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KLASTRY

“Spoleènosti se spojují lokálnì, 

aby rostly globálnì.”
Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 



CO JSOU TO KLASTRY?

Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících ve 
stejném oboru nebo v oborech pøíbuzných. 

Jednotlivé spoleènosti jsou sice vzájemnými konkurenty, ale svými 
výrobními programy nebo nabízenými službami se mohou vzájemnì 
doplòovat a spoleènì tak plnit èím dál nároènìjší a komplexnìjší 
požadavky zákazníka. 

Souèasnì má klastr schopnost se lépe pøizpùsobovat zmìnám trhu a 
díky spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy je schopen 
podpoøit inovace, rychlejší zavádìní nových technologií a tím zvýšit 
export firem. 

Klastr proto vytváøí za podpory krajské samosprávy pøedpoklady k 
rozvoji regionu a rùstu blahobytu.
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PØÍNOSY KLASTRÙ

1) Pøínosy pro firmy

Díky spolupráci ve vybraných oblastech mohou firmy v klastru øešit 
spoleèné problémy, pøekonat øadu svých omezení a získat 
konkurenèní výhodu, která se tìžko napodobuje.

Firmy jsou základními stavebními kameny klastru. 

Mezi hlavní výhody èlenství v klastru patøí:

! identifikace spoleèných potøeb 
! lepší a rychlejší pøístup k informacím, možnost výmìny znalostí 

a informací z oboru  
! úspora a sdílení nákladù (výzkum, propagace, export atd.)
! vyjednávací síla pøi nákupu a prodeji, efektivnìjší dodavatelsko-

odbìratelské vztahy mezi jednotlivými èleny 
! vyhledávání nových tržních pøíležitostí - podpora exportu, 
pronikání na zahranièní trhy 
! rozvoj lidských zdrojù
! zvýšení specializace menších firem a snížení jejich omezení

2) Pøínosy pro vysoké školy 

Vysoké školy hrají významnou roli v rozvoji inovací, které 
v souèasnosti pøedstavují pøední konkurenèní výhodu firem na 
globálních trzích. 

Úèast v klastru pøináší vysokým školám zejména: 

! znalost aktuálních potøeb prùmyslu
! porozumìní podnikatelským postupùm a požadavkùm trhu
! vzdìlávání na míru pro jejich studenty 
! aplikovaný výzkum (spolupráce na reálných projektech) 
! zisk ze spoleèných projektù výzkumu a vývoje 
! pøenos technologií do praxe 
! pøístup k dalším zdrojùm financování (soukromé zdroje, grantové 

prostøedky atd.) 

3) Pøínosy pro regionální samosprávy (kraje)

Klastrování poskytuje pøedevším prostor pro dialog samospráv 
s klíèovými aktéry v regionu. Spolupráce regionální samosprávy 
a klastrového seskupení pøispívá k ekonomickému rùstu regionu.



Regionálním samosprávám klastr pøináší zejména:

! cílenou podporu rùstových firem pùsobících v perspektivních 
odvìtvích

! efektivní partnerství veøejného a soukromého sektoru
! specializaci regionu
! zatraktivnìní regionu pro investory
! zvýšení konkurenceschopnosti regionu
! lepší znalost potøeb podnikatelù

Vznik klastru je dlouhodobý proces, kterému napomáhá tzv. 
facilitátor, který pùsobí jako neutrální prostøedník a usnadòuje 
(facilituje) dialog mezi potenciálními èleny klastru, regionem, 
soukromými podniky a vládou. 

Program vzniku klastrù lze rozdìlit do dvou fází:

a) Vyhledávání vhodných firem pro klastry

V první fázi je nutné urèit, zda v rámci perspektivního odvìtví 
existuje potenciál pro vznik a rozvoj klastru. 

 je pøedevším definovat jak vazby mezi firmami ve 
vybraném odvìtví a regionu, tak  existující èi potenciální vazby na 
univerzity a výzkumné instituce v daném oboru.

 je definovat spoleènou vizi a strategii pro skupinu 
aktérù spolu s akèními plány s cílem øešení spoleèných problémù a 
využití pøíležitostí. 

b) Založení a rozvoj klastru

Druhá fáze programu podporuje aktivity vedoucí k rozvoji 
spolupráce mezi èleny novì založeného subjektu - klastru - na 
spoleèných projektech napøíklad  v oblasti: 

! výzkumu a vývoje 
! nákupu a prodeje 
! spoleèné propagace 
! prùzkumu trhù a konkurence 
! zvyšování profesní a odborné zpùsobilosti zamìstnancù ve 

firmách sdružených v klastru 
! rozšíøení spolupráce s výzkumnými organizacemi a institucemi 

terciárního vzdìlávání 

JAK KLASTR VZNIKÁ?

Prvním cílem

Druhým cílem



FINANCOVÁNÍ KLASTRÙ

Podpora vzniku a rozvoje klastrù je zajištìna programem Klastry 
v rámci Operaèního programu Prùmysl a podnikání, jehož hlavním 
finanèním zdrojem jsou strukturální fondy EU a státní rozpoèet ÈR. 

PØÍKLADY KLASTRÙ V ÈESKÉ REPUBLICE

www.klastromnipack.cz

www.msskova.cz

www.wateralliance.cz

http://klastr.lesnictvi.cz

PØÍKLADY KLASTRÙ V ZAHRANIÈÍ

www.competitiveness.org

! Královéhradecký kraj - klastr zamìøený na obalovou techniku 

! Moravskoslezský kraj - strojírenský klastr 

! Jihomoravský kraj - klastr zamìøený na technologie pro èištìní 
a úpravy vody 

! Vysoèina - klastr døevozpracujících firem 

! The Competitiveness Institute - nejvýznamnìjší svìtová 
organizace spravující databázi klastrù   

Fáze I - vyhledávání 
vhodných firem pro klastry

Fáze II - založení
a rozvoj klastru

Výše 
podpory

maximálnì 75 % 
uznatelných nákladù 

0,2 - 1 mil. Kè

maximálnì 75 % (1. rok), 
65 % (2. rok), 55 % 
(3. rok) uznatelných nákladù 

3 - 45 mil. Kè

Pøíjemce
podpory

kraj nebo jím urèená 
organizace (firma), instituce 
terciárního vzdìlávání, 
výzkumný ústav 

klastr - právnická osoba podle 
§18 zákona è. 40/1964 Sb., 
obèanského zákoníku, 
zøízená za úèelem podpory 
inovací a zvýšení 
konkurenceschopnosti 
v oboru 



Veškeré další dotazy Vám zodpovíme 
na bezplatné telefonní lince 

(v pracovních dnech od 9:00 do 13:00)

KONTAKT

TEL:

FAX:

E-MAIL:

WEB:

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ AGENTURY 
CZECHINVEST

800 800 777

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štìpánská 15
120 00 Praha 2

 296 342 500
 296 342 502

 klastry@czechinvest.org
 www.czechinvest.org
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Ústí nad Labem  Liberec Hradec Králové Pardubice
Jihlava Brno Olomouc Ostrava Zlín
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