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Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence 

(Bronze Label of Management Excellence – minimum requirments) 

Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést analýzu 

řízení klastru a získat počáteční informace pro hodnocení klastrové excelence z pohledu následujících 

oblastí, kterými jsou: 

 Struktura klastru 

 Typologie, řízení, spolupráce 

 Financování klastrového managementu 

 Strategie, cíle, služby 

 Úspěchy, renomé klastru 

Tyto oblasti zahrnují celkem 31 hodnotících indikátorů a pro úvodní splnění podmínek a možnost 

ucházet se o známku kvality řízení klastru je nutné splnit minimální požadavky v podobě splnění resp. 

hodnocení 18 daných indikátorů. Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a jejich specifickým 

aspektům nutných pro jejich úspěšné hodnocení, jsou také uvedeny v následujícím materiálu.  

Specifikace požadovaných dat a informací k jednotlivým indikátorům 

1) Struktura klastru 

Tato oblast obsahuje pro splnění minimálních požadavků hodnocení klastrové excelence zpracování 

resp. hodnocení těchto indikátorů: 

 Závazná spolupráce členů klastru 

 Složení členů klastru 

 Celkový počet závazných členů klastru 

Pro danou část jsou zapotřebí podklady obsahující (potvrzující a dokládající) základní informace o 

struktuře klastru. Jak výše zmíněné indikátory napovídají, jedná se především o nutnost zjištění 

složení struktury klastru. Poskytnuté podklady pro hodnocení těchto indikátorů by tedy měly 

obsahovat a zároveň dokládat, kdo je členem klastru (včetně informací o subjektu – podnik, 

univerzita, finanční instituce apod.), včetně podrobností nutných pro rozdělení jednotlivých subjektů 

na tzv. zavázané a nezavázané (angažované a neangažované) členy klastru. Tyto skutečnosti by měly 

být doloženy dokumenty potvrzující tuto spolupráci. 

2) Typologie, řízení, spolupráce 

Tato oblast obsahuje pro splnění minimálních požadavků hodnocení klastrové excelence zpracování 

resp. hodnocení těchto indikátorů: 

 Zralost managementu klastru 

 Kvalifikace klastrového managementu 

 Vyjasněnost rolí – zapojení účastníků klastru v rozhodovacím procesu 

 Přímý osobní kontakt mezi managementem a členy klastru 

 Míra spolupráce klastru 
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 Integrace klastrové organizace v inovačním procesu 

Potřebnými dokumenty a podklady k hodnocení indikátorů dané oblasti by měly poskytovat a 

dokládat informace o počátečních aktivitách klastru (zakládající listiny, dokumenty o projektech), 

dále pak dokumenty obsahují nastavené požadavky na kvalifikaci zaměstnanců klastru, informace o 

rozhodovacím procesu v klastru (jeho průběhu a rozdělení rolí v klastru), ale také v neposlední řadě 

dokumenty dokládající kontakt mezi vedením klastru a jeho členy během posledních 12 měsíců a 

rovněž míru spolupráce mezi managementem klastru a jeho členy během posledních 12 měsíců na 

nejrůznějších projektech apod. 

3) Financování klastrového managementu 

Pro minimální požadavky není relevantní žádný z indikátorů z dané oblasti. 

4) Strategie, cíle, služby 

Tato oblast obsahuje pro splnění minimálních požadavků hodnocení klastrové excelence zpracování 

resp. hodnocení těchto indikátorů: 

 Proces tvorby strategie 

 Dokumenty o strategii klastru 

 Implementační plán 

 Finanční kontrolní systém (řídící) 

