CLUSTERCOOP
PROJEKT mezinárodní klastrové spolupráce
zemí střední a východní Evropy

ÚVODEM
Klastrový koncept představuje významný nástroj pro podporu
průmyslového rozvoje, zvýšení inovačního potenciálu, konkurenceschopnosti a ekonomického růstu.
Základní myšlenkou tohoto konceptu je vzájemně výhodná
spolupráce a partnerství mezi podnikatelskými subjekty,
výzkumnými, vývojovými a vzdělávacími institucemi či veřejným sektorem. Mezi instituce, které se zasazují o dlouhodobou podporu vzniku a rozvoje klastrů v České republice, patří
i Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Mezi klíčové aktivity v této oblasti patří zejména implementace
vládní strategie související s klastry, poskytování finanční
podpory a prohlubování mezinárodní spolupráce s institucemi,
které se zabývají klastrovou problematikou a řeší stejná,
či podobná témata jako CzechInvest.
Prioritou v rámci mezinárodní spolupráce je podílet se na realizaci mezinárodních klastrových projektů s cílem získat důležité
poznatky a zkušenosti pro efektivní rozvoj klastrů v ČR.
Agentura CzechInvest se zapojovala do mezinárodních projektů
již v minulosti. Prvním zahraničním projektem byl projekt
CEE Cluster Network.
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V současnosti je zapojena do přípravy a realizace tří mezinárodních projektů – Cluster COOP, Clusters CORD a CENTRAMO.

O PROJEKTU
Projekt CLUSTERCOOP funguje v rámci Operačního programu Nadnárodní
spolupráce Střední Evropy. Jeho hlavním cílem je zajištění lepších podmínek
pro rozvoj klastrů v regionu střední a východní Evropy. Projekt se zaměřuje
především na pomoc klastrům lépe využívat jejich inovační kapacity, na zvýšení
jejich konkurenceschopnosti a podporu vzájemné meziklastrové spolupráce.
Mezi stěžejní projektové aktivity patří:
•
Analýza a následná optimalizace a harmonizace národních (regionálních) regulačních opatření, která vedou jak k účinné podpoře klastrů,
tak k podpoře jejich vzájemné spolupráce.
•
Identifikace možností rozvoje nových průmyslových odvětví založených
na meziregionální klastrové spolupráci a zároveň zkoumání potenciálu
pro vznik meziregionálních společných projektů.
•
Usnadnění výměny informací a předávání poznatků prostřednictvím
tzv. virtuální interaktivní platformy a kontaktních míst, které zůstanou
v provozu i po ukončení projektu.

KONFERENCE
WORKSHOPY A SETKÁNÍ

Realizované (rok 2011)
--

První setkání mezinárodní pracovní skupiny
(BUDAPEŠŤ: 30. - 31. 5. 2011)

--

Druhé setkání mezinárodní pracovní skupiny
(BUDAPEŠŤ: 12. 7. 2011)

--

První setkání členů řídícího výboru
(BUDAPEŠŤ: 12. 7. 2011)

--

První mezinárodní klastrová konference uspořádaná v rámci
projektu ClusterCOOP
(BUDAPEŠŤ: 13. 7. 2011)

Plánované (1. polovina roku 2012)
--

Třetí setkání mezinárodní pracovní skupiny
(LJUBLJANA: únor 2012)

--

První klastrová ,,matchmaking roadshow“
(BRATISLAVA: březen 2012)

--

Čtvrté setkání mezinárodní pracovní skupiny
(TURÍN: července 2012)

--

Druhé setkání členů řídícího výboru
(TURÍN: červenec 2012)

--

Druhá klastrová ,,matchmaking roadshow“
(TURÍN: červenec 2012)

