. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje

a Martin Zrzavecký, primátor města Plzně 
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Národní klastrová asociace ve spolupráci 
s Plzeňským krajem, Statutárním městem Plzeň 

a Klastrem MECHATRONIKA připravuje 

DEN KLASTRŮ 
V PLZEŇSKÉM KRAJI

SAVE THE DATE: čtvrtek 18. října 2018
Místo konání: DEPO 2015 Presslova 14, Plzeň

Po úspěšných akcích v již pěti krajích Vám i letos v Plzni představíme výsledky spolupráce 
firem, univerzit a výzkumných institucí v klastrových organizacích Plzeňského kraje a celé 
ČR. Můžete se těšit na zajímavé projekty, exponáty, prezentace a vystoupení odborníků. 

Na pozvánce s detailním programem již pracujeme. 
Plánujeme i účast zástupců bavorských klastrových organizací. 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI 

Akce se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a primátora města Plzně. 

DEN KLASTRŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
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PROGRAM

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Klastrem MECHATRONIKA 
Vás srdečně zve na akci  

DEN KLASTRŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
18. října 2018 

Místo konání: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

PRogRAM

9:30 – 10:00 Příchod a registrace hostů

10:00 – 10:15 Zahájení akce a přivítání účastníků 
Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje
Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace

10:15 – 10:35 Podpora klastrů v České republice a její výsledky
Robert Wenzel, odbor implementace strukturálních fondů MPO

10:35 – 11:00 Bavorská klastrová politika – proč má smysl podporovat klastry?  
Dr. Stephan Pflugbeil, Bavorské ministerstvo hospodářství, energetiky a technologie

11:00 – 11:20 Přestávka

11:20 – 11:30 Spolupráce v klastrech přináší plody
Pavla Břusková, Národní klastrová asociace

11:30 – 12:00 Představení zástupců vystavujících klastrových organizací

12:00 – 13:00 Klastry a jejich význam pro inovace v praxi / Panelová diskuze 
V panelu vystoupí zástupci českých a bavorských klastrových organizací a jejich členských firem 
(Klastr MECHATRONIKA, Moravský letecký a Český optický klastr)
Moderuje: doc. Jiří Blažek Ph.D., Přírodovědecká fakulta, UK Praha

13:00 – 14:00 Oběd 

14:00 – 16:00 Matchmaking mezi českými a bavorskými klastry, firmami a univerzitami

14:00 – 16:00 Prezentace partnerů a jejich projektů
NCA - Projekt KETGATE (Interreg-CE), Český optický klastr a MEOPTA-optika, s.r.o.
NCA - Projekt DanuBioValNet (Interreg Danube Transnational Programme)
ZČU - Projekt SMART-watch (Interreg-CE)

16:00 Ukončení akce 
Účast na akci je bezplatná. Registrujte se zde. 

Akce se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a primátora Statutárního města Plzeň

PARTNEřI A VySTAVOVATElé:

Regionální
potravinářský

klastr

SMART_watch

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
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Ivo Grüner, náměstek hejtmana 
Plzeňského kraje

Irena Vostracká, ředitelka 
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Pavla Břusková, prezidentka 
Národní klastrové asociace  

ÚVODNÍ SLOVO

DEN KLASTRŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
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Na Dnu klastrů v Plzeňském kraji své  
výsledky a úspěchy představili:

• Český optický klastr
• Hi-Tech inovační klastr
• Klastr Chytrý Plzeňský kraj
• Klastr MECHATRONIKA
• Moravský letecký klastr
• Moravskoslezský automobilový klastr
• NANOPROGRESS
• Národní strojírenský klastr
• Regionální potravinářský klastr

Bavorské klastrové organizace:

• Cluster Mechatronik & Automation
• Cluster Ernährung (potravinářství)