 Přezkoumání strategie a implementačního plánu klastru 

 Sledování výkonnosti klastru 

 Aktivity a služby managementu klastru 

 Výkonnost managementu klastru 

 Webové stránky klastru 

Požadavky na dokumenty pro hodnocení výše uvedených indikátorů se týkají především samotného 

stanovení a průběhu procesu tvorby strategie. Tyto dokumenty a podklady by měly poskytovat 

informace o zapojení členů klastru na tvorbě strategie, identifikovat a prokázat použité metody na 

tvorbu dané strategie a také analyzovat počet vypracovaných dokumentů k této problematice. Dále 

pak je třeba poskytnout informace o postupu a implementaci stanovených cílů strategie klastru 

včetně doložení a nastínění postupů a pravidel pro řízení a kontrolu finanční procesů a samotného 

finančního stavu klastru. Zapotřebí jsou také podat informace o samotných aspektech a 

přezkoumávání a aktualizace strategie klastru. Další dokumenty by měly obsahovat informace o 

aktivitách klastru (počet aktivit klastru, počet vydaných newsletterů, počet zahájených projektů), 

jejich frekvenci a kvality a také shromáždit informace o daných projektech a aktivitách popisujících 

jejich účel, zaměření, úspěšnost, výsledky a přínos v závislosti i například na jejich finančních 

aspektech. Závěrem je nutné poskytnou data pro samotné hodnocení výkonnosti klastru v podobě 

zjištění situace během posledních 12 měsíců (počet realizovaných a dokončených projektů, 

workshopů a aktivit – v závislosti na základních oblastech činnosti klastru – a také nutnost ze strany 

klastru splnění alespoň 50% vytyčených cílů v daném období) 

5) Úspěchy, renomé klastru 

Pro minimální požadavky není relevantní žádný z indikátorů z dané oblasti. 
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Základní informace o indikátorech  

(Bronze Label of Management Excellence – minimum requirments) 

Obsahem tohoto materiálu je popis jednotlivých indikátorů v rámci minimálních požadavků pro 

získání Bronze Label of Management Excellence. Jednotlivými oblastmi, které dané indikátory  

(18 z 31 indikátorů) hodnotí, jsou: 

 Struktura klastru 

 Typologie, řízení, spolupráce 

 Financování klastrového managementu 

 Strategie, cíle, služby 

 Úspěchy, renomé klastru 

Nutno dodat, že indikátory v rámci minimálních požadavků na hodnocení úrovně excelence 

managementu klastru jsou pouze ve třech oblastech hodnocení a to v oblastech hodnocení struktury 

klastru, typologie, řízení a spolupráce a strategie, cílů a služeb. Výčet těchto indikátorů můžeme 

vidět, viz Obr. 1 Indikátory pro minimální požadavky v rámci Bronze Label of Management Excellence. 

Obr. 1 Indikátory pro minimální požadavky v rámci Bronze Label of Management Excellence 

 

Zdroj: European Cluster Excellence Initiative  
Dostupné z: http://www.cluster-excellence.eu/fileadmin/_cluster-
excellence/grafiken/20111128_European_Cluster_Excellence_BASELINE_web.pdf 

http://www.cluster-excellence.eu/fileadmin/_cluster-excellence/grafiken/20111128_European_Cluster_Excellence_BASELINE_web.pdf
http://www.cluster-excellence.eu/fileadmin/_cluster-excellence/grafiken/20111128_European_Cluster_Excellence_BASELINE_web.pdf
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1. Struktura klastru 

1.1. Závazná spolupráce členů klastru 

Zjištění určitých typů závazku, které má klastr se svými členy resp. nalezení dokumentů či aktivit o 

závazné spolupráci členů klastru na jeho aktivitách. Fakta o této závazné spolupráci mohou být např. 

příspěvky členů klastru, smlouva o spolupráci, smlouva o společném záměru či smlouva o partnerství. 

Zjistit a monitorovat existenci spolupráce na aktivitách klastru s partnery, s kterými však nemá klastr 

uzavřené žádný typ dohody o spolupráci apod. (tzv. nezavázaní partneři). 

