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Mezinárodní konference v Praze zakončila projekt Clusters Cord
Dne 6. února 2013 se v Praze v hotelu Diplomat při příle-
žitosti oficiálního ukončení projektu CLUSTERS CORD 
uskutečnila mezinárodní konference o evropské spoluprá-
ci v oblasti regionálního rozvoje klastrů. 

Hlavním smyslem konference bylo představit výsledky 
tříletého projektu, do nějž se za podpory Evropské unie za-
pojilo celkem 10 organizací z 8 členských zemí EU. Vedoucím 
partnerem projektového konsorcia 
a hlavním organizátorem akce byla 
Regionální rozvojová agentura Ús-
teckého kraje, a.s. Dalšími partnery 
byly regionální rozvojové organizace 
jednotlivých zemí, případně hospo-
dářské komory. Z členských zemí EU 
byly zapojeny následující státy: Česká 
republika, Slovensko, Německo, Ma-
ďarsko, Itálie, Slovinsko, Polsko a Ra-
kousko. Celý projekt byl podpořen 
z OP Central Europe. 

V rámci projektu Clusters Cord 
projektoví partneři zmapovali klastrové prostředí a jeho po-
tenciál v jednotlivých zemích a provedli jeho benchmarking. 
Na základě analýzy bylo vytipováno 10 odvětví, z nichž 
bylo následně vybráno 5 nejperspektivnějších – Informační 
a výpočetní technika, Potravinářství, Zdravotnictví, Cestovní 
ruch a Energetika a životní prostředí. V dalším období pro-

jektoví partneři navázali úzkou spolupráci s národními klast-
ry s cílem vytvořit v těchto odvětvích takzvané metaklastry 
– tedy mezinárodní spolupráci národních klastrů alespoň ze 
3 různých zemí. Za tímto účelem byla pro jednotlivé klastro-
vé organizace organizována takzvaná výměnná fóra slou-
žící k setkávání, vzájemnému poznání partnerů, definování 
cílů a konkrétních aktivit spolupráce a výměně zkušeností. 
V další fázi projektu byly pro jednotlivé skupiny zpracovány 

dokumenty – tématické skeny a stra-
tegické plány, které podrobně speci-
fikovaly činnosti a aktivity nově za-
kládaných metaklastrů. Pro klastrové 
manažery bylo vytvořeno e-learnin-
gové školení a ve spolupráci s po-
zorovateli projektu byla zpracována 
doporučení pro zlepšení klastrových 
politik na národní úrovni. 

Výsledkem projektu, což bylo 
prezentováno na konferenci jednot-
livými zástupci skupin, je podepsání 
dohod o spolupráci a vznik pěti no-

vých metaklastrů, které budou působit na evropské úrovni, 
budou vzájemně koordinovat své aktivity, podávat společné 
projekty, vyměňovat si zkušenosti svých členů a spolupra-
covat na společných marketingových aktivitách. Výsledkem 
těchto aktivit je posílení konkurenceschopnosti jednotlivých 
klastrů na mezinárodních trzích.