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
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Představení zástupců vystavujících klastrových organizací a NCA
zleva Jana Nevřelová - Moravskoslezský automobilový klastr, Petr Tomášek - Moravský letecký klastr, Alexandr Schäferling - Cluster 
Mechatronik & Automation, Michal Zemko - Klastr MECHATRONIKA, Anja Grillenberger - Cluster Ernährung, Pavla Břusková  - Národní 
klastrová asociace, Kamil Pícha - Regionální potravinářský klastr, Zdeněk Klouček - Hi-Tech inovační klastr, Jiří Herinek - Český optický 
klastr a Milan Raclavský - Národní strojírenský klastr

DEN KLASTRŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
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Spolupráce v klastrech přináší plody  - úvodní prezentace  
Pavly Břuskové, prezidentky Národní klastrové asociace, shrnující  
vývoj a současný stav klastrové koncepce v ČR, Evropě a ve světě

Klastrová politika v Bavorsku – proč má smysl podporovat 
klastry, přínosné vystoupení Dr. Stephana Pflugbeila z bavorské-
ho Ministerstva  hospodářství, energetiky a technologie

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
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Panelová diskuze na téma „Klastry a jejich význam pro inovace v praxi“
zleva Michal Zemko – Klastr Mechatronika, Petr Tomášek – Moravský letecký klastr, Alexander Schäferling – Cluster Mechatronik & 
Automation, Stephan Pflugbeil – Bavorské Ministerstvo  hospodářství, energetiky a technologie,  Jiří Herinek – Český optický klastr 
a moderátor diskuze Jiří Blažek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

DEN KLASTRŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI



10

Tisková zpráva

Den klastrů v Plzeňském kraji
Národní klastrová asociace ve spolupráci s Klastrem MECHATRONIKA uspo-
řádala 18. října v Plzni v pořadí již šestý „Den klastrů“ v regionech ČR s cílem 
seznámit širší veřejnost, zástupce firem, univerzit a  jiných organizací s  čin-
ností a úspěchy klastrových organizací. Záštitu nad akcí převzali hejtman Pl-
zeňského kraje, Josef Bernard, a  primátor Statutárního města Plzně, Martin 
Zrzavecký.
Den klastrů v  Plzeňském kraji probíhal v  netradičních post-průmyslových 
prostorách DEPO2015, které vytvořily pro tuto akci originální atmosféru pro-
pojení kultury s byznysem. Den klastrů se totiž v Plzni odehrál v úvodu Česko-
-bavorských kulturních dnů. Téměř 70 účastníků přivítal náměstek hejtmana 
Plzeňského kraje, Ivo Grüner, společně s ředitelkou Útvaru koncepce a rozvo-
je města Plzně, Irenou Vostrackou. 
Prezidentka Národní klastrové asociace (NCA), Pavla Břusková, pozdravila 
také bavorské partnery a  ve své prezentaci poukázala na rostoucí význam 
kvalitní klastrové politiky v  regionálním, národním, evropském i  globálním 
kontextu. „Klastry jsou nástroji pro zvyšování konkurenceschopnosti. Společ-
ně se totiž firmy ve svém oboru dostanou dál a rychleji než individuálně. Fir-
my z přirozeného klastru sdružené v klastrové organizaci si mohou stanovit 
ambiciózní strategické cíle, kterých pak dosahují prostřednictvím společných 
projektů ať už ve výzkumu a  inovacích nebo internacionalizaci.“, vysvětlila 
Pavla Břusková. 
Účelnost systémové podpory klastrů a  koncepčního zastřešení jejich roz-
voje potvrdil Dr. Stephan Pflugbeil z bavorského Ministerstva hospodářství, 
energetiky a  technologie, kde zodpovídá za útvar aplikovaného výzkumu 
a klastrů. Všem 17 bavorským klastrům 
ministerstvo přispívá z 50 % na provozní náklady. Do jejich strategie nezasa-
huje, ale pro každý klastr má speciální komisi, která je o všem informovaná 
a schvaluje jeho podnikatelské plány. Zajímavostí je, že klade důraz na kvalitní 
personální obsazení managementu klastru, včetně toho, že každý klastr má