*Nezapomenout, že subjekty účastnící se pouze akcí klastru či odebírající veřejné newslattery nejsou 

tzv. „nezavázanými“ partnery. Nutno porovnávat poměr členů klastru (mající uzavřený určitý typ 

partnerství) vůči nezavázaným partnerům, tak aby se dalo hodnotit správné nastavení a řízení 

struktury klastru ze strany jeho managementu. (Podíl nezavázaných partnerů by neměl být více než 

90% všech členů (závazných a nezavázaných) klastru) 

Indikátory 

 Počet závazně spolupracujících členů 

 Počet nezavázaných partnerů klastru 

 Poměr závazných a nezavázaných členů klastru 

 Počet výše uvedených organizací v klastru 

 Počet dohod o partnerství (s nečlenskými organizacemi klastru) 
 

1.2. Složení členů klastru 

Jaké je složení struktury členů klastru? (závazně spolupracujících členů klastru) 

*Více než polovina členů klastru by měla být z oblasti daného průmyslu. 

Zjistit počet: 

 Velké společnosti (nad 1000 zaměstnanců) 

 Středně velké společnosti (od 250 do 1000 zaměstnanců) 

 Malé a střední podniky (od 50 do 250 zaměstnanců) 

 Malé podniky (od 10 do 50 zaměstnanců) 

 Mikro podniky či živnostníci 

 Univerzity 

 Základní výzkumné instituce 

 Organizace v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje 

 Vzdělávací organizace 

 Finanční instituce 

 Sdružení a skupiny subjektů 

 Subjekty a poskytovatelé v oblasti marketingu a PR 

 Politici či politické strany 

 Orgány veřejné správy 

 Vládní organizace 
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Indikátory 

 Podíl velkých firem k malým a středním firmám 

 Podíl velkých firem v klastru 

 Podíl malých a středních firem v klastru 

 Podíl mikrofirem v klastru 

 Podíl výzkumných organizací 

 Počet finančních subjektů 

 Počet zájmových subjektů 

 Počet subjektů veřejné správy 

 

1.3. Celkový počet závazných členů klastru 

Kolik má klastr závazně spolupracujících členů? 

Indikátory 

 Celkový počet závazných členů klastru 

 

2. Typologie, řízení, spolupráce 

2.1. Zralost managementu klastru 

V kterém roce začal klastr fungovat, resp. před kolika lety začal být klastr aktivní? Kolik let jsou již 

některé úkoly či aktivity klastru dokončeny? 

*Začátek aktivit, projektů a samotný začátek (založení) klastru musí být podložen dokumenty. Aktivity 

managementu klastru resp. klastr a jeho aktivita musí být delší (starší) než dva roky.  

Indikátor 

 Zakládající listiny, dokumenty o projektech, veřejné zprávy o aktivitách klastru apod. 

 

2.2. Kvalifikace klastrového managementu 

Zjištění potřeb kvalifikace kladené na pracovníky managementu klastru, tak aby byli způsobilí a 

odpovědní za vedení a plnění úkolů klastru. Jsou nastaveny určité minimální požadavky na vzdělání, 

zkušenosti a dovednosti na současné či budoucí přijaté zaměstnance managementu klastru?  

*Jsou nastaveny určité pravidla a požadavky na kvalifikaci jednotlivých členů týmu klastrového 

managementu v závislosti k poměru k jejich úvazku, který v klastru vykonávají? Do tohoto posouzení 

se zahrnují pouze zaměstnanci klastru, kteří mají vliv na jeho činnost (posuzuje manažer klastru), 

naopak se do tohoto posouzení nezahrnují lidé, kteří vykonávají čistě administrativní činnost v klastru 

(účetní, personální atd.). Parametry posouzení kvalifikace např. stupeň dosaženého vzdělání, 

pracovní zkušenosti v soukromém sektoru či zkušenosti z oblastí řízení klastrových organizací, řídící a 

vedoucí zkušenosti, komunikační dovednosti, zkušenosti z oblasti řízení projektů, jazykové 

dovednosti atd. (mezi dokumenty potvrzující tyto informace se řadí např. certifikáty, životopis nebo 

