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Příloha č. 2: Vzor dopisu manažerům klastru

Vážený pane inženýre,

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava a v 
současné době zpracovávám diplomovou práci na téma “Klastry a jejich role v 
Moravskoslezském kraji”. Svou pozornost zaměřuji na rozvoj klastrů v kraji a jejich přínos 
pro kraj. 

Proto bych Vás, manažera klastru, ráda požádala o spolupráci v rámci vyplnění 
dotazníkového šetření a poskytnutí relavantních informacích o současných aktivitách klastru a 
společných projektech. Výsledky které mi vyplněním poskystnete, budou použity výhradně 
pro účely diplomové práce.

V příloze Vám zasílám dotazník a předem Vám za vyplnění dotazníku a poskytnutí informací 
děkuji.

Bc. Hana Dužyová

studentka VŠB-TUO



Příloha č. 3:  Vzor dotazníku 

1 Identifikační údaje: 

Název klastru:

Zkratka klastru:

Právní forma:

Oborové zaměření:

Založen:

Počet členů při založení:

Současný statv členů:

2 Kdo byl primárním impulsem vzniku klastru?

2.1 Vlastní iniciativa a zájem podniků 

2.2 Vládní podpora

2.3 Univerzita a podpora jejich zástupců

2.4 Podpora regionální instituce

2.5 Jiné, uveďte: 

3 Kolik má vaše organizace firem, kteří jsou členi klastru?

3.1 Celkem:  

3.2 počet velkých firem  (>250 zaměstnanců): 

3.3 počet středních firem (50-100 zaměstnanců): 

3.4 počet malých firem (<50 zaměstnanců):

4 Členové klastru jsou: 

4.1 Dodavatelé surovin a energie 

4.2 Zpracovatelé (výrobci)

4.3 Výrobci strojů a zařízení

4.4 Výzkumné ústavy

4.5 Univerzita

4.6 Obchodní organizace

4.7 Zpracovatelé odpadů

4.8 Instituce poskytující služby

4.9 Jiné, uveďte: 

5 Jaké jsou hlavní cíle klastru? 

5.1 Podpora inovací 

5.2 Zvýšení konkurenceschopnosti firem

5.3 Zvýšení exportní schopnosti

5.4 Rozvoj regionu

5.5 Podpora zvyšování kvalifikací

5.6 Jiné, uveďte: 

6 Jakým způsobem je řízen klastr? (orgány, počet lidí)

7 Financování aktivit a společných projektu klastru.

7.1 Celkový rozpočet managementu, na aktivity klastru: Kč struktura nákladů:

7.2 Celkový rozpočet společných projektů : Kč struktura nákladů:



8 Jaký je přínos vašeho klastru pro kraj, ve kterém působí?

9 Jaký je podíl financování klastru v %? (prosím odhadněte)

financování 
managementu v %

financování společných aktivit 
v %

9.1 Příspěvky členů: 

9.2 Dotace z EU: 

9.3 Vlastní činnost:

9.4 Dotace z kraje: 

9.5 Dotace vlády: 

9.6 Úvěry:

10 Jaké činnosti, služby nabízíte svým členům? (Aktivity  řízené managementem ).  Odpovědi označte x

Informace a komunikace Intenacionalizace

Informační podpora (komunikační platforma – např. 
webové stránky)

Účast na mezinárodních akcích, konferencí, přístup 
k mezin. trendům

Pravidelné akce (workshopy, kulaté stoly, veletrhy) Učast na mezinárodních projektech, aktivitách

Zprostředkování kontaků mezi členy klastru Spolupráce s jinými klastry

Zprostřekování kontaků s dodavateli Podpora financování

Pravidelná setkání členů klatru Informace o čerpání dotací z EU

Pravidelné návštěvy podniků Zajišťování finančních zdrojů

Lidské zdroje Ovlivňování politiky

Vzdělávání zaměstnanců přičleněných firem (kurzy, 
školení,..)

Lobbování ve prospěch infrastruktury

Pořádání odborných seminářů a konferencí Lobbování pro lepší právní předpisy

Spolupráce se vzdělávacími institucemi Lobbování ve prospěch dotací

Spolupráce se vzdělávacími institucemi Spolupráce na společných projektech

Marketing a PR v oblasti Výzkum a vývoj, Inovace

Tvorba informačních a marketignových materiálů, 
brožur a prezentací

v oblasti Marketing a propagace

PR prostřednictvím článků, reklamy, inzerátů v oblasti Obchodní spolupráce

Společé logo, značka v oblasti Rozvoj lidských zdrojů



Účast na veletrzích, konferencích, společná 
prezentace, návštěva společností

v oblasti Internacionalizace

Další aktivity (uveďte jaké):

11 Pokud provádíte analýzu výkonnosti klastru, mohli byste uvést výsledky za váš klastr?

Ukazatelé za rok 2009 za rok 2010

11.1 Počet partnerů:

11.2 Obrat firem v klastru: 

11.3 Souhrn zaměstnanců přičleněných firem :

11.4 Počet společných projektů: 

11.5 Počet společností zapojených do společných projektů:   

11.6 Míra uspokojení členů s aktivitami klastru:

11.7 Míra uspokojení členů ze společných aktivit:

11.8 Počet zorganizovaných akcích:

11.9 Počet účastníků na těchto akcích:

11.10 Počet vytvořených pracovních míst

11.11 Míra řilákání PZI 

11.12 Míra exportu: 

11.13 Míra investice do lidských zdrojů v klastru:   

11.14 Počet nových  společností vytvořených z klastru (tzv. spin-off):

11.15 Počet nových inovačních produktů, služeb vytvořených:   

11.16 Počet nových technologií, materiálů apod.:

11.17 Míra veř. financování:   

11.18 Počet nových technologií, materiálů apod.

11.19 Počet patentů




