
  

1 
 

Plán práce představenstva NCA 2021 
 
Poslání: „Spojujeme klastrové organizace a technologické platformy, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme klastrovou politiku 
v ČR.“ 
 
NCA jako silná autorita dbá na společný zájem svých členů a upozorňuje na důležitost klastrů v systému 
podpory inovací a konkurenceschopnosti v České republice. NCA jako silná autorita ve vztahu k vyjednávání 
s kraji, státem, EU. Úspěšné klastry mají znalosti a dovednosti, které je možné s výhodou využít v oblastech 
Digital Innovation Hubs, RIS3 a dalších moderních tématech.   
 

 Den klastrů v Libereckém kraji (přesun z roku 2020) 
vyhlášení Zlatý klastr za rok 2019, vyhlášení Nejlepší projekt členské klastrové organizace, společenský večer 
 

 podzimní Den klastrů 
vyhlášení Zlatý klastr za rok 2020, vyhlášení Nejlepší projekt členské klastrové organizace, společenský večer 
 

 Mapa klastrů jako hlavní nástroj demonstrace síly a důležitosti klastrů v České republice 
on-line profily klastrových organizací s vlastní administrací jako hlavní informační zdroj o klastrech v České republice 
 

 Zahraniční spolupráce - propojování členů se zahraničními klastry a vznikajícími konsorcii, aktivní zapojení do práce 
European Cluster Alliance a European Cluster Labelling Excellence Structure – EUCLES 
ukázat Českou republiku a české klastry jako silné a zapojující se subjekty do mezinárodního dění, budování vztahů 
se zástupci Evropské komise a dalších relevantních hráčů na EU trhu, podpora důležitosti klastrů při přípravě výzev 
z komunitárních programů Evropské komise. 
 

 Pokračování budování vztahů s relevantními zástupci regionální, národní vlády, národními institucemi a dalšími 
relevantními hráči 
zejména MPO, CzechInvest, MŠMT, TAČR, TCAV, Kraje, Transfera.cz a dalších, zapojení NCA do připravovaného Operačního 
programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OPTAK) 
 

 Zapojení klastrů do nových „moderních“ témat 
podpora členů NCA při zapojení do Digital Innovation Hubs, podpora maximálního zapojení klastrových organizací do RIS3 
v krajích i na národní úrovni (participace na projektech SmartAkcelerátor), zapojení klastrových organizací do Národních 
inovačních platforem. 
 

 NCA Klastroviny 
kvalitně zpracovaná tiskovina - „výkladní skříň NCA“ pro propagaci a reprezentaci NCA a jejich členů a konceptu klastrů 
jako takového vůči důležitým regionálním a národním partnerům. 
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Informační a projektová podpora členům NCA. Podpora networkingu členských firem členů NCA mezi sebou. 
NCA jako spolehlivý, erudovaný a zkušený partner, který dokáže poradit. NCA jako nositel informací 
a příležitostí, který nabízí využití kontaktů ze zahraničí. 

 
 Pravidelné on-line setkávání členů NCA a interní networking členů NCA 

výměna poptávek, nabídek a prezentace členů NCA mezi sebou, využití on-line katalogu členů k hledání synergií 
mezi členskými firmami členů NCA, snaha o meziklastrové propojování, předávání poptávek po spolupráci.  
 

 NCA Informační servis 
pravidelný informační servis pro členy NCA z oblastí financování, případů dobré praxe, pozvánky na relevantní akce apod. 
Zasíláno nepravidelně, minimálně 1x měsíčně. 
 

 Rozšíření členské základny o nové členy z řad klastrových organizací a technologických platforem 
každý kvalitní klastr či technologická platforma chce být „u toho“ 
 

 Pokračující roadshow v oblasti Digitalizace 
organizace konferencí v České a Slovenské republice zaměřených na podporu Digitalizace 
 

 Zajištění projektového managementu a poradenství k přípravě projektů, hájení zájmů členů NCA v případě sporu 
s poskytovatelem dotační podpory 
využití know-how v oblasti projektového řízení, dotačního poradenství a přípravě projektů, které tým NCA má. Asistence 
členům NCA při přípravě projektů, administrace projektů (žádosti o platbu, zprávy o realizaci). Komunikace 
s poskytovateli dotace.  
 
 

Vzdělávání členů NCA a členských firem členů NCA. 
 

 Školení manažerů klastrových organizací 
specializované školení v rámci podzimního Dne klastrů a on-line 
 

 Vzdělávání zaměstnanců členských firem členů NCA 
projekt Inovujme vzděláváním, který umožňuje bezplatné vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v klastrových 
organizacích, členů NCA.  

 
Komerční poradenské aktivity NCA, využití know-how týmu NCA. 

 
 Spolupráce s kraji na rozvoji nových klastrových organizací a na tématech využití stávajících klastrů k realizaci 

rozvojových témat 
analytické činnosti a mapovací studie 
 

 Vzdělávací a osvětová činnost 


