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Nový člen Národní klastrové asociace  CLUTEX - klastr technické 

textilie o. s. se představuje 
  

CLUTEX – klastr technické textilie, z.s. byl ustaven na Valné hromadě v březnu 2006 se 17. 

zakládajícími členy. V současné době má 35 členů z řad univerzit, výzkumných organizací a 

výrobních firem. Základním cílem je vytvářet optimální podmínky pro transfer technologií, 

zajištění inovací vyšších řádů a rozvoj podnikání v oblasti výzkumu, vývoje a výroby technických 

textilií včetně materiálů a polotovarů sloužících k jejich výrobě. Zdá se, že se k cíli postupně 

dostáváme – důkazem je současné zapojení do 6 mezinárodních projektů a řady projektů 

v rámci OPPIK. 

 

 

Sdílejme svoje možnosti a nabídky ohledně 

situace kolem COVID 19 
 

Zde přinášíme několik příkladů aktivit našich členů, kteří se zapojili do boje s probíhající 

pandemií 

 

Klastr MECHATRONIKA přináší velmi přehledný souhrn možností, jak se zapojit, kde se 

inspirovat. Více ZDE 

 

Členové CLUTEX - klastr technické textilie vyrábí roušky s využitím nanotechnologií, více ZDE 

  

Členové klastru NANOPROGRESS se velice aktivně podílejí na boji proti šíření nákazy, 

více ZDE 

 

 

http://www.clutex.cz/
https://www.klastrmechatronika.cz/
http://nca.cz/cs/klastr-mechatronika-a-jeho-clenove-v-boji-s-covid-19
http://www.clutex.cz/
http://nca.cz/cs/clenove-clutex-klastr-technicke-textilie-vyrabi-rousky-s-vyuzitim-nanotechnologii
https://www.nanoprogress.eu/cz/
http://nca.cz/cs/clenove-klastrove-organizace-nanoprogress-se-velice-aktivne-podileji-na-boji-proti-sireni-nakazy


 

THE COVID - 19 INDUSTRIAL CLUSTERS RESPONSE PORTAL 

  
I když to není v našich médiích úplně vidět, Evropská unie se snaží o koordinaci boje proti 

COVID -19 a podniká konkrétní kroky. 

Jedním z nich je spuštění evropského portálu THE COVID-19 INDUSTRIAL CLUSTERS 

RESPONSE PORTAL, který byl vytvořen, aby usnadnil interakci komunity průmyslových klastrů 

a umožnil rychlé a přímé reakce v rámci samotné komunity. Jeho cíl je dvojí: 

 Slouží jako jednotné kontaktní místo, kde lze nalézt spolehlivé informace pro průmysl, 

zejména průmyslové klastry, o akcích a rozhodnutích Evropské komise a členských 

států EU, které mají dopad na fungování vnitřního trhu. 

 Podporovat otevřené diskusní fórum pro sdílení zkušenosti, řešení, žádosti a otázky 

Více než 1100 nabídek společností na lékařské dodávky, jako jsou masky a ventilátory, již bylo 

zasláno Evropské komisi prostřednictvím klastrů s podporou European Cluster Alliance (které je 

NCA zakládajícím členem). 

  

NCA se bude na rozvoji portálu podílet, zapojí se do moderování diskusního fóra a bude na 

tento portál zveřejňovat nabídky českých klastrů. Je to další ideální místo pro sdílení nabídek a 

poptávek. 

 

Využijme ho. 

  

 

 

Neformální online setkání členů NCA 

15. 4. 2020 v 10 hodin 
  

Datum 15. 4. 2020 bylo dlouhodobě avizováno jako datum konání valné hromady. Aktuální 

pandemická situace nám bohužel nedovoluje svolat řádnou valnou hromadu s osobní účastí 

členů či jejich zástupců. Sejdeme se proto on-line. Každý z Vás se bude moci vyjádřit ke všem 

materiálům, které jsou standardně diskutovány na valné hromadě. Následně svoláme valnou 

hromadu a uspořádáme hlasování per rollam. 

 

Pozvánka na neformální setkání již byla všem statutárním zástupcům našich členů zaslána e-

mailem. 

 

https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus
https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus


 

Projekt - Inovujme vzděláním pokračuje 
  

Do života a také do našich školení nám zasáhly krušné časy. Ale my samozřejmě po prvotní fázi 

překvapení, která nás všechny zastihla asi lehce nepřipravené, pokračujeme v přípravě 

vzdělávání a aktivit. V tuto chvíli vyjednáváme s řídícím orgánem o možnosti školení online, což 

byl také podnět mnohých z Vás. Dává to smysl. Mnozí z Vašich zaměstnanců jsou doma a 

možná by sami přivítali možnost osobního a profesního rozvoje přímo ze svého obývacího 

pokoje. Lektoři jsou tomu také příznivě nakloněni. Očekáváme, že ministerstvo bude mít zájem 

na tom, aby vzdělávací aktivity probíhaly minimálně dočasně online formou. Jakmile budeme 

mít tuto možnost potvrzenu, budeme Vás obratem informovat.  Možná současná situace naopak 

pomůže posunout dosavadní hranice technických možností v oblasti školení a vzdělávání. 

