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Pondělí  30.5.2005  
  9.30 - 10.30 Registrace účastníků 

Zahájení konference Ing.Luboš Lukasík – ředitel odboru poradenství 
 

10.30 - 11.15 
Hlavní proslov 

Ing. Martin Jahn – místopředseda vlády ČR 
Ing. Stanislav Juránek - hejtman Jihomoravského kraje 
Ing. Radomil Novák – generální ředitel CzechInvest 
Jan Amos Havelka – Asociace pro zahraniční investice AFI 
Zástupce EU nebo OECD 

11.15 – 11.30 Coffee break 

11.30 - 13.00 Plenární zasedání: Učení se ze zkušeností v zahraničí - využití konceptu klastrů k budování 
konkurenceschopných regionů 

11.30 - 12.00 

Regionální rozvoj prostřednictvím 
konceptu klastrů – význam 
spolupráce, konkurenceschopnosti 
a inovací pro MSP. 
 

Význam inovací a 
konkurenceschopnosti a jejich 
pozitivní vliv na MSP, především 
v klastru. Jak se mohou klastry stát 
hnacími motory regionálního 
ekonomického rozvoje, pokud je 
tento koncept všemi podporován.  

Lars Eklund, 
Vinnova, Švédsko 

12.00 - 12.30 Proč se společnosti sdružují do 
klastrů? 

Nejčastější postoj většiny firem je 
nevěřit svým konkurentům a 
nesdílet s nimi nápady, myšlenky 
nebo informace.Právě tento způsob 
myšlení odlišuje shluk od klastru.   

IFOR F.Williams, 
Cluster Navigators, 
Nový Zéland 

12.30 - 13.00 Role univerzit v podpoře 
regionálních klastrů. 

Spousta evropských univerzit je 
z finančních i politických důvodů 
vybízena k tomu, aby se stala 
podporou regionálních i národních 
společenství firem. To ovšem není 
tak jednoduché a vyžaduje změny 
v chování jak akademiků tak firem.  

Peter Heydebrek, 
SRN 

13.00 - 13.15 Financování klastrových iniciativ  Prezentace programu CSOB na 
podporu klastrů 

Mgr. Bedřich Štogl, 
ČSOB 

13.00 - 14.15 Oběd – raut 

14.15 - 16.00 

Sekce 1: Regionální inovační 
systémy v rámci podpory klastrů.  
Co jsou a proč jsou důležité? 
 

Moderátor: 
Lars Eklund 

14.15 - 16.00 
Sekce 2: Nástroje a techniky k 
odstraňování bariér pro rozvoj 
spolupráce v klastrech. 

Moderátor: 
Ifor Ffowcs-Willams 

14.15 - 16.00 
Sekce 3: Jak mohou univerzity 
výrazně přispět ke zvýšení 
výkonnosti klastrů. 

Prezentace moderátora 
k představení tématu. Příspěvek 1 
až 2 lokálních expertů k danému 
tématem a následná panelová 
diskuse.  

Moderátor: 
Peter Heydebrek 

16.00 - 16.30 Coffee break 

16.30 - 17.30 
 

Plenární zasedání: Závěry 
z jednotlivých sekcí 

Výstupy a postřehy z panelových 
diskusí, doporučení pro další vývoj 
v ČR.  

Moderátor: 
Ing. Luboš Lukasík  

17.30 – 
20.00 Večere formou rautu a ochutnávka moravských vín 
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Úterý  31.5.2005 

8.30 – 10.00 Paralelní workhopy:  
Tvorba silných klastrů: klíčové otázky a příležitosti pro existující a potenciální členy klastru  

8.30 – 10.00 
Workshop 1: Tradiční výrobní 
odvětví např. dřevařský,plastikářský  
průmysl   

 

8.30 – 10.00 
Workshop 2: High–tech výrobní 
sektory – elektronika, automobilní 
průmysl 

 

8.30 – 10.00 Workshop 3: Služby – média 
software, ICT apod.   

8.30 – 10.00 Workshop 4: Cestovní ruch  

8.30 – 10.00 
Workshop 5: Inovační  
technologie - optoelektronika, 
biotechnologie, nanotechnologie  

 

8.30 – 10.00 
Workshop 6: Klastry založené na 
kompetencích – spolupráce s cílem 
zvýšit   odbornou kvalifikaci 

Workshopy vedené facilitátory 
klastrů za účasti zahraničních 
hostů, zástupců firem, asociací, 
univerzit a krajských samospráv.. 
 
Cílem workshopů je výměna 
zkušeností s experty z daného 
oboru a vyhledání potenciálních 
směrů spolupráce.  
 
Min 10 - Max 25 účastníků 
workshopu – v závislosti na výběru 
v registračním formuláři.  
 
Každý workshop má vlastního 
zapisovatele, který na závěr shrne 
pro všechny účastníky konference 
hlavní výstupy a závěry daného 
workshopu.  

 

10.00 – 
10.30 Coffee break 

10 .30 – 
12.30 
 

Plenární zasedání: Identifikace a rozvoj klastrů – příklady a zkušenosti v podmínkách 
České republiky  

10.30 - 10.50 
 

Od oceli a hornictví k vyspělé 
výrobě - zkušenosti z oblasti 
Yorkshire (VB)  
 

Region Yorkshire prošel v průběhu 
posledních 15 let významnou 
transformací. Klastry byly důležitou 
součástí procesu změn.  

Mark Copsey  

10.50 - 11.20 
 

Národní a regionální analýza 
klastrů ve Švédsku a systém jejich 
podpory 

Švédský model podpory klastrů 
zahrnuje jak podporu klastrů na 
národní úrovni, tak malých 
regionálních klastrů. Jak tyto 
modely fungují paralelně?  

Lars Eklund 

11.20 - 12.20 
 

 
Otázky a komentáře k problematice 
mapování klastrů v ČR  
 

Výměna zkušeností z klastrových 
iniciativ v České republice, které se 
v průběhu posledního roku zapojili 
do fáze mapování. 

Facilitátoři klastrů 

12.20 - 12.40 
 

Možnosti struktury a uspořádání 
klastrů v podmínkách ČR 

Existují různé právní formy a 
organizační struktury klastrů. Která 
je pro vaši klastrovou iniciativu ta 
nejvhodnější?  

Mgr. Daniel Čekal 
Linklaters  
 

12.40 - 13.10 
 

Plenární zasedání: Závěry z worskhopů a konference. Nástin budoucího vývoje v České 
republice, Národní klastrová strategie.  

13.10 - 14.00  Coffee break 
14.00 - 16.00 Individuální konzultace a výměna zkušeností   

 Individuální setkání s místními a mezinárodními experty, neformální 
výměna zkušeností a poznatků.   

16.00 Oficiální závěr konference  
 


