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V Praze, dne 15.2.2022 

 

Nabídka na členství ve středoevropském technologicko-výzkumném  
uskupení CEDEG, z.s. 

  
Vážený pane rektore,  

dovoluji si Vás a vedení Slovenské technické univerzity v Bratislavě jménem představenstva středoevropského 
technologicko-výzkumného metaklastru CEDEG, z.s. oslovit ke vstupu do této progresivní organizace. Důvodem 
je předpoklad mnohých nových vzájemných synergií pro Vaši organizaci, stejně jako pro další členské firmy, 
organizace a subjekty, a tím i pro celé uskupení CEDEG, z. s.  

Na základě předběžné komunikace s Vašimi zástupci si 
dovoluji oslovit Vaši univerzitu s nabídkou stát se 
významným, tzv. zakládajícím členem nově vzniklého 
středoevropského uskupení Central European Digital & 
Enviro Grouping (ve zkratce - CEDEG, z. s.).  

Jedná se o organizaci, která má ambici stát se do tří let 
jedním z hlavních vzájemně intenzivně spolupracujících 
technologicko - výzkumných uskupení na území střední 
Evropy, a to v několika oblastech digitalizace 
a progresivních environmentálních technologií. 

Ke genezi uskupení: 
Vznik organizace byl iniciován a navazoval na řešení 
bilaterálního projektu v rámci schématu INTERREG 
SR-ČR s názvem „Vytvorenie strategických 

partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s  inovačným 
potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-MaTech)“, jehož vedoucím 
partnerem byla Materiálovětechnologická fakulta STU v Trnavě, hlavním přeshraničním partnerem Národní 
klastrová asociace (NCA) Ostrava a jako další slovenský partner se na řešení projektu podílela Slovenská 
obchodní a průmyslová komora, SOPK - pobočka Trenčín. Obě tyto organizace patří mezi zakládající členy 
sdružení a byl bych velmi rád, kdyby k nim patřila i STU v Bratislavě. 

Nápad byl podpořen několika technologickými firmami v oblasti IT, které kooperují s IRESA-CZ na digitalizační 
roadshow po Česku a Slovensku a jejich zájmem o užší spolupráci v oblasti digitalizace.   

Na základě dalších společných diskusí vedení Národní klastrové asociace SR se společností Nanoprogress z.s. 
došlo k přičlenění druhé tematické větve, tedy environmentálních přístupů a technologií. 

I když současné technologicko-výzkumné zaměření CEDEG se datuje teprve od roku 2021, staví organizace na 
kvalitních výsledcích činnosti zejména svých zakládajících (sekundárně také strategických - evropských) členů. 
Zakládající člen disponuje plnou šíří možných zapojení a čerpání služeb včetně hlasovacího práva.   

Do 5 let předpokládáme členství desítek až stovek firem, univerzit, výzkumných organizací, inovačních center, 
regionů a dalších subjektů ze středoevropského prostoru s mnoha projekty, synergiemi ve výzkumných, 
vzdělávacích, technologických, environmentálních, finančních, obchodních a dalších příležitostech. Záměrem 
CEDEG-u je  nabízet a dále vytvářet množství synergií a služeb, které budou postupně nabízeny jak členským, 
tak i na komerční báze nečlenským subjektům. CEDEG, z.s. je formálně neziskovou organizací, zapsanou 
v České republice. Sídlo firmy je v této chvíli v prostorách VŠB v Ostravě a další pracoviště má v Praze.  

 
Naše vize: 
CEDEG je uskupením dynamických a progresivních subjektů, které mají zájem vytvářet smysluplné, synergické 
a společensky přínosné projekty v oblasti digitalizace a progresivních environmentálních technologií. CEDEG má 
ambici stát se do 3 let jednou z nejvýznamnějších platforem pro spolupráci ve střední Evropě v oblasti 
digitalizace a progresivních environmentálních technologií. Členy organizace jsou velké průmyslové firmy, malé 
a střední podniky, startupy, inovační centra a huby, klastre, přední univerzity, výzkumné organizace a laboratoře, 
progresivní evropské regiony, obce a další ... 

Mise CEDEG? 
CE Digital & Enviro Grouping (CEDEG) je výzkumné, obchodní a networkingové uskupení, které působí 
převážně ve středoevropském regionu. Svojí činností organizace naplňuje povahu neziskové organizace, 
nadnárodního klastrového seskupení (metaklastru). Metaklastr se věnuje výzkumu, vývoji, šíření a podpore 
monetizace aktivit členských firem a organizací ve dvou důležitých tématech současné globální společnosti – 
v oblasti digitalizace a environmentálně vyspělých technologií. 
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Aktivity CEDEG předpokládají zejména tyto oblasti: 

a) Inovace a podpora vlastních členů:  

 K dosažení růstu, excelence a kvalitních inovačních synergií členských společností, výzkumných 
organizací a dalších členů CEDEG realizuje zejména zapojování kvalitních průmyslových a výzkumných 
partnerů do inovativních projektů výzkumu a vývoje nebo jiných rozvojových aktivit a jejich podporu při 
získávání evropských finančních programů podpory. Dále CEDEG podporuje umísťování svých členů 
a jejich odborníků do hlavních sektorových iniciativ s cílem poskytnout nové příležitosti ve 
středoevropském a evropském prostředí.  

b) Mezinárodní spolupráce: 

 CEDEG mezinárodně realizuje partnerství s významnými předními zahraničními klastry, inovačními 
centry, digitálními inovačními centry, průmyslovými podniky, univerzitami, regiony a dalšími subjekty 
propojující perspektivní malé a střední podniky a startupy s kvalitními výzkumnými a obchodními 
partnery ze středoevropského i dalších regionů  za účelem vzájemně výhodného a efektivního transferu 
a diseminace poznatků, zkušeností a inovativních myšlenek. 