životní zkušenosti a historie) 
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Indikátor 

 Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců ve vedení klastru 

 Podíl zaměstnanců v managementu klastru s více než tříletou zkušeností ze soukromého 

sektoru 

 Absolvování praxe v subjektech soukromého sektoru 

 Absolvování praxe v manažerském řízení 

 Absolvování kurzu komunikačních dovedností 

 Absolvování školení projektového řízení 

 Jazykové certifikáty 

 Vysokoškolské vzdělání v odvětví činnosti klastru 

 Absolvované kurzy řízení klastru či obdobného subjektu 
 

2.3. Vyjasněnost rolí – Zapojení účastníků klastru v rozhodovacím procesu 

Kdo se podílí na rozhodovacím procesu v klastru a jakým způsobem se pak tento proces realizuje? 

*Jednotliví typy odpovědnosti za rozhodovací proces a samotný proces realizace můžeme vidět,  

viz Obr. 2 Typy rozhodovacího procesu v klastru. 

Obr. 2 Typy rozhodovacího procesu v klastru 

 

Zdroj: European Cluster Excellence Initiative  
Dostupné z: http://www.cluster-excellence.eu/fileadmin/_cluster-excellence/downloads/GOLD-
Assessment.pdf 

http://www.cluster-excellence.eu/fileadmin/_cluster-excellence/downloads/GOLD-Assessment.pdf
http://www.cluster-excellence.eu/fileadmin/_cluster-excellence/downloads/GOLD-Assessment.pdf
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Indikátor 

 Odpovědnost (rozhodovací proces) za strategické cíle 

 Odpovědnost (rozhodovací proces) za střednědobé resp. taktické cíle či projekty 

 Odpovědnost (rozhodovací proces) za operativní cíle, činnosti a rozhodování 

 

2.4. Přímý osobní kontakt mezi managementem a členy klastru 

Jak často se během uplynulých 12 měsíců či následujících 12 měsíců osobně setká management 

klastru s členy klastru? (nemusí být kalendářní rok) 

*Není povoleno započítávat jako osobní kontakt účast jednotlivých členů klastru na seminářích, 

workshopech a projektech klastru. Mezi dovolené kontakty jsou započítávány např. návštěva členů 

v prostorách klastrové organizace, aktivní výměna informací, zkušeností a novinek o činnosti klastru 

ze strany managementu a členů klastru přes telefon nebo pomocí emailu či aktivní spolupráce 

managementu s členy klastru na určitých projektech (v týmech a pracovních skupinách). 

Indikátor 

 Počet valných hromad či schůzek managementu a členů klastru během 12 měsíců 

 Počet projektů realizovaných prostřednictví spolupráce managementu a členů klastru během 

12 měsíců 

 Intenzita (frekvence) komunikace a podávání informací ze strany managementu pro členy 

klastru prostřednictvím telefonátu či emailové korespondence. 

 Počet společných setkání 

 Počet pravidelných setkání 

 

2.5. Míra spolupráce v klastru 

Kolik projektů (pracovní skupiny, spolupráce na projektech, delegace a obchodní návštěvy, přednášky 

a školení – vše minimální délka spolupráce dva pracovní dny) založených na aktivní spolupráci 

managementu a jednotlivých členů klastru bylo uskutečněno za posledních 12 měsíců, resp. bude 

realizováno v následujících 12 měsících (nemusí být kalendářní rok). 

*Za tuto spolupráci se nepočítají semináře, workshopy atd. Minimální míra spolupráce během 

jednoho roku by měla být alespoň s 15% spolupracujících členů klastru na výše zmíněných 

nejrůznějších typů projektů. 

