Vybrané informácie o činnosti klastra
v čase osobitného režimu fungovania
Tomáš Novotný
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Národný energetický klaster NEK

O náročnom období jeseň 2020 až jaro 2021:
 U nás doma všetci členovia klastra a ich manažéri úspešne sa vyhli
nedobrým diagnózam a využili aj možnosti očkovania
 Sme počas tohto obdobia prepojení výlučne cez internet a
komunikujeme prostriedkami on –line konferencií a mailmi
 Ako len bolo možné, organizovali sme spoločné workshopy a
konzultácie s členmi, partnermi a konzultantmi doma a u našich
partnerov v krajinách V4
 Úspešne sme rozpracovali náš projekt s dotáciou MH SR a po jeho
schválení a zdĺhavej administrácii sme aj započali s konkrétnymi
aktivitami.

 Vplyvom negatívnych dopadov pandémie na činnosť našich
firiem a inštitúcií sme prefiltrovali štruktúru členskej základne a po jej
redukcii sme stabilizovali organizáciu.

Plnenie projektu z dotácie MH SR pre klaster
 Prípravné obdobie od 01.04.2020 do 31.03. 2020
Konzultácie s MH SR, spracovanie podkladov a úprav, schválenie

 Realizačné obdobie
Zahájenie riadnej programovej činnosti podľa obsahu a postupné
prijatie pracovníkov

Spustenie prvých spoločných webinárov a konzultácií
Zapojenie sa do prezentácií klastra v rámci medzinárodných
konferencií

Príprava odborných publikácií do medzinárodného vydania
 Projekt: KONCIPOVANIE A ROZVOJ INTEGROVANEJ INOVAČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY A VEDOMOSTNEJ BÁZY V EURÓPSKOM PRIESTORE
KLASTROVEJ ORGANIZÁCIE NEK

Prehľad vybraných aktivít spolupráce za uplynulé
obdobie:
 Spolupráca so SIEA – odbor medzinárodnej spolupráce, ako
stakeholder -október 2020
pri uskutočnení a zverejnení
výstupov súboru prezentácií so seminára SHREC na
www.nek.sk
 Priebežná komunikácia, spolupráca a príprava komentárov v
rámci žiadateľov – klastrov v dotácií projektov a Únie klastrov
SR október 202 až apríl 2021
 Podpora, poradenstvo a metodika pre nové priemyselné
klastre pri spracovaní ich žiadostí o poskytnutie dotácií z MH
SR – september 2020 až súčasnosť

 Príprava a spracovanie dokumentácie pre sériu workshopov pre členov a
partnerov NEK pre procesné a inovačné riadenie v regiónoch pri
podpore sociálnej ekonomiky.

Spolupráca s NARA-SK. REPRIK, IPEEK, Prešovský priemyselný klaster.
Očakávaná spolupráca SIEA Bratislava, jún – júl 2021
 Komunikácia a priame zapojenie členov klastra do webinárov
organizovaných Národným kontaktným bodom pre Horizont Európa v
období marec až máj 2021 v tematike
Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo
a životné prostredie
 Spolupráca manažmentu klastra s STU Bratislava a TUKE Košice pri vedení a
konzultáciách diplomových prác absolventov v tematike Klastrovania a
inovačných sietí.

Ďakujem dámy a páni za pozornosť a teším sa v mene našej klastrovej
organizácie na spoločné stretnutia v ďalšom období a v dobrom zdraví
Tomáš Novotný

V Bratislave, 11. mája 2021

