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Klastrové politiky v zemích V4: Jsou klastrové politiky v zemích V4 smart?
Dne 8. prosince 2016 se v prostorách CzechInvestu v Praze uskutečnila mezinárodní konference věnovaná
problematice klastrových politik v zemích V4 za účasti zástupců akademické sféry, státní správy, manažerů
klastrových organizací a dalších institucí, které se dlouhodobě věnují podpoře podnikání a propojení
podnikatelských subjektů se vzdělávacími a výzkumnými organizacemi.
Konferenci organizovala Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na konferenci
vystoupili partneři mezinárodního projektu "V4 Cluster Policies and Their Influence on the Viability of Cluster
Organizations", finančně podpořeného Visegradským fondem. Prezentovali zde své analýzy vývoje klastrových
organizací a vlivu klastrových politik v jednotlivých zemích a jejich dopadu na existenci a životaschopnost
klastrových organizací. Zoltán Bendó z partnerské instituce Tenderix z Budapešti vyzvedl především dlouhodobou
strategii v oblasti podpory rozvoje zejména vyspělých klastrových organizací v Maďarsku a představil nastavený
systém akreditace klastrů jako jednu z dobrých praktik klastrové politiky. Zástupkyně slovenského partnera
Trenčianské univerzity Katarína Havierniková poukázala na nutnost systémového přístupu ke klastrové politice na
Slovensku a větší podpoře managementu klastrových organizací. Marzena Frankowska z Univerzity of Szczecin
vyzvedla jako dobrou praktiku existenci pracovní skupiny stakeholderů pro formulaci směrů a principů klastrové
politiky v Polsku. Drahomíra Pavelková z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
zodpovědná řešitelka projektu, zdůraznila potřebu podpory všech vývojových stádií klastrů, včetně mapování,
analýz potenciálu vzniku a inkubace klastrových iniciativ a organizací v různých sektorech i mezioborových
uskupeních a sítích, a to nejen v České republice, ale rovněž v ostatních zemích V4, tak jak to vyplynulo ze
společného výzkumu všech zúčastněných partnerů.
Situaci v České republice dokreslili manažeři klastrových organizací Ladislav Glogar z Moravskoslezského
automobilového klastru a Břetislav Skácel z CREA Hydro & Energy, držitelé ocenění “ Zlatý klastr z let 2014 a 2015
udělovaného Národní klastrovou asociací. Klastr CREA Hydro & Energy je od roku 2015 rovněž držitelem European
Excellence Initiative Gold Label Cerfiticate.
Modelový příklad klastrové politiky, která efektivně podporuje rozvoj klastrových organizací a konkurenceschopnost
ekonomiky, představila prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková. Model "Smart Cluster Policy" byl
konfrontován s aktuálním vývojem klastrové politiky v každé ze zemí V4. Na základě výsledků analýz byly
předloženy návrhy pro zkvalitnění jednotlivých klastrových politik. Tyto byly v rámci odpoledního panelu
diskutovány za účasti zástupců ministerstev zodpovědných za implementaci klastrových politik a programů v
jednotlivých zemích: Roberta Wenzela (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Beaty Lubos (Ministry of Economic
Development, Polsko), Petera Kellera (Ministry for National Economy, Maďarsko) a Daniela Ácse (Únia klastrov
Slovenska) a zástupců klastrů.
Účastníci konference se shodli na užitečnosti výstupů a vzájemné výměně zkušeností a dobrých praktik”. Beata
Lubos poukázala na možnosti pokračování spolupráce v koordinaci klastrových politik v zemích V4 v rámci
současného předsednictví Polska zemím V4.
Hladký průběh konference umocnilo přátelské prostředí, které vytvořili zástupci CzechInvestu Ing. Lukáš Trčka,
Ph.D. a Ing. Jana Šmotková.
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