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ZÁVĚREČNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTU CLUSTERS CORD 

Místo konání: Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6 

Datum: 6. února 2013 

Pozvánka 

 

Projekt Clusters & Cooperation for Regional Development in Central Europe (Clusters 
Cord) se snaží o využití osvědčené inovativní síly klastrů na mezinárodní úrovni, a to 
prostřednictvím vytvoření  tzv. "metaklastrů". 

Výsledky 3-leté realizace projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci projektu, 
která se bude konat dne 6. února 2013, v hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha.  

Témata prezentovaná na konferenci:  

- Aktivity a výsledky projektu Clusters Cord; 
- Prezentace nově vzniklých metaklastrů v následujících průmyslových oborech: Energie a 

životní prostředí, cestovní ruch, potravinářství, zdravotnictví, ICT; 
- Výzvy internacionalizace klastrů z pohledu nadnárodní úrovně a výhled do příštího 

plánovacího období EU; 
- Rozvoj kompetencí klastrů v rámci mezinárodních projektů s podporou EU; 
- Problémy a východiska rozvoje klastrů v ČR; 
- Mezinárodní spolupráce klastrů z pohledu regionální úrovně. 

 

Hostitelem bude Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., vedoucí partner 
projektu Clusters Cord. 

Akce je určena pro odbornou veřejnost a tvůrce politik zabývající se oblastí regionální 
podpory klastrů a jejich řízení. Na konferenci budou prezentovány a diskutovány konkrétní 
příklady a myšlenky z regionů střední Evropy.  

 

Nenechte si ujít příležitost, věříme, že konference bude pro Vás přínosem. 
Pro více informací navštivte www.clusterscord.eu  
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Organizační informace 

 

Pořadatel: 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.  

 

Místo konání: 

Hotel Diplomat, Evropská 370/15, 160 00 Praha 6, Česká republika 

 

Registrace na konferenci: 

Registraci proveďte, prosím, nejpozději do 23. 1. 2013 na následujícím odkazu:  

 http://conference.formees.cz/f/a/ 

 

Ubytování: 

Hotel Diplomat, Evropská 370/15, 160 00 Praha 6, Česká republika,  

http://www.vi-hotels.com/en/diplomat 

Předrezervace pokojů v hotelu je platná do 20. 1. 2013, při rezervaci použijte, prosím heslo 

ClustersCord. 

 

Doplňující informace: 

Informace budou zasílány průběžně na Vaši e-mailovou adresu a také publikovány na 

www.clusterscord.eu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This project is implemented under the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by European Regional Development Fund 


