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P ílohy 

P íloha . 1 
 
Obrázek 1: Vznik klastrových iniciativ 

 
Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj, 2011b
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P íloha . 2: 

Vybrané p íklady úsp šných klastr  v Moravskoslezském kraji 

Klastr  v eské republice díky prost edk m Evropské unie bylo založeno mnoho. 

Jelikož se nacházíme v Moravskoslezském kraji, byly vybrány n které p íklady klastr  práv  

z tohoto kraje.  

Národní strojírenský klastr (NSK), který se p vodn  jmenoval Moravskoslezský 

strojírenský klastr, je historicky nejstarším klastrem v eské republice. Cílem NSK je, aby se 

zvyšovala konkurenceschopnost na zahrani ních a domácích trzích všech ú astník  klastru. 

Jedná se o zájmové sdružení fyzických i právnických osob, které vzniklo 20. b ezna 2003. 

Zam uje se na podporu strojírenských podnik , aby usp ly na mezinárodních trzích, snaží se 

rozši ovat spolupráci s univerzitami v R, vzd lávání pracovník  v etn  prezentace 

strojírenských plán  a zájm  apod. Snaží se rovn ž podílet na zvyšování životní úrovn  

v eské republice (Národní strojírenský klastr, 2012). 

Moravskoslezský automobilový klastr vznikl za podpory prost edk  z OPPP 

prost ednictvím programu Klastry. Žadatelem o dotaci byl Moravskoslezský automobilový 

klastr, ob anské sdružení. Co se týká zam stnanosti, klastr p estavoval 62 % zam stnanost 

MSP. P vodní po et len  byl 22, mezi které pat ila i Vysoká škola Bá ská – Technická 

univerzita. Úkolem klastru bylo zabezpe it regionální konkurenceschopnost dodavatel m 

automobilového pr myslu v R i v zahrani í, a to díky vlivnému sektorovému seskupení. 

Projekty se zam ovaly a zam ují na výzkum a vývoj. Nejvýznamn jší projektem je 

experimentální protihlukovou laborato , která slouží k m ení hluku. Laborato  nalezneme na 

Vysoké škole Bá ské (Strojní fakulta). Celkové uznatelné náklady byly ve výši 32 566 000 

K , z toho dotace EU ve výši 75 % inila 23 267 000 K . 

Moravskoslezský d eva ský klastr potvrdil d ív jší projekt, který se zam oval na 

pot eby vzniku tohoto klastru. Klastr m l 26 zakládajících len , které z 80 % tvo ily MSP. 

Klastru se ú astní také VŠB – TUO (Stavební fakulta). Projekt propojuje oblast papírových 

výrobk , výrobu nábytku, pila ství, truhlá ství a d eva ství. Cíl klastru je takový, že se chce 

stát p edním exportérem a dodavatelem d evostaveb. Moravskoslezský d eva ský klastrse 

snaží o kooperaci podnikatelské a terciální sféry. Celkové uznatelné náklady byly ve výši 

8 036 000 K , z toho dotace EU ve výši 75 % inila 5 488 000 K  (Euroskop, 2007). 

Moravskoslezský energetický klastrvznikl v roce 2008 na popud mnoha spole ností, 

nap . Výzkumného energetického centra, Dalkia R, a. s., Vysoké školy Bá ské apod. 

Ovliv uje energetický pr mysl, p edevším v teplárenství. Má 21 len , kte í se snaží o 

prezentaci materiál , provád ní výzkumných inností v etn  nákupu pot ebných 
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laboratorních za ízení, vzd lávání zam stnanc , uskute ovat praxe pro studenty apod. Je 

financován jak z evropských prost edk , tak z p ísp vk  len  klastru. P edstava klastru je 

taková, že se do 10 let z Moravskoslezského kraje stane silný pr myslový hrá , který bude 

energeticky sob sta ný. K vizi mu napom že podpora MSP, zlepšení energetické gramotnosti 

obyvatel, využívání obnovitelných zdroj , vývoj a výzkum v oblasti životního prost edí a 

energetiky v etn  zohledn ní p edpis  EU o energetice v eské legislativ  (Moravskoslezský 

energetický klastr, 2014).  

 Bezpe nostn  technologický klastr byl založen v roce 2010 na podn t nejen 

pr myslových podnik , ale i subjekt  zam ených na vývoj a univerzit v Moravskoslezském 

kraji. P edm tem zájmu je marketing a propagace, podpora vztah  mezi leny, inovace a 

výzkum. Bezpe nostní technologický klastr má vizi, že se chce stát vývojovým centrem, které 

bude pracovat s nejnov jšími technologiemi, které pak bude p edávat dále až na mezinárodní 

úrove . Cílem klastru je vzd lávání zam stnanc , mezinárodní a regionální spolupráce 

klastru, používat nové poznatky, sledovat trendy, podpora investi ních inností apod. 

(Bezpe nostní technologický klastr, 2011). 

 

 


