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1. Stručný popis projektu  

Projekt je zaměřený na rozvoj BEZPEČNOSTNĚ TECHNOLOGICKÉHO KLASTRU z. s. (dále 

jen BTK nebo BTKlastr). Zaměřuje se na rozvoj členské základny, a to jak 

kvantitativního, tak kvalitativního. Aktivity projektu spolu vzájemně souvisí a jsou 

koncipovány tak, aby přispěly k budování prestiže a dobrého jména klastru, rozšiřování 

členské základny, podpoře členů klastru a podpoře uplatňování výsledků výzkumu, 

vývoje a inovací v praxi.  

 

BTK se v současné době potýká se systémovými změnami, které se týkají jeho vedení a 

s nedostatkem zájmu o členství v něm.  Projekt má nastavit systematická opatření, 

která povedou k akceleraci aktivity klastru a dlouhodobému rozvoji klastru i po 

ukončení projektu. Důležitým faktorem pro rozvoj klastru je doplnění členské mezery v 

oblasti vzdělávacích institucí z řad odborných učilišť, středních škol a VaV kapacit. 

Nejvýraznější překážkami rozvoje klastru je nedostatečná spolupráce mezi jednotlivými 

členy klastru, neefektivní řízení klastru a komunikace a prezentace klastru navenek, 

jakožto i slabá prezentace přínosů členství v něm. S malou členskou základnou pak 

souvisí i nízká vyjednávací pozice klastru či nedostatek financí, ze kterých by klastr 

mohl aktivity na podporu svých členů financovat. 

 

Cílem projektu je odstranění výše zmíněných problémů a prohloubení spolupráce mezi 

jednotlivými členy klastru a rozšíření členské základny. Klastr se díky realizaci projektu 

stane nejen důvěryhodným partnerem pro všechny členy, ale i regionální a 

nadregionální autority z odborné sféry, státní správy i samosprávy. V rámci projektu se 

chceme účastnit konferencí, prezentovat klastr na veletrzích, pořádat workshopy a 

semináře. Klastr chce také aktivně využívat dostupných dotačních programů v rámci 

programovacího období 2014 - 2020 a umožnit svým členům zapojovat se do projektů, 

které budou zaměřeny na zvýšení úrovně odvětví, a to ať z hlediska znalostního, tak z 

hlediska technologického či procesního.  

 

Specifické cíle projektu: 

- akcelerace činnosti klastru, 

- rozšíření členské základny klastru,  
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- zvýšení prestiže klastru, 

- zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru,  

- podpora mezioborové spolupráce a partnerství,  

- zvýšení ekonomického a inovačního potenciálu klastru,  

- navázání spolupráce s ostatními klastrovými organizacemi, 

- zvýšení ekonomické soběstačnosti klastru pro další období 

- rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem. 

 

Pro úspěšné naplnění cílů projektu budou realizovány tyto aktivity: 

- účast klastru a jeho prezentace na konferencích či veletrzích, 

- pracovní setkání s členy klastru a zájemci o členství, 

- aktivní vyhledávání nových členů,  

- aktivity podporující networking, 

- pořádání seminářů, pracovních setkání, workshopů, 

- posílení informovanosti prostřednictvím webových stránek klastru, 

- tvorba nových propagačních materiálů a pořádání propagačních akcí, 

- realizace dalších marketingových aktivit klastru. 

 

1.1 Název projektu   

Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení. 
 

1.2 Stručná identifikace žadatele 

Název příjemce: Bezpečnostně technologický klastr, z. s. 

Adresa sídla: Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava – Výškovice 

Kancelář a adresa pro doručení: Pikartská 1337/7, 716 00  Ostrava – Radvanice 

IČ: 22873643 

DIČ: CZ22873643 

Plátce DPH: ANO 
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Statutární zástupci:  

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident klastru 

Ing. Roman Němec – člen výkonné rady 

Jaromír Matějů – člen výkonné rady 

 

Hlavní kontaktní osoba:  

Mgr. Simona Guzdková – výkonná manažerka klastru 

Tel:  + 420 734 232 532 

e-mail: simona.guzdkova@btklastr.cz  

webové stránky: www.btklastr.cz  

 

1.3 Oblast působnosti klastru 

Klastr se zabývá oborem technologické bezpečnosti a problematikou bezpečnosti jako 

takovou, která je nedílnou součástí všech výrobních i nevýrobních oborů. 