svého mluvčího, kterým je respektovaný odborník či vědec v daném oboru.
Dr. Pflugbeil rovněž zasedl v  panelové diskusi, kterou moderoval doc. Jiří 
Blažek z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. Dalšími panelisty 
byli Michal Zemko, prezident Klastru Mechatronika, Petr Tomášek, manažer 
Moravského leteckého klastru, Alexander Schäferling, mluvčí bavorského 
Klastru mechatronika a automatizace, a Jiří Herinek zastupující Český optic-
ký klastr. Diskuse otevřela témata vzniku nových služeb a  aktivit pro členy 
klastrových organizací a jak management klastru pomáhá rozvíjet spolupráci 
i v podmínkách konkurence mezi firmami či nedostatku lidských zdrojů. Opě-
tovně se ukázalo, že tyto vysoké nároky na management klastrových organi-
zací, následně realizovaná progresivní řešení a synergie z nich vyplývající činí 
z klastrů tahouny hospodářského rozvoje.
Odpolední část programu byla věnována matchmakingu mezi účastníky 
akce a prezentaci mezinárodních projektů SMART watch, KETGATE a DanuBi-
oValNet spolufinancovaných z programu Interreg. Během celého Dne klastrů 
byli návštěvníkům k dispozici stánky jednotlivých klastrových organizací se-
znamující s jejich aktivitami, projekty a dosaženými výsledky. Mezi vystavova-
teli byl tentokrát Klastr MECHATRONIKA, Klastr Chytrý Plzeňský kraj, Český op-
tický klastr, Hi-Tech inovační klastr, Moravský letecký klastr, Moravskoslezský 
automobilový klastr, Národní strojírenský klastr a klastr Nanoprogress.
Národní klastrová asociace sdružuje 24 klastrových organizací a 8 dalších in-
stitucí angažujících se v klastrech. Prostřednictvím svých členských klastro-
vých organizací NCA představuje síť celkem 620 subjektů, z toho je 450 firem 
s celkovým obratem 500 mld. Kč a 176 000 zaměstnanci. NCA je partnerem 
krajů při rozvoji a realizaci klastrové politiky od mapování přirozených klastrů 
přes facilitaci aktérů regionálních klastrových iniciativ až po založení a rozvoj 
klastrových organizací. Důležitou roli zastává NCA v oblasti internacionaliza-
ce svým zapojením v evropských i globálních klastrových sítích, iniciativách 
a projektech.  Více na www.nca.cz a facebooku.

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
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Hlavní partner akce, Klastr MECHATRONIKA

Moravský letecký klastr

Zástupci bavorských klastrů,
Cluster Mechatronic & Automation a Cluster Ernährung 

Moravskoslezský automobilový klastr

DEN KLASTRŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
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Nanoprogress

Národní strojírenský klastr

Hi – Tech inovační klastr

Český optický klastr afirma MEOPTA s.r.o.,
patron projektu KETGATE 

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
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Klastr Chytrý Plzeňský kraj LINTECH, spol. s.r.o., člen Klastru MECHATRONIKA

DEN KLASTRŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI



14

OMEXOM GA Energo s.r.o., člen Klastru Chytrý Plzeňský kraj

Projekt DanuBioValNet

COMTES FHT, s.r.o., člen Klastru MECHATRONIKA

Projekt KETGATE, jehož patronem je firma Meopta optika  s.r.o.

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
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Projekt SMART watch představil Martin Babuška  
ze Západočeské univerzity v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni, člen Klastru MECHATRONIKA, 
vystavila pátou generaci vozu Formula Student

DEN KLASTRŮ – příležitost k setkávání,  navazování nových kontaktů a získávání inspirativních podnětů

DEN KLASTRŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI



DEN KLASTRŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Hlavním organizátorem akce je:
Národní klastrová asociace

U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava
www.nca.cz

Prohlédněte si fotogalerii: 
http://nca.cz/cs/den-klastru-v-plzenskem-kraji-2018


