
 

Priemyselné klastre pre inovatívnu a konkurencieschopnú Európu 

Európa čelí výzve transformácie na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, 

konkurencieschopným hospodárstvom, efektívne využívajúcim zdroje. Mobilizácia priemyslu 

pre čisté a obehové hospodárstvo prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce naprieč 

hodnotovými reťazcami, ako aj využívanie digitálnych, udržateľných riešení a disruptívne 

inovácie sú podľa ‚Európskej zelenej dohody‘ kľúčové. Ako uvádza ‚Vízia pre európsky 

priemysel do roku 2030‘ a ‚Strategické fórum pre priemysel EÚ pripravený na budúcnosť‘, naše 

ekosystémy podnikových inovácií by mali byť integrované okolo klastrov, ktoré ako aktéri 

zmeny aktívne podporujú transformáciu priemyslu. 

Európska Klastrová Aliancia    

Európska aliancia klastrov je iniciatíva zdola nahor spájajúca 12 národných klastrových 

asociácií, ktoré zastupujú viac než 700 klastrov, kde 112 000 najinovatívnejších podnikov 

spolupracuje s tisícami univerzít, výskumných i verejných inštitúcií s cieľom zvýšiť ich 

konkurencieschopnosť.  

Naším poslaním je byť ich spoločným hlasom, uľahčovať spojenia a vytvárať príležitosti na 

riešenia spoločných výziev. Tento dokument popisuje kľúčovú úlohu, ktorú majú klastre 

v európskej priemyselnej stratégii, a tiež zdôrazňuje ich schopnosť podporovať inovatívnych 

hráčov v danej oblasti (výskumné centrá, malé a stredné podniky), aby lepšie využívali 

relevantné európske finančné nástroje.    

Na klastroch záleží. Prečo? 

Podľa nedávno zverejnenej správy ‚Európska 

panoráma klastrov a priemyselnej zmeny‘ 

vyvárajú európske klastre takmer 122 000 000 

pracovných miest. Klastre poháňajú rast v Európe 

prostredníctvom ich vyššieho počtu inovatívnych 

firiem s vysokým rastom, ktoré vykazujú lepší 

výkon v kľúčových sociálnych a konkurenčných 

ukazovateľoch. Mali by byť považované za 

regionálne ekosystémy prislúchajúcich sektorov 

a kompetencií. Poslaním klastrov je uľahčovať 

udržiavanie silných, úzkych a na vzájomnej 

dôvere založených vzťahov medzi spoločnosťami 

a výskumnými inštitúciami, ako aj pomáhať 

verejným orgánom posilňovať 

konkurencieschopnosť ich regiónov. 

Prostredníctvom združovania malých a stredných 

podnikov klastre podporujú inovácie, vytváranie 

pracovných miest a medzinárodné ochranné známky a patenty.  



 

Vďaka čomu sú klastre užitočnými nástrojmi pre európske inštitúcie 

Klastre sú kľúčovými nástrojmi pre úspešnú realizáciu európskych iniciatív 

Klastre ako kľúčoví hráči regionálnych inovatívnych ekosystémov a aj európskych 

a medzinárodných inovatívnych partnerstiev sú dobrou voľbou na propagovanie európskych 

iniciatív a podporovanie ich implementácie prostredníctvom členov klastrov. Malé a stredné 

podniky pridružené do klastra sú ochotnejšie zúčastňovať sa európskych programov (napr. 

Nástroj pre MSP, COSME, Horizont 2020), pričom miera úspešnosti je v ich prípade vyššia. 

Klastre majú významný dopad na internacionalizáciu malých a stredných podnikov 

Vďaka iniciatívam Európskej komisie v oblasti internacionalizácie klastrov (výzva v rámci 

COSME na predkladanie návrhov Cluster GO INTERNATIONAL), vytvorili klastre silné 

medzinárodné siete, ktoré im umožňujú stať sa súčasťou a následne ťažiť z medzinárodných 

hodnotových reťazcov. Európska podpora internacionalizácie klastrov musí naďalej 

podporovať rast a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. 

Klastre sú sprostredkovateľmi cezhraničnej a medzisektorovej spolupráce 

Klastre sú kľúčovými hráčmi, ktorí pomáhajú svojim členom nájsť správnych partnerov alebo 

vybudovať partnerstvá medzi dvomi alebo viacerými rôznymi sektormi. Toto je základným 

prínosom pre riešenie výziev ako je Zelená dohoda, Trvalé a obehové hospodárstvo, 

Digitalizácia, Priemysel budúcnosti alebo organické potraviny a poľnohospodárstvo. 

V relevantnom sektore klastre zahŕňajú celý hodnotový reťazec, integrujú malé a stredné 

podniky a aj začínajúce/rozširujúce sa podniky  

Klastre sú jedinými aktérmi schopnými zhromaždiť v rámci svojich inovačných ekosystémov 

celý hodnotový reťazec a vytvoriť prostredie, v ktorom môžu aj nové spoločnosti (začínajúce 

podniky) financovať a rozširovať svoju činnosť.  

Budovanie kapacít 

Európska komisia už roky intenzívne podporuje rozvoj klastrov prostredníctvom ich aktívneho 

zapojenia do programov, akými sú napríklad COSME, INTERREG, HORIZONT 2020 a pod. 

Výsledky sú vynikajúce, na základe čoho sú klastre stavané do pozície najlepších nástrojov 

z hľadiska efektívnosti a výkonu.    

Čo je potrebné 

Vyzývame k uznaniu klastrov ako jedných z najstrategickejších činiteľov v nasledujúcich 

európskych programoch: Program jednotného trhu, Horizont Európa, Politika súdržnosti 

a Digitálna Európa, posilneniu ich prítomnosti v regionálnych a priemyselných stratégiách ako 

aj stratégiách pre MSP, a tiež k zahrnutiu klastrov do nových iniciatív, ktoré sú v súčasnosti 

v procese prípravy, ako napríklad výzvy v rámci Zelenej dohody alebo Rozvoj zručností, kde 

môžu hrať kľúčovú úlohu klastre ako dôveryhodné, spolupracujúce inovačné ekosystémy.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné informácie 

Antonio Novo Guerrero      Daniel Ács 
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V priebehu nadchádzajúceho rámcového programu na obdobie 2021-2027,  

sú klastre pre európske inštitúcie strategickou silou a prínosom 

poskytovať rozhodujúce inovatívne riešenia spoločenských výziev, ktorým čelíme: 

meniaca sa ekonomika 

meniaca sa klíma 

meniace sa postoje 

Pre sociálnu, obehovú, konkurencieschopnú a suverénnu Európu 