Bezpečnostně technologický klastr je na klastrové uskupení relativně mladou 

organizací, která má v současnosti pětiletou historii, během které již prošla 

počátečními životními fázemi svého životního cyklu. Toto období zahrnovalo samotné 

založení klastru, definování a ukotvení jeho základních cílů a principů, vytvoření 

členské základny a hledání nových příležitostí.  

Klastr definuje zaměření své činnosti především na aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a 

inovací, marketingu a propagaci, posilování vazeb mezi členy a podporuje aktivity 

vedoucí k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru.  Činnosti a 

aktivity Bezpečnostně technologického klastru, jsou tedy zaměřeny na obory, které 

můžeme rozdělit následovně:  

• Bezpečnost průmyslu 

• Bezpečnost práce a procesů 

• Bezpečnostní technologie a řízení procesů 

• Technická bezpečnost osob a majetku 

• Ochrana obyvatelstva 

• Požární ochrana 
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Klastr podporuje a sdružuje firmy, které se zabývají bezpečností na všech úrovních 

výrobního a zpracovatelského průmyslu, na úrovni služeb či ochrany obyvatelstva. 

Téma bezpečnosti a jejího členění je značně široké a těžko uchopitelné, avšak lze jej 

rozdělit do dvou základních dílčích skupin, kterými jsou oblasti Safety a Security.  

V rámci projektu se zaměříme na aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 

marketingu a propagaci, posilování vazeb mezi členy a podporu aktivity vedoucí k 

efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru.  

 

1.4 Místo realizace projektu 

Kancelář klastru:  Pikartská 1337/7  

716 00  Ostrava – Radvanice 

 

Centrální dohledové, poplachové 

a výcvikové centrum (CDPVC):  

   U Pošty 1163 

   735 64  Havířov – Prostřední Suchá 
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2 Zkušenosti klastru s řízením projektů 

BTK má bohaté zkušenosti s realizací projektů, ať už jako vedoucí partner a žadatel 

nebo jako partner projektu. Od svého vzniku v polovině roku 2010 se zapojil do 

realizace těchto projektů: 

 

1. Operační program Podnikání a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva II. 

Název projektu: Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti 

průmyslu v ČR 

Číslo projektu:  5.1 SPK 02/013 

Termín realizace: 1. 2. 2011 – 30. 6. 2013 

Celková výše:  19.003.000,-- Kč 

Míra dotace v %: 60 % 

Dotace OPPI:  11.401.000,-- Kč 

De minimis:  4.796.000,-- Kč 

Spolufinancování: 7.602.000,-- Kč 

Příjemce:  BTKlastr 

Partneři:   VŠB-TU Ostrava, VVUÚ, a. s., Technické služby ochrany ovzduší   

    Ostrava spol. s r. o., Enviform, a. s. 

 

V rámci tohoto projektu byly realizovány tyto výstupy: 

 Vybudování mobilního měřícího pracoviště 

 Zřízení expertního pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže 

v pracovním procesu 

 Rizika průmyslových procesů s nebezpečím vzniku výbušné atmosféry 

 Centrum expertů 

 Centrum sdílených služeb 

 Informační centrum 

 Propagace klastru 
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2. Operační program Podnikání a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva II. - 

pokračování 

Název projektu:  Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr 

Číslo projektu:  5.1 SPK 02/026 

Termín realizace: 1. 2. 2013 – 31. 12. 2014 

Celková výše:  69.495.000,- Kč 

Míra dotace v %: 60 % 

Dotace OPPI:  38.136.000,- Kč 

De minimis:  0 

Spolufinancování: 31.359.000,-- Kč 

Příjemce:  BTKlastr 

Partneři:   VŠB-TU Ostrava, NAM system, a. s., HOBES spol. s r. o. 

