Klastry a spolupráce
vedoucí k regionálnímu rozvoji
v centrální Evropì

V hospodáøské a inovaèní politice se termín klastr obvykle používá k popisu zemìpisného seskupení ekonomických a
inovaèních aktivit. V povìdomí odborné veøejnosti klastry podporují hospodáøský rozvoj tím, že se regiony zamìøují
na aktivity, v kterých podniky získávají vyšší produktivitu díky dosažení externích úspor z rozsahu nebo jiných
konkurenceschopných výhod. Bìhem posledních 15-ti let klastry a inovaèní (pravomocné) sítì dosáhly vìtší a vìtší
dùležitosti v rámci hospodáøské politiky a inovaèních strategií Evropské unie a jejích èlenských státù.

Úvod do klastrù
Globální konkurence se neustále zvyšuje. Proè mohou nìkteré regiony rùst a rozvíjet se, zatímco jiné
upadají? A jak to, že nìkteré podniky expandují v tvrdé celosvìtové konkurenci, zatímco jiné èelí zániku?
Odpovìdí jsou KLASTRY. Klastry podporují konkurenceschopnost pøidružených podnikù a zvyšují
jejich inovaèní potenciál.
Klastr mùže být obecnì specifikován jako
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dodavatelù, poskytovatelù služeb,
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institucí a jiných institucí v dané
Integrace trhu
ekonomické oblasti. Klastry jsou
Investièní atraktivita
významnou hnací silou dynamických
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motorem ekonomického rozvoje. Zajišují
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pøíznivé obchodní prostøedí pro
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spolupráci spoleèností, pøedevším malých
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konkurenty ve stejné geografické oblasti.
Na obrázku je zobrazena role klastrù v rùzných politických
oblastech. Nìkdy mají velice dùležitou roli (v inovaci, vìdì,
podnikání …) a nìkdy ménì dùležitou roli (sociální, životní
prostøedí, energie …)

Nicménì fragmentace trhu, slabé vazby
výzkumu a prùmyslu a nedostateèná
spolupráce v rámci EU v oblasti inovací
vedou k situaci, kdy klastry nemají vždy
nezbytnì nutné množstevní a inovaèní
kapacity k tomu, aby èelily svìtové
hospodáøské soutìži.

Ekonomické výsledky se výraznì liší mezi rùznými èlenskými státy EU, a to vlivem rozdílù v kvalitì
regionálního mikroekonomického obchodního prostøedí a také ve skladbì regionálních ekonomik.
Nedávný zájem v evropské strategii o sladìní národních podnikatelských prostøedí (Spoleèná mìna v
oblasti mìnové politiky, Pakt stability a rùstu v oblasti fiskální politiky, Spoleèný trh v oblasti mnoha
mikroekonomických politik) snížil úroveò rozdílù mezi národními zákony a naøízeními.

Nedávný výzkum v rámci klastrového sektoru
regionální ekonomiky prokázal, že síla portfolia
klastru je dùležitým faktorem k porozumìní vlivu
klastrového sektoru na ekonomickou produkci
regionu. Politika klastrù je koncipována a
implementována na místní, regionální a národní
úrovni v závislosti na jejich možnostech a ambicích.
Úkolem Spoleèenství je napomáhat si a posilovat tyto
možnosti, pøedevším zlepšováním rámcových
podmínek, podporou výzkumu, vzdìlávání a podnikání, lepším propojením mezi prùmyslem
(pøedevším malých a støedních podnikù) a výzkumem a podporou jejich vzájemného vzdìlávání a
spoluprací klastrù po celé EU.
Stanovení prostoru pro spoleèný evropský výzkum a inovace musí být založeno na dvou hlavních
faktorech: definovaní schopných strategií a programù zákonodárci za úèelem vymezení mezinárodních
intervencí podporujících rozvoj klastrù a inovací uvnitø klastrù, a to jak na úrovni jednotlivých malých
nebo støedních podnikù, tak na úrovni celkové – tj. za klastry jako takové. A paralelním krokem musí být
implementace nástrojù a zajištìní takového systému øízení, který aplikuje dané strategie a který urèí, jak
zavést inovace do systému klastrù.

CENTRAL EUROPE program
je program Evropské Unie, který má za úkol povzbudit spolupráci mezi zemìmi centrální Evropy tak,
aby došlo ke zlepšení inovací, dostupnosti a životního prostøedí a také k posílení konkurenceschopnosti a
pøitažlivosti jejich mìst a regionù.
CENTRÁLNÍ EVROPA investuje 231 miliónù eur, aby poskytla finanèní zdroje na projekty nadnárodní
spolupráce, které zahrnují veøejné i soukromé organizace z Rakouska, Èeské republiky, Nìmecka,
Maïarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska.
Program je financován z fondu Evropského regionální rozvoje a je realizován mezi roky 2007 a 2013. Ti,
kteøí se zajímají o partnerskou spolupráci, jsou vyzíváni pøedložit jejich projekty na základì veøejných
výzev, které jsou dostateènì zveøejòovány.