Proto, prosíme, i nadále pokračujme v přípravě dalších školení. 

 

Obracejte se, prosím, na naši projektovou manažerku Lucii Foldynovou, tel. +420 773 032 220, 

email: foldynova@nca.cz 

 

Pozvěte vaše členské firmy na VIRTUAL brokerage event, který se bude 

konat 7. května 2020 
  

Rozvíjející se mezinárodní síť KETGATE přináší příležitost pro setkání firem, hledající řešení 

problémů v oblasti výroby, nové technologie či další směry vývoje s výzkumnými centry, které 

jim je mohou nabídnout. Vzhledem k vypuknutí pandemie COVID-19 proběhne celá akce 

virtuálně. 

 

Firemní účastníci, přihlaste se. Pomůžeme vám najít vhodného partnera pro spolupráci. 

Zástupci vědecko-výzkumných organizací, přijďte nabídnout své služby. 

 

 

Akce je zaměřena na Key Enabling Technologies (KETs), kterými jsou pokročilé výrobní 

technologie, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, mikro- a nanoelektronika, pokročilé 

materiály a fotonika. 

 

 

Datum konání akce: 7. května 2020 od 10 do 17 hodin 

Místo konání: akce se bude konat on-line s využitím platformy b2match 

mailto:foldynova@nca.cz
https://ketgate-central-europe-brokerage-event.b2match.io/


 

Účastníci: 200 firem a vědecko-výzkumných organizací z celé střední Evropy 

Zaregistrujete se ZDE 

 

Uvidíme se 7. května 2020. Akce se koná v rámci projektu KETGATE financovaného z Interreg 

Central Europe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ketgate-central-europe-brokerage-event.b2match.io/signup


Představení týmu - Lucie Foldynová 
  

 

Jsem profesně nejmladším zaměstnancem NCA. Nastoupila jsem v září 2019 na vedení 

projektu poskytující bezplatné vzdělávání a školení zaměstnanců firem v klastrech. 

I když z předchozího působení v neziskové organizaci mám dlouholeté zkušenosti s vedením 

projektů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění, tento projekt je přece jen něco úplně 

nového. Když mě NCA oslovila s nabídkou vedení, byla to pro mě výzva. Hrozně se mi líbilo, že 

projekt je zcela odlišný od těch , které jsem znala předtím a hlavně představuje konkrétní přínos 

pro společnosti v našich klastrech. Firmy se mohou bez starostí a složité administrativy věnovat 

tomu, co skutečně umí a na co jsou odborníci, ať už vědě a výzkumu, či výrobě v různých 

oblastech života. Zároveň mají možnost zajistit si bezplatně a bez starostí profesní vzdělávání a 

osobní rozvoj svých pracovníků. Myslím si, že osobní rozvoj je důležitý v každé firmě či 

organizaci, aby zaměstnanci neměli pocit, že stagnují, či aby se nepřiblížili tomu, čemu se říká 

„vyhoření“. 

Musím říct, že s vývojem událostí posledního měsíce, je těch výzev, a zdaleka ne jen 

pracovních hrozně moc. Ještě pár měsíců zpátky bych asi napsala, že mě ve volném čase baví 

cestování, jízda na kole a podobně. Dnes si začínám, asi jako spousta z nás uvědomovat, jak 

důležitý je život s rodinou či blízkými přáteli.  Užívám si každý z těch zdánlivě bezvýznamných 

okamžiků, které spolu trávíme. Mám dvě děti, se kterými jsem v těchto časech doma. Chodíme 

hodně na procházky s pejskem, čteme spolu knížky, hrajeme hry a hodně si povídáme.  Takže 

zkráceně, myslím, že současný stav má jedno velké pozitivum, že spoustě z nás ukáže, že 

skutečné štěstí a spokojenost nemusíme hledat nikde daleko. Obvykle ho najdeme doma u své 

rodiny a blízkých přátel. 



 

Taky musím říct, i když to bude znít jako klišé, že právě v těchto chvílích jsem hrdá na zemi, 

odkud pocházím. Dnes a denně vidím nejen neúnavnou práci našich zdravotníků, ale hlavně 

taky obrovskou vlnu solidarity a vzájemné pomoci mezi lidmi. Přeji nám všem, abychom v těchto 

těžkých dobách všichni dokázali celou situaci zvládat právě tak, jako dosud, tedy s úsměvem, 

humorem a vzájemnou oporou  a pomocí. 
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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. 
 

 

https://nca.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=de8f0a7dc0
https://nca.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=ebe5ea6d5666e40e07a5b1f0f&id=de8f0a7dc0
https://www.facebook.com/NCACzech/
http://nca.cz/
https://www.linkedin.com/company/national-cluster-association---cz/
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