 

Hlavni aktivity BTKlastru v rámci tohoto rozvojového projektu jsou soustředěny v 

následujících rozvojových oblastech: 

Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace 

 Centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum (CDPVC) 

 Laboratoř pro testování a výzkum bezpečnostních zámků 

 Projekt vybudování technické platformy pro výzkum, vývoj a provoz systému 

technické a informační podpory ochrany KI/EKI 

 
Projekty kolektivního výzkumu 

 Výzkum a vývoj systému integrace bezpečnostních technologií 

 Vývoj nového bezpečnostního zámku 

 Technická a informační podpora ochrany KI/EKI 

 

Mezinárodní spolupráce 

Strategie internacionalizace klastru 

Další aktivity vedoucí k rozvoji klastru 

Vzdělávání zaměstnanců klastru 
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3. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název projektu: Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu „Safety 

AGENT“ 

Číslo projektu:  CZ.1.7/2.4.00/31.0049 

Termín realizace: 2. 4. 2012 – 1. 4. 2013 

Celková výše:  283 206,- Kč 

Míra dotace v %: 100 % 

Dotace:   283 206,- Kč 

De minimis:  0,- 

Spolufinancování: 0,- 

Příjemce:  Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu 

Partneři: BTKlastr, VŠB-TU Ostrava, Univerzita Pardubice, Centrum 

dopravního výzkumu, v. v. i. 

 

Cílem projektu bylo zvýšení spolupráce a vzájemných vztahů v oblasti průmyslové 

bezpečnosti mezi univerzitami a výzkumnými ústavy na jedné straně a podnikatelskými 

subjekty a veřejnou správou na straně druhé. Přínosem zlepšení partnerství mezi 

příslušnými subjekty v oblasti bezpečnosti průmyslu byla intenzivnější komunikace, 

identifikace potřeb, přenos poznatků a zvýšená spolupráce, což celkově přispěje k lepší 

konkurenceschopnosti českých výzkumných i podnikatelských subjektů. Důraz byl 

kladen na vytvoření mezinárodní spolupráce v evropském měřítku a transfer znalostí 

prostřednictvím Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu a národních 

platforem v jednotlivých státech EU. 

Cílová skupina 

 akademičtí pracovníci VŠ – VŠB-TU Ostrava (FBI), Univerzita Pardubice 

 studenti uvedených VŠ 

 další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem 
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3 Strategie a cíle klastru 

Strategie klastru je cestou k dosažení cílů klastru prostřednictvím aktivit, které jsou 

společně s posláním a cíli klastru uvedené níže. Poslání a cíle klastru vychází především 

z inovační strategie klastru, která byla zpracována AV ČR v roce 2013 a z 

Internacionalizační strategie klastru z roku 2014. Tyto dokumenty přikládáme jako 

nepovinnou přílohu žádosti (příloha 26). Tyto dokumenty jsou podklady pro zpracování 

této kapitoly. 

3.1 Stručná charakteristika klastru 

Moravskoslezský kraj má v rámci ČR dlouhodobou tradici a zkušenosti v posilování 

konkurenceschopnosti regionálních průmyslových odvětví prostřednictvím klastrové 

spolupráce. Vývoj posledního desetiletí dokazuje, že Moravskoslezský kraj je 

vhodným místem pro zakládání a rozvoj klastrových organizací, a to zejména díky 

rozvinutému průmyslu, rozsáhlé vzdělávací infrastruktuře a iniciativám podporujícím 

výzkum a vývoj. Lze konstatovat, že Moravskoslezský kraj zaujímá v současnosti 

přední pozici v lokalizaci klastrových organizací v ČR. Koncept klastrů neodmyslitelně 

patří k pilířům dalšího rozvoje regionálního průmyslu a s ním související podpory 

inovací. 

Díky tomuto charakteristickému prostředí Moravskoslezského kraje, struktuře 

průmyslu, koncentraci průmyslových podniků a na základě podnětů ze strany 

představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit, technologické platformy a 

subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji vznikl v 

roce 2010 BEZPEČNOSTNĚ TECHNOLOGICKÝ KLASTR. Dne 14. 5. 2010 v Ostravě, na 

zasedání ustavující valné hromady členů klastru, byli zvoleni členové výkonné rady 

BTK, která na svém prvním zasedání téhož dne zvolila ze svého středu prezidenta a 

dva viceprezidenty. Před prvním zasedáním Valné hromady byly uskutečněny kroky, 

které směřovaly ke vzniku BTK. Jednalo se o identifikaci potřeby vytvořit organizaci, 

vyplývající ze Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu. 

