
Spojujeme klastrové organizace, hájíme jejich potřeby a

rozvíjíme klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková

organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce

s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje

klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v

České republice na bázi koncentrace znalostí,

zkušeností a expertízy pro posílení

konkurenceschopnosti ČR.

NÁRODNÍ KLASTROVÁ 

ASOCIACE



Přínosy NCA

• posílení funkce klastrů v inovačních 

procesech a rozvojových 

strategiích České republiky

• dynamičtější rozvoj klíčových 

a vznikajících technologických sektorů na bázi 

klastrů

• institucionální podpora klastrových 

organizací a iniciativ

• vyšší výkonnost a kvalita řízení klastrů

• vyšší využitelnost sociálního 

kapitálu a inovačního potenciálu 

založeného na sdílení znalostí

• efektivnější přenos osvědčených 

řešení v mezinárodním měřítku



K 30. 6. 2020 NCA sdružuje 26 klastrových 

organizací, 5 výzkumných a podpůrných organizací

V členských subjektech je zapojeno 523 firme a 166 

ostatních členů ( VŠ, SŠ, výzkumné ústavy atd.)

Celkový počet zaměstnanců v členských organizacích 

je cca 263 tis.



Hlavní služby, které NCA poskytuje svým

členům:

• Infoservis a Lobbying

• Vzdělávání

• Networking a propagace

• Poradenství

• Mezinárodní spolupráce



Poslání: „Spojujeme 

klastrové organizace, 

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 konkurenceschopnosti

firem v České republice.



Plán práce představenstva NCA 2020

• Mapa klastrů

• Pokračování budování vztahů s relevantními zástupci 

regionální, národní vlády, národními institucemi, 

národními klastrovými organizacemi, zástupci Evropské 

komise a dalších relevantních hráčů (zejména MPO, 

CzechInvest, MŠMT, TAČR, TCAV, Kraje, Transfera.cz, 

..)

• Rozšíření členské základny o nové členy z řad 

klastrových organizací

• Zapojení Technologických platforem do činnosti NCA

• Nové webové stránky NCA a update vizuální identity NCA

• NCA Informuje (ale chce to najít „sexy“ název)



Plán práce představenstva NCA 2020

Oborově zaměřená podpora networkingu členských firem členů 

NCA mezi sebou. Rozvíjení aktivit členů NCA a hledání nových 

obchodních příležitostí.

• Pokračující roadshow 

v oblasti Digitalizace

• Hledání dalších oblastí 

pro pořádání oborové konference zaměřené 

na další témata

• Zahraniční mise 

či školení zaměřené na zahraniční trhy 

(Filipíny, střední Čína, Vietnam..)



Informační a projektová podpora členům NCA a vzdělávání

členských firem členů 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.

• Vzdělávání zaměstnanců členských firem členů NCA

• Zajištění projektového managementu a poradenství k přípravě 

projektů, hájení zájmů členů NCA v případě problémů

• NCA Informační servis

• Interní networking členů NCA

• Podzimní dvoudenní setkání členů NCA 

• Využití know-how týmu NCA pro zajištění finančního 

zabezpečení fungování NCA.



Infoservis a Lobbying

Jednou z hlavních aktivit NCA je lobbying v zájmu
členských organizací a ve prospěch tématu a
problematiky českých klastrů jakožto formalizovaných
uskupení se specifickými charakteristikami,
potenciálem a potřebami.

Lobbying a podpora klastrového prostředí probíhá v
rámci spolupráce s českými centrálními,
regionálními, případně municipálními orgány veřejné
správy a samosprávy. Dále v rámci spolupráce s
organizacemi v rámci EU a dalšími zahraničními
institucemi a firmami. Nejčastějšími aktivitami pak
jsou připomínkování a návrhy týkající se související
legislativy, komunikace podmínek v rámci nastavování
programů na úrovni MPO, TAČR, MMR a MPSV, stejně
jako zapojení členských a partnerských organizací do
mezinárodních oborových uskupení a projektů.



Vzdělávání
• NCA zajišťuje vzdělávání v oblastech aktivit klastrových organizací a 

souvisejících oborech. Vychází přitom z nabídky odborností členských 
organizací a dalšího portfolia domácích i zahraničních expertů.

• Díky projektu ,,Inovujme vzděláním" NCA nabízí bezplatné komplexní 
školení a vzdělávání pro zaměstnance firem, přičemž nezatěžuje firmy 
složitou administrativou. Bezplatného vzdělávání mohou využít všechny 

firmy, které jsou součástí našich členských klastrů.

Typy školení, do kterých mohou firmy zapojit své zaměstnance:

Manažerské a měkké dovednosti (v oblastech HR, obchod, výroba, management, 
osobní rozvoj)

Účetní, právní a ekonomické kurzy

Jazykové kurzy (dle domluvy různé jazyky a úrovně)

IT kurzy



Networking a propagace

NCA je unikátní organizací v ČR z hlediska vazeb a datové základny
ohledně vzniku, činnosti a vývoje dalšího potenciálu klastrových
iniciativ a organizací v ČR.

