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Nová koordinátorka
projektu
Od 1.1. 2021 je nově ve funkci
koordinátorky projektu Ing.
Lenka Raková, která funguje i
jako asistentka a má rovněž na
starost administrativu,
koordinaci aktivit, obsluhu
tiskárny, 3D tiskárny a další.

Valná hromada a
následný workshop
Dne 26. 8. 2021 se bude konat
valná hromada Národního
stavebního klastru v rámci
kterého proběhnou i workshopy
formou prezentací činností členů
klastru. Na programu valné
hromady bude zejména
schválení hospodářského
výsledku za rok 2020, návrh
činností na rok 2021 atp.
Pozvánku na valnou hromadu a
detailní program obdržíte na email od manažera klastru Ing.
arch. Josefa Řezníčka.
Po valné hromadě proběhne
neformální posezení pro členy.
Všichni členové jsou srdečně
vítáni.

Rozšíření členské základny klastru
Novým členem Národního
stavebního klastru se stala
firma twinsDESIGN s.r.o.
Firma se zaměřuje na návrhy
nábytku na míru, solitérní
nábytek a návrhy interiérů.

Nový spolupracující subjekt klastru
Národní stavební klastr z.s. nově navázal spolupráci s
Městským ateliérem prostorového plánování a
architektury (MAPPA). MAPPA je hlavní koncepční
pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a
tvorby města. Zabývají se koordinací projektů spojených
s prostorovým rozvojem statutárního města Ostravy,
zpracovávají zadání architektonických a urbanistických
soutěží a do svých vizí zapojují jak širokou veřejnost, tak
odborníky.
S Národním stavebním klastrem budou spolupracovat
zejména na přípravě podkladů pro nově připravované
architektonické soutěže s možností 3D tisku modelů.
Tématem soutěži jsou proluky v historickém centru
Ostravy, které narušují obraz centra a jejichž obnova a
znovuvyužití by výrazně zvýšilo atraktivitu historického
jádra a vrátilo mu jeho původní živost.
Více informací naleznete zde: www.mappaostrava.cz
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Proběhlé a probíhající aktivity klastru
Kulatý stůl
Dne 16.12. 2020 proběhl kulatý stůl mezi Národním stavebním klastrem a Národním
strojírenským klastrem. Byly projednány možnosti spolupráce mezi klastry a obory
strojírenství a stavebnictví. Byla zvážena možnost využití 3D modelů, vizualizací a videí pro
prezentaci výstupů Národního strojírenského klastru.
Dny klastrů v Liberci
Dne 22. 6. 2021 se manažer klastru Ing. arch. Josef Řezníček zúčastnil Dne klastrů 2021, který
se konal na Technické univerzitě v Liberci. V rámci celodenní akce proběhla řada prezentací a
seminářů na téma klastrové problematiky a spolupráce firem a institucí, výhody klastrové
spolupráce v oblasti rozvoje inovací a mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů
Evropské unie na vědu, výzkum a inovace. Cílem akce dále bylo seznámit širší veřejnost,
zástupce firem, univerzit a jiných organizací s činností a úspěchy klastrových organizací. Akce
se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu a hejtmana Libereckého kraje.
Vzdělávací kurzy
Klastr vzdělává zaměstnance členů klastru. V současné době probíhá jazykové vzdělání,
technické kurzy v oblasti nedestruktivního zkoušení a vícedílný kurz v programu ArchiCAD.
V případě zájmu o vzdělávací kurzy se obraťte na Lucii Kokešovou (kokesova@nsklastr.com).

Nabídka služeb klastru
Byla vytvořena nová tištěná nabídka služeb klastru, která Vám bude osobně předána
manažerem na valné hromadě. Nabídka služeb obsahuje kompletní seznam služeb, které
klastr svým členům nabízí, včetně detailního popisu a jak postupovat v případě zájmu.
Naleznete zde služby jako tisk dokumentace, dotační poradenství, 3D tisk modelů, letecké
snímkování, 3D skenování, profesionální vizualizace a další.
Nabídka služeb bude rovněž přístupná na webu klastru www.nsklastr.com. Údaje pro
přihlášení Vám budou předány spolu s tištěnou nabídkou manažerem klastru.
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Nabídka dotačních titulů na rok 2021 v rámci Operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
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•

II. Poradenství – Poradenské služby pro MSP – Operační program Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost
o Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a
rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj
podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

•

Výzva VIII. Potenciál
o Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s
infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za
cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými
organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní
ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních I
evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování
konkurenceschopnosti české ekonomiky.
o Podporované aktivity: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu,
vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného
vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.
o Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 26. 8. 2021

•

Výzva IX. Aplikace
o Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových
produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností
povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů
konkurenceschopných na světových trzích.
o Podporované aktivity: Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního
vývoje.
o Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 7. 2021

•

Výzva IX. Inovace - Inovační projekt
o Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích
firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání
unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s
akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní
inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby
došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici
technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných
produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.
o Podporované aktivity:
▪ Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků,
technologií a služeb.
▪ Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování
služeb.
▪ Organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních
procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů
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▪

integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především
na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby.
Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb
prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo
zavedení nových prodejních kanálů.

o Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 30. 09. 2021
•

Výzva V. ICT a sdílené služby – Digitální podnik
o Cílem programu ICT a sdílené služby je podpořit malé a střední podniky (do 249
zaměstnanců) na jejich cestě za větší mírou digitalizace výroby a interních
procesů, či připravit je na častější práci z domova.
o Podporované aktivity:
Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo
pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií,
především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního
postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního
sortimentu. Konkrétní aktivity musí spadat do oblasti informačních a
komunikačních technologií a dále do některé z těchto kategorií:
▪
▪
▪
▪
▪

podpora digitální transformace firmy,
logistické a skladové technologie,
vnitropodniková konektivita,
kybernetická bezpečnost,
ERP, operační systémy a další základní kancelářské software a
hardware.

o Výzva bude vyhlášena v září.
V případě zájmu a pro vice informací kontaktujte Ing. Petra Vaška (vasek@nsklastr.com)

Přehled plánovaných akcí a aktivit v tomto roce
26.8. 2021
Valná hromada s neformálním posezením
Od září 2021
Vzdělávací workshopy na středních a mateřských školách. Bližší informace jsou v jednání.
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