II. Světový klastrový kongres
Dne 1. dubna 2016 se uskutečnil II. Světový klastrový kongres v historických prostorách kulturního
domu v Dąbrowa Górnicza v Polsku. Organizátory tohoto II. ročníku byli Ogólnopolski Klaster
Innowacyjnych Przedsiębiorstw (Národní klastr inovativních podniků), Cluster World LTD., město
Dąbrowa Górnicza, Výbor pro rozvoj Slezské pánve, projekt POLSKA 3.0, Asociace plátců daní v
Polsku, aAsociace Humaneo.
Akce se zúčastnila řada zástupců regionálních klastrových stakeholderů a politické reprezentace,
především zástupců zainteresovaných starostů obcí a měst, místních univerzit a klastrových
organizací z Polska i dalších evropských zemí. Tématem letošního Světového klastrového kongresu
byl „Triple helix v mezinárodních projektech a budování lokální ekonomiky prostřednictvím
meziodvětvové spolupráce.“
Slavnostní uvítací ceremoniál zahájili Angelika Jarosławska, předsedkyně Ogólnopolskiego Klastra
Innowacyjnych Przedsiębiorstw s kolegou Michałem Jasińskim, kteří přivítali všechny účastníky a
připomenuli úspěch loňského prvního klastrového kongresu. Prostřednictvím video záznamu
účastníky přivítal také Prof. Jerzy Buzek, předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
Evropského parlamentu.
Během zahajovacího ceremoniálu byla zdůrazněna především důležitost vytváření klastrových
partnerství a potřeba mezinárodní spolupráce v rámci nových inovativních projektů. Diskuze
probíhaly zejména nad možností mezinárodní spolupráce v rámci logisticko-dopravního projektu
Polsko 3.0, jehož cílem je obnovení splavnosti polských řek a výstavbou kanálu Dunaj - Odra - Labe
jako součást středoevropského dopravního koridoru a vytvoření dopravně-logistického centra
Gorzyczki – Věřňovice (http://polska-3-0.pl/). „Dříve promarněná příležitost evropského financování
tak ambiciózního projektu by se již neměla opakovat“, komentoval zkušenosti z minulých let Jiří
Cieńciała, rektor Vysoké školy podnikání v Ostravě, který se osobně angažoval v projektu Labe-Dunaj.
Petr Forman, poradce prezidenta ČR, hovořil především o zaostalosti rozvoje české lodní dopravy na
Labi ve srovnání s Německem. „Stále existuje železná opona. Ne však politická, ale v oblasti rozvoje
vodní dopravy“, poznamenal a dodal „Zatímco na západ od našich hranic je vodní doprava rozvíjena a
plní svou hospodářskou funkci, na východ je situace neměnná dalších dvacet let.“ Zmínil rovněž
potřebu společného tlaku národních států na zahrnutí projektu POLSKA 3.0 do Transevropské
dopravní sítě TEN-T a tedy získání finančních prostředků na jeho realizaci z evropských fondů.
Závěr uvítací části programu byl věnován přestavení vítězů ceny Leader of Entrepreneurship and
Innovation 2015 a Innovation Manager 2015 a vítězů mezinárodní ceny Kazimierza Wielkiego. Všichni
vítězové byli postupně přivítáni na pódium spolu s řadou významných osobností z řad polských,
českých a ukrajinských klastrových stakehoderů, zástupců univerzit a politické scény.

Za českou klastrovou komunitu se akce zúčastnila PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka Národní
klastrové asociace, která byla v panelu dvou sekcí konference, Ing. Erich Zipser, prezident
Moravskoslezského automobilového klastru (MAK) a Ing. Ladislav Glogar, výkonný manažer MAK.
Akce se zúčastnil rovněž Ing. Pavel Santarius, Ph.D., zástupce ředitele Sdružení pro rozvoj MSK a Ing.
Josef Tobola, člen monitorovacího výbor projektu POLSKO 3.0 a viceprezident TILC SP. o.o. Zástupci
klastrové komunity zde měli příležitost získat kontakty na řadu zajímavých polských klastrů
zaměřených např. na logistiku (Logisticko-dopravní klastr Sever-Jih, Klastr horní Visly), chemický
průmysl (Klastr Zelená Chemie, který je partnerem klastrů CREA v ESCP NATUREEF a mají vážný
zájem o spolupráci s českými klastry), dřevařský průmysl (Lublinský dřevařský klastr), ICT (Smart IT
Cluster Emirates & Europe Business Development Cluster), cestovního ruchu (Krkonošsko-jizerský
turistický klastr), a další.
Součástí usnesení konference je výzva adresovaná vedení Moravskoslezského kraje zahájit
klastrovou iniciativu v oblasti dopravní a logistické infrastruktury a služeb jako partnera pro spolupráci
s polskými aktéry programu Polsko 3.0.
Více informací o II. Světovém klastrové kongresu naleznete na jeho oficiálních webových stránkách
www.clusterworldcongress.com.

