odborné téma – inzerce

Klastr českých nábytkářů
Klastr českých nábytkářů se svými 48 členy
patří mezi největší klastry v České republice. Zeptali jsme se jeho předsedkyně, paní
Ing. Lucie Haraslínové, Ph.D., na jeho činnost a otevřenost při přijímání nových členů.
Můžete nám prosím stručně popsat poslání Klastru českých nábytkářů?
L. H.: Posláním Klastru je zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu
členů prostřednictvím podpory jejich inovačních aktivit. Hlavními principy poslání jsou
transformace poznatků vývoje a výzkumu
do prostředí členů klastru, posilování vazeb
na vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce
a systematické vzdělávání členů klastru.
Klastr může např. zlepšit výsledky členů,
zvýšit počet inovací v daném oboru, zvýšit
export, přilákat atraktivní investice, podpořit
výzkumnou základnu, podpořit rozvoj kraje.
Co hlavního svým členům nabízíte?
L. H.: KČN svým členům nabízí aktivity vedou
cí k posílení pozice odvětví na trhu, prezentace v médiích a na webu, účast ve vyjednávání
o zákonech, normách, zázemí pro prezentaci na veletrzích, odborná školení a profesní

kvalifikace, informace a aktuality, fundraising
a projektové poradenství, internacionalizaci.
Jaké zajímavé aktivity chystá Klastr českých nábytkářů pro nadcházející období?
L. H.: Klastr momentálně pracuje na mnohých zajímavých projektech. Jeden z projektů
se zabývá rozšířením infrastruktury – dovybavením technologických center KČN, který má
klastr rozmístěné pro celé ČR. V rámci tohoto
projektu KČN pořizuje laboratorní a testovací
zařízení, které pak využívá při práci na kolektivním výzkumu KČN.
Kolektivní výzkum je dalším z projektů, kterým
se KČN zabývá. Momentálně pracujeme na
vědecko-výzkumném projektu: „VÝZKUM,
VÝVOJ A INOVACE V NÁBYTKÁŘSKÉM
PRŮMYSLU – EKOLOGIZACE VÝROBY“.
L. H.: Dalším projektem je „Rozvoj KČN“,
který je zaměřen na aktivity vedoucí k marketingu a propagaci klastru, jeho činností,
výstupů, služeb a přínosu klastru pro členy.
Jádrem projektu je pořádání vzájemných
setkání a odborných akcí, zaměřených na
zlepšení vzájemné spolupráce členů klastru
a intenzivnější sdílení znalostí, prezentace
KČN na veletrzích, v tisku i on-line prostře-

dí a networking s dalšími specializovanými
organizacemi. V rámci tohoto projektu nyní
proběhla teambuldingová akce pro členy
KČN, která má velice pozitivní ohlas mezi
členy, kteří ocenili vytvoření neformální atmosféry pro navázání další spolupráce. Všechny
tyto aktivity jsou spolufinancovány z projektu
OPPIK, Spolupráce-Klastry, výzva I.
Jak jsme zmínili v úvodu, patříte mezi jeden
z největších klastrů v ČR. Je v tuto chvíli
ještě prostor pro přijímání nových členů?
L. H.: Klastr českých nábytkářů se zaměřením
na nábytkářský a dřevozpracující průmysl a interiérovou tvorbu je otevřenou organizací, do
které může vstoupit každý český nábytkář ztotožňující se s cíli a vizí KČN. Zájemci o členství
se mohou obrátit přímo ne mne e-mailem:
haraslinova@furniturecluster.cz nebo si
stáhnou přihlášku do družstva na webové
stránce KČN www.furniturecluster.cz.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Klastru
i jeho členům hodně úspěchů.
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PODPORUJEME DOBRÉ JMÉNO
ČESKÝCH NÁBYTKÁŘSKÝCH FIREM,
SPOJUJEME FIRMY A TRHY!
rozvíjíme vzájemnou spolupráci členů –
snižujeme náklady
zvyšujeme konkurenceschopnost členů
realizací společných projektů
pomáháme s prosazením na zahraničním
i tuzemském trhu
zajišťujeme přístup k nejnovějším
technickým poznatkům a progresivním
technologiím
poskytujeme poradenské služby v oblasti
získávání podpory výzkumu, inovací
a dalších aktivit
Více informací na
www.furniturecluster.cz

