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Podporujeme rozvoj klastrov aj na Slovensku 
 
 
Bratislava, 28.03.2012 - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) 
realizuje projekt  „Podpora inovácií prostredníctvom nových konceptov klastrov podporujúcich 
novovznikajúce odvetvia a prierezové témy "  ktorý je známy pod menom CluStrat a je realizovaný 
v rámci Operačného programu Stredná Európa. NARMSP sa tak zaradila do tímu 18 profesionálnych 
a expertných organizácií z regiónu Strednej Európy pod vedením Steinbeis-Europa-Zentrum z Nemecka, 
ktorých cieľom bude podporiť inovácie prostredníctvom nových konceptov klastrov.  
  
Klastre sú jedným zo základných podporných nástrojov pre rozvoj malých a stredných podnikov (MSP)“ 
hovorí Andrej Klimant z NARMSP. Ďalej uviedol, že: „cieľom ich existencie je podporovať spoluprácu 
medzi jednotlivými MSP v určitom sektore.“ Automobilové, strojárske a klastre cestovného ruchu sú 
najznámejšími na Slovensku, ktoré vznikli aj napriek zložitej situácii – Slovensko totiž nemá vhodnú 
legislatívu, ktorá by definovala a podporovala klastre ako také. 
 
Existencia klastrov nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách EÚ a najmä v regióne Strednej Európy je 
podmienená ich klasickou formou – spoluprácou len v rámci určitého odvetvia a zameraním na klasické 
odvetvia (strojársky, automobilový, turizmus). 
Cieľom projektu CluStrat bude zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do 
klastrových politík jednotlivých krajín. Okrem toho pripraví a otestuje nové formy fungovania klastrov 
v regióne Strednej Európy. 
  
Prostredníctvom regionálnych, národných a transnárodných dialógov s kľúčovými hráčmi a cieľovými 
skupinami, budú projektoví partneri v jednotlivých krajinách pripravovať nové koncepcie klastrov. 
Predpokladom pre prípravu týchto stratégií budú okrem spomenutých stretnutí aj analýzy potenciálu 
klastrov v novovznikajúcich odvetviach: Aktívny vývoj ľudstva a jeho starnutie; Trvalo udržateľný rozvoj 
a zelená ekonomika; Udržateľná mobilita a prierezových aktivitách: Rodová rovnosť a inovácie, vrátane 
rozmanitosti hľadísk; Internacionalizácia; Transfer znalostí a technológií. 
 
 
Viac informácií: 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
Andrej Klimant 
Miletičova 23 
821 09 Bratislava 
tel.: 02/50 24 45 23       
 e-mail: klimant@nadsme.sk 
 
 
 
O NARMSP 
NARMSP bola založená v roku 1993 za účelom podpory sektora malého a stredného podnikania, zvýšenia jeho 
konkurencieschopnosti a uľahčenie prístupu ku kapitálovým zdrojom. Podieľala sa na implementácii predvstupových 
programov PHARE a od mája 2004 i na implementácii štrukturálnych fondov a štátnych programov. Poskytuje tiež 
poradenstvo v jednotlivých regiónoch SR prostredníctvom spolupracujúcich organizácií (13 regionálnych 
poradenských a informačných centier, 5 podnikateľských inovačných centier, 9 centier prvého kontaktu, 16 
podnikateľských/technologických inkubátorov a dcérskej spoločnosti Fond fondov, s.r.o.). 
KONTAKTMgr. Katarína Schmidtová, vedúca oddelenia komunikácie, schmidtova@nadsme.sk 
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