POLSKO
MECKO

FRANCIE
FRANC
RUMUNSKO

KO
TS
VA

IE

A
A
SN OVIN
BO EG
RC
HE

OR

A

CH

IT
ÁL

HLAVNÍ PARTNER

Ministerstvo pro národní hospodářství Maďarské republiky

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

Česká republika
Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
Agentura pro podporu podnikání
a investic – CzechInvest
CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR. Zastřešuje podporu malých
a středních podnikatelů, podnikatelské
infrastruktury, inovací a získávání zahraničních investic nejen z oblasti výroby,
ale i strategických služeb a technologických center. Dále je výhradní organizací,
která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky.
Slovenská republika
Ministerstvo hospodářství
Slovenské republiky
Slovenská inovační a energetická
agentura - SIEA
SIEA je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu hospodářství Slovenské republiky, která poskytuje služby zejména v oblasti energetiky a od roku 2007
také v oblasti inovací. SIEA vystupuje
jako implementační agentura pro Strukturální Fondy EU. Administruje opatření
na podporu inovací, výzkumu, energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské sféře
a ve veřejném sektoru.
Německo
VDI/VDE Innovation + Technology
GmbH
VDI/VDE – IT je nezávislá, středně velká,
poradenská společnost, která nabízí své
služby v oblasti financování a řízení inovací i technologického procesu.

Itálie

Piemonte Region
Piemonte Region se nachází u hranic
s Francií a Švýcarskem. Jedná se o nejprestižnější vinařský region Itálie a o světově proslulé místo pro sběr bílých lanýžů.
Region tvoří 8 okresů. Hlavním městem
je Turín, v jehož okolí se nachází mnoho
průmyslových firem např. i koncern Fiat.

Slovinsko
University of Lubljana
Univerzita v Lublani má bohatou tradici.
Byla založena v roce 1919. Řadí se mezi
velké univerzity s více než 63.000 absolventy a doktorandy. Je zde zaměstnáno
přibližně 4000 vysokoškolských pedagogů. Pod univerzitu spadají 3 umělecké
akademie a 23 fakult.
Polsko
The City Office of Rzeszów
Řešov je město ležící v jihovýchodním
Polsku. Je metropolí Podkarpatského
vojvodství, hospodářským a kulturním
centrem a důležitou dopravní křižovatkou.
Maďarsko
MAG – Maďarské centrum rozvoje
hospodářství, s.r.o.
MAG je zprostředkujícím subjektem pro rozvoj programů financovaných z prostředků
Evropské unie. Primárním cílem je poskytovat poradenské služby pro příjemce
dotací, tvůrce rozvojových politik a manažerů. Vlastníkem MAGu je Maďarská
rozvojová banka.

REALIZOVANÉ AKTIVITY
Realizované aktivity v 1. etapě projektu
--

Účast projektového týmu na mezinárodních pracovních skupinách,
workshopech a konferencích.

--

Spuštění projektových webových stránek pod doménou CzechInvestu.

--

Příprava analýzy na téma klastrová politika v České republice a její
zařazení v rámci národních strategických dokumentů. V současné
době je k dispozici pouze pracovní verze. Předložení finální verze
je naplánováno na začátek roku 2012 a bude zveřejněno na webových stránkách projektu (http://www.czechinvest.org/cluster-coop).

--

Zahájení dotazníkového šetření v rámci aktivity, která nese název ,,Mapování potenciálu pro vznik a vzájemnou spolupráci klastrů působících
v nových či nově se rozvíjejících odvětvích.“ Osloveno bylo 10 českých
klastrů, které na trhu působí více než 3 roky. Dotazník vyplnilo 6 klastrů.

--

Plánování tzv. ,,matchmaking road show“. Tato aktivita bude mít podobu
mezinárodního workshopu pro klastrové manažery. Hlavním cílem
setkání bude vytvoření komunikační platformy především pro vzájemnou
výměnu zkušeností. První ,,road show“ se uskuteční v březnu v Bratislavě
a ústředním tématem bude automobilový průmysl.

CZECHINVEST
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
TEL.: +420 296 342 869
E-MAIL: martina.fronkova@czechinvest.org

www.czechinvest.org
www.czechinvest.org/klastry

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Všechny služby poskytované agenturou CzechInvest jsou bezplatné.
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