Indikátor 

 Počet projektů realizovaných prostřednictví spolupráce managementu a členů klastru během 

12 měsíců (stejný indikátor jako u přecházející oblasti) 

 Počet obchodních návštěv, přednášek a školení ve spolupráci managementu a členů klastru 

po dobu delší než dva dny během 12 měsíců  

 Počet návštěv managementu klastru v členských subjektech za měsíc 

 Podíl aktivních členů 

 Podíl zástupců podnikatelské sféry v řízení klastru 
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 Podíl projektů vzniklých z aktivit členů klastru 

 

2.6. Integrace klastrové organizace v inovačním systému 

Udržuje management klastru dobré kontakty s dalšími institucemi, jako např. instituce na podporu 

inovací a poskytování služeb v této oblasti, soukromé inovační organizace, finanční instituce apod. 

S kolika takovými organizacemi klastr v současné době spolupracuje? Kolik z těchto spoluprácí 

s danými organizacemi je spíše strategického dlouhodobého typu a kolik spíše operativního 

krátkodobého typu? 

*Různé události či semináře nejsou považovány za tuto spolupráci resp. integraci v inovačním 

systému. Tento indikátor by měl odrážet celkové zapojení klastru do inovačního systému. Spolupráce 

mezi klastry se také považuje za tento druh inovační integrace. 

Indikátor 

 Počet daných institucí a organizací, se kterými klastr spolupracuje 

 Počet projektů, na kterých klastr spolupracoval s danými organizacemi a institucemi během 

12 měsíců 

 Počet projektů či výměny informací a spolupráce na různých úrovních s jinými klastry v ČR i 

zahraničí 

 Počet společných projektů mezi členem klastru a externím subjektem. 

 

3. Financování klastrového managementu 

Pro minimální požadavky není relevantní žádný z indikátorů z dané oblasti. 

4. Strategie, cíle, služby 

4.1. Proces tvorby strategie 

Analyzovat proces tvorby strategie – identifikace příležitostí a problémů na trhu a odvětví, ve kterém 

klastr působí, analýza hodnotového řetězce, provádění průzkumů členů klastru, zapojení průmyslu 

v otázkách tvorby strategie atd. Zjistit jaké metody při tvorbě strategie klastru byly využity? Jsou 

aktivně zapojeni členové klastru do procesu tvorby strategie? 

*Nutno dodat, že členové klastru „musí“ být zapojení do tvorby strategie klastru. Využití zdrojů, 

materiálů a nástrojů při tvorbě strategie v těchto oblastech – průmyslu a trhu, hodnotového řetězce, 

bechmarkingu (nalezení lokálních a globálních faktorů pro správnou identifikaci příležitostí a nových 

hodnot a aktivit pro rozvoj klastru), souvisejících strategií, nástroje jako SWOT analýza a jiné, nebo 

také výsledky, postřehy, nápady a zpětné vazby ze strany členů klastu. 

Indikátor 

 Počet nástrojů a metod, které byly využity při tvorby strategie 

 Poměr zapojení členů do tvorby strategie klastru 

 Počet vytvořených faktorů pro potřeby bechmarkingu 

 Počet zpracovaných analýz potřeb  
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4.2. Dokumenty o strategii klastru 

Jsou vytvořeny dokumentace pro potřeby a strategie klastru? (písemné i multimediální). Zjistit jestli 

jsou výstupy a informace vycházející z procesu tvorby strategie využity pro možnosti rozvoje  

(v podobě strategie) pro členy a samotný klastr. Je popsán proces podpory klastru pro své členy 

z dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého pohledu? (zjištění podoby stanovení cílu apod.) 

Indikátor 

 Počet dokumentů vypracovaných pro stanovení strategie klastru 

 Průnik strategie klastru se strategiemi členů klastru 

 Počet stanovených dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých cílů pro své členy 

vycházejících ze strategie klastru  

 Vytvoření rozvojové strategie klastru 

 Strategie obsahuje plán financování rozvojových aktivit 

 Implementační plán obsahuje hodnotící indikátory 

 Interval aktualizace rozvojové strategie 
 

4.3. Implementační plán 

Implementace jednotlivých aktivit a cílů klastru během roku musejí být jasně popsány, resp. v rámci 

tohoto procesu musí být nastaveny měřící indikátory pro úspěšnost a hodnocení těchto činností, 

písemně popsán plán procesu a popis daných aktivit a stanoven rozpočet pro tyto akce a aktivity 

klastru. Tento implementační plán musí stejně jako výše uvedené požadavky na tento plán vycházet a 

být v souladu se strategií klastru. 