Usnadnit zavádìní inovací v centrální Evropì je
jednou z klíèových priorit programu
CENTRÁLNÍ EVROPA. Podporovat zakládaní a
rozvoj mezinárodních klastrù v klíèových
oblastech je považováno za nezbytnì nutné pro
zlepšování rámcových podmínek pro inovace. A
podporovat mezinárodní spolupráci mezi
organizacemi v klastru a iniciátory klastrù je
podstatou rozšíøené inovaèní strategie Evropské
komise.
Více informací je dostupných na
http://www.central2013.eu/index.php

Clusters-Cord projekt
Klastry v jednotlivých odvìtvích a v rámci jednotlivých území
se ukázaly být efektivním nástrojem pro regionální
ekonomický rozvoj, zejména v okrajových/ménì soutìživých
oblastech (zahrnuje 12 nových EU èlenských státù), kde
seskupení vzájemnì propojených podnikù, dodavatelù a
pøidružených institucí ve specifických oblastech zvyšuje jejich
produktivitu, startuje inovaèní procesy a vede ke vzniku nových podnikù. Právì z toho vychází projekt
CLUSTERS-CORD a soustøedí se jak na podnìcování výmìny nejlepších postupù v øízení klastru, tak na
spolupráci mezi klastry ze stejné tematické oblasti, ale rùzného geografického pùvodu, a to vytvoøením
tzv. “meta-klastrù”.
Regionální rozvojové agentury a další podpùrné spoleènosti, velmi èasto vystupují jako koordinátoøi
klastrù, ale také jako podpora v rozvoji služeb klastrù a jejich propagace. Vytvoøení prùmyslových klastrù
mezi 27 zemìmi EU se rùzní, s ohledem na to, že v nových èlenských státech jsou klasty relativnì novým
nástrojem, který je v souèasnosti podporován z programù strukturálních fondù.
V rámci projektu CLUSTERS-CORD partneøi hrají roli regionální podpory podnikù (napø. Regionální
rozvojové agentury) a právì oni spojili své síly, aby zlepšili regionální kapacity v oblasti øízení a rozvoji
klastrù, zejména díky výmìnì zkušeností a osvìdèených postupù a rozvoji pøímé spolupráce mezi
existujícími úèastníky.

Koncepce projektu
CLUSTERS-CORD je projekt meziregionální spolupráce, která má za cíl zlepšit regionální kapacity v
øízení a rozvoji klastrù. Aby byl tento cíl dlouhodobì udržitelný, je zapotøebí výmìna zkušeností,
osvìdèených postupù a rozvoj pøímé spolupráce mezi existujícími úèastníky. Regiony, ve kterých jsou
klastry relativnì novými nástroji, se mohou v této oblasti uèit od zkušenìjších partnerù.
Hlavním cílem tohoto projektu je posílit spolupráci mezi klastry ze stejného oboru, ale rùzného
geografického pùvodu vytvoøením pìti strategických plánù spolupráce, které tak následnì vytvoøí
alespoò tøi tzv. “meta-klastry”. Projekt si zvolil 10 klíèových oblastí, které byly dùkladnì prozkoumány:

Mobilita a logistika
Odborné služby
ICT – Informaèní a komunikaèní technologie
Automobilový prùmysl a letectví
Turismus
Vìda v oblasti zdraví
Energie a životní prostøedí
Výrobní technologie
Lesní hospodáøství
Zpracování jídla
Project Clusters-Cord nabízí možnost spolupráce pro klastrové organizace a jejich èleny, umožòuje jim
být snadno v kontaktu, najít spolupracující partnery, poznat nejlepší postupy a srovnat jejich výsledky.
Aby dosáhli hlavního cíle – vytvoøit tyto meta-klastry a podpoøit spolupráci mezi klastry – projekt
pravidelnì seznamuje manažery klastrù, zástupce klastrù a pøíslušné zákonodárce, kteøí si pak vymìòují
znalosti týkající se vzniku nových služeb a metod stejnì tak jako možného spolupùsobení.
Projekt zaèal porovnáváním regionálních klastrù a regionálních politik všech zúèastnìných. Výsledky
porovnávání byly shrnuty ve srovnávací studii, která se stala klíèovým výstupem pro celý Clusters-Cord
projekt.
Tato studie urèila nejlepší postupy a ze získaných dat bylo vybráno 5 prùmyslových oblastí vhodných k
pozdìjšímu vytvoøení alespoò tøí meta-klastrù – každý v jednom prùmyslovém odvìtví. Poté bylo
zpracováno srovnávání zúèastnìných regionù, zpøehlednìna situace v každém regionu a byly uèinìny
závìry pro urèité stupnì projektu. K tomu, aby mohlo být dosaženo cíle, byly prozkoumány podobné
regionální podnìty a toto následnì shrnuto v doporuèení.

Srovnávací studie byla stìžejním dokumentem pro porovnávací konferenci, která se konala v Italském
Milánì. Strategie a postupy klastrù se projednávaly ve spojitosti s pìti prùmyslovými oblastmi:
potraviny,
energie/životní prostøedí,
turismus,
zdraví,
ICT.
Tato konference byla poèátkem pro proces realizace meta-klastrù. Odpovìdní partneøi budou sledovat
plnìní strategických plánù pro založení meta-klastrù v prùmyslovém odvìtví zmínìném výše. Budou
zorganizována výmìnná setkání v rùzných partnerských regionech, kde manažeøi klastrù, experti a
podniky z plnì rozvinutých èi
vyvíjejících se klastrù budou mít
šanci vymìnit si vlastní
zkušenosti a projednat situaci
klastrù v rùzných regionech a
uèit se jeden od druhého. Toto by
úèastníkùm mìlo pomoci sblížit
se a podpoøit tak jejich
m e z i n á r o d n í a k t i v i t y.
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