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Co jsou klastry
-- Izolovanost, nedostatečná vzájemná komunikace firem
a spolupráce firem s vědecko-výzkumnou sférou
-- Řešením je partnerství a spolupráce
-- Nejen konkurenti, ale i partneři

-- Klastr je soubor regionálně propojených společností a
přidružených institucí a organizací – zejména institucí
terciárního vzdělávání, jejichž vazby mají potenciál k
upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti

Přínosy klastrů
Pro firmy:
ü

Pro VŠ:

Identifikace společných

potřeb
ü

ü Vzdělávání na míru

Úspora nákladů

üRychlejší

ü Znalost potřeb průmyslu

üAplikovaný výzkum

přenos informací,

technologií, výměna zkušeností ü Zisk ze společných
üSpolečné

rozvojové projekty

ü

Zvýšení inovací v oboru

ü

Vyjednávací síla, efektivnější

dodavatelsko-odběratelské

ü

ü

Cílená podpora růstových

firem
ü

Podpora perspektivních

odvětví
ü

Specializace regionu

ü

Zatraktivnění regionu pro

projektů VaV
ü Transfer technologií

investory

ü Přístup k dalším zdrojům

ü

financování

vztahy

Pro veřejnou správu:

Zvýšení

konkurenceschopnosti regionu
üEfektivní

Přístup na nové trhy

partnerství (PPP)

Zlepšení komunikace, znalost společných potřeb
Tvorba společných projektů

Program Klastry - výsledky
Založené klastry ve 2. fázi
Založené klastry

Ukončená fáze mapování klastru
Ve fázi mapování klastru
Technické textilie
Sklářství

Automobilový prům.
Hudební nástroje
Tableware
Dřevařství
OZE

Obalová technika
Zpracování kamene
MedicínskoTechnické plasty
farmaceutický Nanotechnologie
ICT
Elektrotechnika
Nástrojářství

Dřevařství
OZE
Automobilový prům.
Strojírenství
ICT
Chemický (vodík)
Stavebnictví
OZE, recyklace

Automobilový prům.
IT klastr
Nanotechnologie

Mechatronika

Stavební materiály
Svařování
Vodárenské technologie Pivovarnictví
OZE
Dřevařství
Dřevozpracující
Strojírenství

Biotechnologie
Bioinformatika
Nábytkářský
Vinařství

-- Podpořeno 56 (42+14) projektů
-- Založeno 25 klastrů
-- Alokovaná částka programu Klastry cca 280 mil. Kč

Plastikářství
Obuvnictví
Dřevařství a
výroba nábytku

Letectví
Oděvní průmysl
Mikroelektronika

Program Spolupráce
-- Navazuje na program Klastry
-- Změny
╌ Rozšíření podporovaných aktivit
╌ Rozšíření způsobilých výdajů
╌ Změna systému podpory
╌ Zvýšení maximální částky podpory
╌ Zvýšení alokace

-- Alokace 5,3 mld. Kč (cca 750 mil Kč/rok)

Cíl programu
-- Podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových
seskupení
a) klastrů

-- regionální

b) pólů excelence

-- nadregionální

c) technologických platforem

-- mezinárodní úroveň

(= nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a
ekonomického růstu)
-- Rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem a podniky a VŠ
-- Zkvalitnění vazeb mezi podnikatelskou sférou, výzkumem
a VŠ

Podporované aktivity
a) klastry
-- Vytváření a rozvoj územně koncentrovaných kooperačních
seskupení, která sdružují firmy daného odvětví, krajské samosprávy,
vysoké školy, výzkumné a další podpůrné instituce v regionu
b) póly excelence
-- Vytváření a rozvoj specifických typů kooperačních seskupení, která
jsou zaměřena na high-tech obory zpracovatelského průmyslu a
průřezová odvětví (biotechnologie, nanotechnologie apod.)
Podpora infrastruktury pro společné kooperační aktivity a intenzivní
spolupráci výzkumných a vzdělávacích institucí s podnikatelskou
sférou.

Podporované aktivity
c) technologické platformy
-- Vznik a rozvoj národních technologických platforem – tj.
oborových seskupení, která sdružují „klíčové hráče“ odvětví na
národní úrovni a zaměřují se na vědecko-výzkumné projekty
-- Podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do
mezinárodních technologických platforem

-- 2 typy aktivit: mapování X rozvoj sdružení

Příjemce podpory
-- Právnická osoba
(ve stanovách musí mít zakotveno, že jednou z jejích hlavních
činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti)

-- Příjemci pro konkrétní aktivity budou blíže specifikováni v
jednotlivých výzvách

Způsobilé výdaje
Pro všechny typy aktivit:
-- Dlouhodobý hmotný majetek
-- Dlouhodobý nehmotný majetek
-- Provozní náklady

Pro aktivity a), b) navíc:
-- Zařízení a stroje pro výzkum a vývoj
-- Nákup a úprava pozemků
-- Nákup a rekonstrukce staveb, novostavby
-- Odstranění staveb a ekologických zátěží
-- Projektová dokumentace
-- Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám

Forma a výše podpory
-- Dotace
-- Výše podpory pro jednotlivé typy aktivit
zatím není známa, bude stanovena po
vydání relevantních nařízení a notifikace
programu

Děkuji za pozornost
Marie Wernerová
marie.wernerova@czechinvest.org
klastry@czechinvest.org
www.klastr.cz
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