
Spojujemeklastrovéorganizace,
hájímejejichpotřebyarozvíjíme
klastrovoupolitikuvČR

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, kterásdružuje  
subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových  
iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace  
znalostí,zkušenostíaexpertízyproposíleníkonkurenceschopnostiČR.

We connect cluster organizations and technology 
platforms defend their needs and develop cluster 
policy in the Czech Republic.

The National Cluster Association (NCA) is a non-governmental 
non-profit organization that brings together entities and 
individuals with the goal of coordinated and sustainable 
development of cluster initiatives and cluster policy 
development in the Czech Republic based on concentration of 
knowledge, experience and expertise to strengthen the Czech 
competitiveness. 

Spojujeme klastrové organizace a technologické
platformy, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme
klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace je nestátní nezisková organizace, 
která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a 
udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové
politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, 
zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR. 
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www.nca.cz

Členové NCA k 1. 2. 2023 – 33 členů z toho 27 klastrů a 2 platformy



www.nca.cz

Stovky inovativních firem, desítky vědeckovýzkumných institucí, 
statisíce zaměstnanců…

33 členů
> 800+ subjektů
> 400+ tisíc zaměstnanců
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Známe klastrové prostředí v České republice – Mapa klastrů



www.nca.cz

Známe klastrové prostředí v České republice – Mapa klastrů

Vzniká jedinečný digitální ekosystém, který pomáhá klastrovým manažerům, RIS3 manažerům a dalším stakeholderům v jejich práci.
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Propojujeme členy mezi sebou navzájem i do zahraničí
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Mapa klastrů 2.0
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Networking
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Evropská klastrová konference 2022
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Jsme členové mezinárodních sdružení
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Lobbying a propagace
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Informace a vzdělávání, poradenství



www.nca.cz

Spolupráce s regiony, RIS3





Dr. Ivo Říha
NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE
Business centrum VŠB-TUO
Studentská 6202/17
Ostrava – Poruba 708 00
E-mail: riha@nca.cz
Telefon: +420 775 282 431
Web: www.nca.cz
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