Boosting innovation through new cluster
concepts in support of emerging issues and crosssectoral themes
sting innovation through new cluster concepts in
support of emerging issues and cross-sectoral
themes

Národní klastrová asociace

Vás zve jako partner projektu CluStrat na EXPERTNÍ WORKSHOP k tématu

TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ
konaný dne 20. března 2013 v prostorách Podnikatelského inkubátoru
Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě
Ostrava Poruba, 17. listopadu 2172/15
Národní klastrová asociace se od října 2011 společně s dalšími 17 partnery ze středoevropských zemí zapojila
do strategického projektu spolufinancovaného z OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa s názvem „Posílení
inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat“
(akronym CluStrat).
V rámci projektu CluStrat jsou pořádány regionální, národní a nadnárodní dialogy ke klastrovým koncepcím
a také expertní workshopy, které jsou zaměřeny na projektem stanovená témata a jejich aplikaci
v Moravskoslezském kraji. Po úspěšně realizovaných expertních workshopech na téma tzv. vynořujících se
oborů (aktivní stárnutí, zelená ekonomika a inteligentní mobilita), internacionalizace a gender v inovacích
přistupujeme k tématu transfer znalostí a technologií, s následujícím programem:
9.15-9.30

Registrace

9.30 – 9.50

Představení projektu CluStrat a hodnocení klastrů v ČR

9.50 – 10.40

Problematika transferu technologií a znalostí obecně

10.40 – 11.10

Transfer technologií a znalostí z pohledu univerzity

11.10 – 11.30

Přestávka s občerstvením

11.30 – 12.00

PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka NCA
Ing. Petr Hladík, Ph.D.
Mgr. Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB - TUO

Realita a potenciál transferování v klastrech
Ing. Ladislav Glogar,
výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru, o.s.

12.00 – 12.20

Podpora mezinárodního transferu – Enterprise Europe Network

12.20 – 12.50

Úspěchy a úskalí procesu transferu technologií – příklad Klastru přesného
strojírenství Vysočina
Ing. Miroslav Kabelka, předseda výkonné rady KPSV

12.50 – 13:30

Diskuse a networking, občerstvení

Ing. Marek Valdmann, ředitel BIC Ostrava, s.r.o.

Účast je bezplatná, registrace probíhá prostřednictvím vyplnění on-line formuláře (ZDE) nebo zasláním emailu
na adresu konference@nca.cz do vyčerpání kapacity místnosti v počtu 35 osob.
Kontaktní osoby:
Vladimír Čubok, koordinátor klastrových výzkumů NCA, cubok@nca.cz, mob. 773 032 220
Pavla Břusková, prezidentka NCA, bruskova@nca.cz, mob. 731 505 929
Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