Propojuje (nejen) členské klastrové organizace s jinými klastrovými
organizacemi, firmami, subjekty veřejné správy, inovačními firmami a
organizacemi na domácím
i zahraničním poli. Řízeně sestavuje progresivní týmy a konsorcia s
cílem efektivní realizace nových synergií. NCA zajišťuje propojení jak
prostřednictvím moderních technologií v duchu zásad „Digitální
společnosti“, tak klasická setkání prezenční na workshopech, kulatých
stolech a konferencích, které jsou participanty stále upřednostňovány
jakožto platformy pro tolik žádanou výměnu zkušeností
a prezentaci dobrých praxí. V neposlední řadě NCA ve spolupráci se
svými členy zajišťuje propojení na úrovni evropských a dalších
zahraničních klastrových
a inovačních platforem s cílem pomoci českých (zejména členských)
klastrům a jejich členům v dalším rozvoji.



Poradenství
NCA zajišťuje svým členům, případně dalším smluvním

stranám, poradenství v oblastech:

• analytické a strategicko-koncepční činnosti v oblasti

klastrové problematiky, podpory podnikání, výzkumu,

vývoje a inovací, vzdělávání, oblastí regionálního

rozvoje a oborech souvisejících se zaměřením členských

klastrových organizací

• identifikaci a analýzu nových klastrových iniciativ,

oborové analýzy, rozvoj stávajících klastrových

organizací

• poradenství v oblasti rozvoje mezinárodní klastrové

spolupráce, pomoci českým inovačním firmám na vybraných

zahraničních trzích

• související vzdělávání

• poradenství v přípravě a řízení projektů financovaných z

domácích i mezinárodních zdrojů



Mezinárodní spolupráce

V rámci této oblasti provádí NCA zejména:

• analýzu a vyhledávání vhodných příležitostí pro mezinárodní
propojování českých klastrových organizací, technologických
platforem a dalších členů do evropských a globálních projektů

• zapojování členských subjektů a jejich organizací do inovačních
platforem na úrovni EU (tematické platformy v oblastech jako jsou
např. nanotechnologie, digitalizace, cirkulární ekonomika a
udržitelný rozvoj, kosmický a letecký výzkum, oborové RIS3
platformy apod.)

• přeshraniční spolupráce (zejména SK, PL a D) s výzkumnými
organizacemi a významnými firmami (mj. v oblastech strojírenství,
automotive, plastikářský průmysl, digitalizace a související
technologie a koncepce (digitální inovační huby, Industry 4.0,
Kyberbezpečnost, IoT, Smart City), voda a odpadové hospodářství,
vzdělávání apod.

• asistenci při expanzi českých firem na zahraniční trhy skrz
existující

a dynamicky se rozvíjející sítě a funkční propojení



PROJEKTY

V současné době je NCA zapojena v těchto
projektech

• EDU-Ma Tech; Interreg V-A Slovenská republika
- Česká republika 2014-2020

• INOVUJME VZDĚLÁVÁNÍM; Evropského sociálního
fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost

• KETGATE; Interreg CENTRAL EUROPE

• Polsko - český klastr udržitelného rozvoje a
zdravotní turistiky; Interreg
V-A Česká republika - Polsko.



EDU-Ma Tech; Interreg V-A 

Slovenská republika -

Česká republika 2014-2020

Hlavním cílem projektu je vytvoření 

strategických partnerství a 

vypracování přeshraniční strategie 

celoživotního vzdělávání (CŽV) ve 

vybraných, technicky zaměřených 

oborech, pro podniky v oblasti 

strojírenského a automobilového 

průmyslu, zohledňující aplikaci 

společných evropských kvalifikačních 

rámců na uznání získaných kvalifikací.



INOVUJME VZDĚLÁVÁNÍM; 

Evropského sociálního fondu a 

Státního rozpočtu ČR 

prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je vytvoření
strategických partnerství
a vypracování přeshraniční strategie
celoživotního vzdělávání (CŽV) ve
vybraných, technicky zaměřených oborech,
pro podniky v oblasti strojírenského a
automobilového průmyslu, zohledňující
aplikaci společných evropských
kvalifikačních rámců na uznání získaných
kvalifikací.



KETGATE; Interreg CENTRAL 

EUROPE

Otevírá přístup malým a středním 

podnikům (MSP) k využití klíčových 

technologií (Key Enabling 

Technologies - KETs) v zájmu zvýšení 

inovací výrobních postupů, zboží a 

služeb napříč odvětvími v Evropě.



Polsko - český klastr 

udržitelného rozvoje 

a zdravotní turistiky; 

Interreg V-A Česká 

republika - Polsko.
Projekt reaguje na dosavadní 

nedostatečnou spolupráci mezi subjekty 

z Polska a České republiky (např. 

místní samosprávy, podniky, školy, 

vysoké školy, neziskové organizace) 

působící v oblasti zeleného 

hospodářství, zdravotní turistiky, 

udržitelného rozvoje a sociální 

ekonomiky.



ROAD SHOW KYBERNETICKÁ 

BEZPEČNOST 

V REGIONECH
NCA ve spolupráci s partnery pořádá již od 

dubna 2019 úspěšné vzdělávací konference:

25.4.2019  Budování kybernetické 

bezpečnosti v českých firmách 

a organizacích Praha



17.9.2019 Kybernetická bezpečnost Ostrava



27.11.2019 Kybernetická bezpečnost 

v regionech Pardubice



11. 2. 2020 Pokročilé 

technologie v řízení a rozvoji českých měst 

a obcí Liberec



27. 2. 2020 Kyberbezpečnost v 

regionech Brno



17. 6. 2020 Kyberbezpečnost v době 

COVIDové, Plzeň