c) Dynamizace a růst členských malých a středních firem: 

 CEDEG pomáhá zejména malým a středním podnikům v rozvoji a uplatňování se na jejich trzích 
prostřednictvím podpory s přidanou hodnotou. Prostřednictvím odborných znalostí a financování 
podporuje CEDEG Grouping růst malých a středních podniků, aby se staly budoucími společnostmi se 
střední tržní kapitalizací ve střední Evropě.  

d) Prosazování principu digitálního a environmentálního ekosystému: 

 CEDEG si také klade za cíl zapojovat své členy do klíčových sektorových iniciativ spadajících do 
klíčových sektorových iniciativ ke zvýšení míry spolupráce a rozvoje národních, regionálních i lokálních 
inovačních ekosystémů v těchto oblastech v rámci středoevropských regionů a na evropské úrovni.  

Tematicky více ke službám naleznete na webu CEDEG na odkazu https://cedeg.eu/en/what-we-offer/  

 
 
 
Na čem CEDEG staví? 

 Zakládající subjekty CEDEG patří ke špičce ve svých oborech/oblastech působení. 

 CEDEG je formálně, kompetenčně i personálně úzce propojen s Národní klastrovou asociací ČR, která 
disponuje pestrou a kvalitní členskou základnou. Jen v případě členských subjektů organizovaných 
v klastrech zastřešuje přes 1900 firem v různých oborech, výzkumných organizací, univerzit, inovačních 
center atd. - viz. www.nca.cz.  

 Digitalizační větev CEDEG (společně s IRESA-CZ a NCA) staví mj. na kompetencích a sociálním 
kapitálu z roadshow „Kyberbezpečnost v regionech“ a dalších digitalizačních tématech, které jsou 
systémem každoročních tematických konferencí v 8 českých a 2 slovenských regionech. Jde cca o 60 
technologických firem a výzkumných institucí s mnoha top inovativními technologickými produkty. 

 CEDEG vytváří synergické projekty vycházející z kvalitního výzkumu a vývoje členských firem 
a organizací. 

 CEDEG disponuje z hlediska zakládajících členů (skrz společné projekty, či přímé členství) úzkou 
vazbou na 5 českých a slovenských tzv. Evropských digitálních inovačních hubů v oblastech 
Kyberbezpečnosti, umělé inteligence a HPC, se kterými se předpokládají do budoucna mnohé nové 
synergie.  

 Z hlediska mezinárodní spolupráce čerpá CEDEG z možností a zkušeností členských subjektů. Zcela 
specifické možnosti celoevropského významu pak umožňuje propojení se silnými západoevropskými 
klastry, viz. http://www.cedeg.eu.  

 Sociální kapitál CEDEG také staví na úzké spolupráci s vedeními a odbornými gescemi mnoha regionů, 
kde mají členské subjekty sídla a institucemi centrálních správ.  

 I přes apolitičnost jsou do různých iniciativ a projektů zapojování do akcí a spolupráce také osobnosti 
a odborníci, působící v rámci Parlamentu České republiky a příslušných ministerstev v rámci ČR i SR. 

 

https://cedeg.eu/en/what-we-offer/
http://www.nca.cz/
http://www.cedeg.eu/
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Co může členství v CEDEG, z.s. Vaší instituci přinést? 

 

 Zintenzivnění spolupráce v oblastech digitalizace (mj. v oblastech Industry 4.0, Kyberbezpečnosti, IoT, 

Smart City, atd.) a progresivních environmentálních technologií s mnohými dalšími univerzitami, 

organizacemi, ale zejména firmami v rámci (nejen) středoevropského prostoru. 

 Užší propojení s firemním prostředím s vazbou na obory IT a environmentálních technologií v dílčích 

regionech.  

 Posílení prezentace na domácím a zejména zahraničním poli. 

 Předpokládáme, že CEDEG, z. s. se může do 3-5 let stát jedním z významných uskupení firem, 

výzkumných organizací v rámci středoevropského prostoru. Vaší univerzitě nabízíme exkluzivní pozici 

mezi cca 15-20 tzv. zakládajícími členy s hlasovacím právem.  

 Aktivní prezentaci na akcích a eventech, pořádaných ze strany CEDEG. Příkladem takové akce, kterou 

CEDEG připravuje společně s IRESA-CZ, NCA, ČVUT v Praze, Jihomoravským krajem a dalšími 

partnery, může být např.  „Czecho-Slovak Technology Summit 2022“, který bude probíhat 8.-9. června 

2022 v Mikulově na Moravě. Tato akce má být nejkvalitnějším česko-slovenským konferenčním 

networkingem v oblastech kyberbezpečnosti, umělé inteligence a evropských digitálních inovačních 

hubů. 

 Další finanční zdroje v souvislosti s možným zapojením do různých synergických projektů, o které bude 

CEDEG, z. s. usilovat a další možnosti.  

 
Související personálně-technické záležitosti: 

 Členství v CEDEG, z. s. je zpoplatněno na základě směrnice o členských příspěvcích CEDEG 2021 

s tím, že jeho výše je stanovena dle typu/velikosti organizace. Pro vysoké školy, zařazené mezi 

zakládající členy, je stanoveno na 1000 EUR ročně.    

 

Vážený pane rektore,  

dovolím si vyjádřit naději, že se Vaše organizace stane jedním z významných členů CEDEG a že budeme mít 

možnost společně s dalšími partnery rozvíjet širokou oblast IT a environmentálních technologií v rámci (nejen) 

středoevropského prostoru.   

 
 
 
 
 

Dr. Ivo Říha v.r. 
       předseda představenstva CEDEG 

viceprezident pro rozvoj a digitalizaci NCA 