Indikátor 

 Počet nastavených indikátorů pro měření a hodnocení daných aktivit 

 Nastavení struktury rozpočtu pro implementační plán 

 Existence vzoru (šablony) dokumentu pro proces a implementaci daných aktivit 

 Hodnotící indikátory obsahují meziroční navýšení počtu či podílu výše uvedených činností 

 

4.4. Finanční kontrolní systém (řídící) 

Je nastaven řídicí systém (ze dne na den) a monitorování finanční situace klastru? Jaký typ finančního 

řízení a zpráv (nástrojů) o finanční činnosti a situaci klastru je využívá? A jak často klastr aktualizuje 

finanční situaci resp. vývoj finanční situace klastru? 

*Řízení finanční situace a aktivit klastru (z pohledu financí) musí být monitorováno minimálně 

čtvrtletně. 

Indikátor 

 Typy kontrolních řídících mechanismů a nástrojů používaných v klastru 

 Čtvrtletní (nebo krátkodobější) monitorování finančního stavu a finančních aktivit v rámci 

projektů a aktivit klastru 

 Nastavení pravidel odpovědnosti a řízení finančního systému klastru 
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 Podíl plánovaných výdajů ku skutečným výdajů na projekty a aktivity klastru 

 Podíl finančních prostředků na činnost klastru ze soukromých zdrojů  

 Podíl finančních prostředků na činnost klastru ze prodeje vlastních produktů 

 

4.5. Přezkoumání strategie a implementačního plánu klastru 

Zjištění jestli je prováděno přezkoumání a přehodnocení strategie a implementačního plánu 

v závislosti na nových strategických výzvách klastru. Jak často bývá přezkoumávána a aktualizována 

jak strategie, tak i implementační plán klastru? Kdo se podílí na samotném procesu přezkoumání a 

aktualizace strategie a implementačního plánu? Jaké nástroje se používají pro přezkoumání strategie 

klastru? 

Indikátor 

 Frekvence přezkoumání a aktualizace strategie a implementačního plánu klastru 

 Nastavení pravidel a nástrojů na proces přezkoumání a aktualizace strategie a 

implementačního plánu 

 Podíl účasti a spolupráce na daném přezkoumání strategie a implementačního plánu ze 

strany členů klastru 

 Četnost hodnocení činnosti klastru 
 

4.6. Sledování výkonnosti managementu klastru 

Zjistit nastavení řídicího systému (a využití určitých metod pro toto řízení) pro účel sledování aktivit 

managementu klastru. Těmito oblastmi může být počet aktivit klastru, počet vydaných newsletterů, 

počet zahájených projektů apod. 

*Nutnost existence řídicího systému využitého pro pravidelné sledování výkonnosti managementu 

klastru. Zjištění tohoto stavu během posledního roku. 

Indikátor 

 Frekvence sledování a podávání reportů ohledně sledování výkonnosti klastru 

 Zjištění závislosti (rychlosti či kvality) dokončených projektů v závislosti na počtu vzniklých 

pracovních skupin 

 Počet úspěšně dokončených projektů podle pracovních skupin 

 Počet vydaných newsletterů 

 Počet úspěšně dokončených projektů  

 Počet vytvořených pracovních skupin 

 Hodnotící indikátory obsahují meziroční navýšení počtu či podílu výše uvedených činností 
 

4.7. Aktivity a služby managementu klastru 

Management klastru musí poskytnout určité spektrum služeb pro své členy z oblasti třech základních 

cílových aktivit klastru. Tento indikátor by měl zejména hodnotit činnosti, aktivity a služby klastru a 

také jejich výsledky, které nemusí přímo souviset s danými aktivitami, ale musí být prováděny pro 

dosažení těchto výstupů resp. výsledků. Sledování těchto aktivit během posledních 12 měsíců a jejich 

jasné odůvodnění (proč byly provedeny) ze strany manažera klastru. 
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*Mezi tyto základní oblasti aktivit a poskytovaných služeb mohou být: 

 zlepšování inovačních schopností 

 nalézání obchodních příležitostí 

 podpora podnikání 

 vzdělávání, trénink, rozvoj lidských zdrojů 

 marketing a budování značky 

 zlepšování jednotlivých složek klastru 

 rozvoj klastru a jeho struktury 

 internacionalizace. 

V rámci těchto oblastí se hodnotí počet aktivit a výstupů v závislosti na těchto činnostech. 

Indikátor 

 Poměr výstupů (výsledků) v závislosti na provedených aktivitách klastru 

 Podíl přínosu z výstupů v závislosti na provedených aktivitách (z pohledu finančních přínosů) 

 Oblast projektových aktivit s největším dopadem na rozvoj klastru 

 Oblast projektových aktivit s největším dopadem na rozvoj bezpečnosti průmyslu 

 Počet nově vyvinutých technologií a služeb 

*Možné indikátory k jednotlivým oblastem jsou uvedeny v metodickém dokumentu pro hodnocení 

Gold Label of Management Excellence. 

4.8. Výkonnost managementu klastru 

Hodnocení a mechanismus zjištění a posouzení výkonnosti managementu klastru, tak jestli jsou 

dosaženy vytyčené cíle klastru. Klastr musí splnit alespoň 50% vytyčených cílů, které si stanovil 

během posledních 12 měsíců v závislosti na výstupech těchto dat vyplývajících z nastavených 

mechanismů na sledování výkonnosti klastru a jeho implementačního plánu. (vychází z výše 

zmíněných indikátorů) 

*Využití vhodných metod pro sledování (vychází z výše zmíněných indikátorů) a sledování výkonnosti 

managementu klastru z pohledu jeho čtyřech hlavních oblastí činnosti. Samotné posouzení 

výkonnosti musí být diskutováno s manažerem klastru. 

Indikátor 

 Počet realizovaných projektů a aktivit v hlavních oblastech činnosti klastru 

 Poměr dokončených projektů a aktivit ku plánovaným projektům a aktivitám klastru 

 Poměr uskutečněných workshopů a školení ku naplánovaným workshopům a školením 

 Počet workshopů a školení 
 

4.9. Webové stránky klastru 

Jak přístupný, otevřený a informativní je klastr na svých internetových stránkách? Jak často klastr 

aktualizuje a přezkoumává informace prezentované na svých internetových stránkách? Klastr musí 

aktualizovat své internetové stránky a aktivně se prezentovat, Ať už prostřednictvím internetových 

stránek nebo sociálních sítí. Měl by otevřeně poskytovat informace o činnosti klastru, jeho práci a 
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také například o činnostech a novinkách v daném průmyslu a měl by tedy být hlavním kontaktním 

centrem daného průmyslu. 

*Internetové stránky mají být v místním jazyce, avšak alespoň základní informace o klastru musí být 

v Angličtině. Klastr by měl být otevřen možnosti využívání moderních technologii (např. sociální sítě) 

pro lepší propojení se světem a pro možnost hledání nových příležitostí. 

Indikátor 

 Stupeň využívaní resp. uskutečněných například obchodních schůzek díky informačnímu 

systému klastru 

 Úroveň spokojenosti členů či veřejnosti s úrovní informativnosti, přístupnosti a otevřenosti 

prostřednictvím internetových stránek klastru 

 Četnost aktualizace webu klastru 

 Vytvoření jednotného grafického stylu 

 Vytvoření propagačních předmětů a materiálů 
 

5. Úspěchy, renomé klastru 

Pro minimální požadavky není relevantní žádný z indikátorů z dané oblasti. 

 