Identifikaci potencionálních členů. Uspořádání facilitačních workshopů s 

potencionálními členy a byly připraveny, schváleny a registrovány stanovy na 

Ministerstvu vnitra ČR (dne 2. 4. 2010) . 
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Za dobu své pětileté existence BTK zaznamenal několik významných počinů, které měly 

pozitivní vliv, jak pro své členy, tak odvětví průmyslu či Moravskoslezský kraj. Mezi tyto 

realizace např. patří Vznik a provoz mobilního měřicího pracoviště na měření imisí, 

vznik expertního pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním 

procesu, zřízení Centrálního dohledového, poplachového a výcvikového centra 

(CDPVC) nebo vznik Laboratoře pro testování a výzkum bezpečnostních zámků. 

Vzhledem ke snižující se výkonosti klastru dne 31. 12. 2015 ze své pozice odstoupil 

dosavadní výkonný manažer klastru Ing. Robert Chlebiš, který klastr vedl od jeho 

založení a byl nahrazen Mgr. Simonou Guzdkovou a dne 16. 2. 2016 byly schváleny 

nové stanovy klastru a zvoleno nové vedení na tříleté funkční období. Nová výkonná 

manažerka v BTKlastru  působí od jeho založení na postu projektového manažera a v 

problematice a prostředí klastru a jeho členů se dobře orientuje. Toto systémové 

opatření má za cíl zefektivnit činnost klastru, zabránit klesající tendenci v řadách členů 

klastru akcelerovat jeho další rozvoj.  

BTK je otevřen všem novým zájemcům o členství, kteří chtějí klastr podporovat a 

souhlasí se stanovami a jeho vizí. Cílem pro tento rok je rozšířit členskou základnu 

zejména o školská zařízení.  V současné chvíli má klastr 19 členů oproti 30 členům v 

roce 2014 a 25 - 23 v roce 2015. Je patrná jasná klesající tendence v portfoliu členské 

základny. Tento klesající trend byl rovněž důvodem k odstoupení dosavadního 

výkonného manažera klastru. Členové klastru se scházejí průběžně na oficiálních 

setkáních valných hromad, výkonných rad, a také neformálních setkáních mezi 

jednotlivými členy klastru.  
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Obrázek: Vývoj členské základny v letech 

3.2 Vize klastru a poslání klastru 

BTKlastr se stane středoevropským centrem vzájemné podpory a sdílení nových 

technologií a aplikací v oblasti bezpečnosti. BTKlastr bude podporovat praktické 

uplatnění bezpečnosti průmyslu na regionálních, národních i globálních trzích. Tato 

vize klastru se zrcadlí v samotném principu jeho vzniku s cílem stát se prostředníkem 

resp. střediskem koncentrace rozvoje bezpečnosti průmyslu. Činnost klastru 

poskytuje a bude poskytovat podmínky pro efektivní spolupráci mezi 

zainteresovanými subjekty na úrovni vzdělání, výzkumu, vývoje, inovací, transferu 

informací, sdílení nových technologií, zkušeností a dobré praxe. Jedná se tedy o 

snahu a podporu efektivní aplikace poznatků vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti 

prostřednictvím implementace těchto poznatků prostřednictvím inovací v reálné 

praxi. Tyto činnosti pak mají výrazný vliv na rozvoj samotného oboru bezpečnosti a 

posílení konkurenceschopnosti daných subjektů a Moravskoslezského kraje. 

 

Poslání BTKlastru: 

Posláním klastru je zejména podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice 

a s tím spojených vědecko-výzkumných, technologických a inovačních aktivit v oblasti 

průmyslové bezpečnosti. Klastr má za úkol vytvářet podmínky pro vědecko-výzkumné 
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aktivity posilující úroveň průmyslové bezpečnosti v ČR. Mezi další poslání klastru patří 

zejména:  

 Klastr byl zřízen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti 

v oborech ekonomických činností podporovaných klastrem. 

 Úkolem klastru je podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, 

veřejnoprávními a neziskovými organizacemi, které mají společný zájem. 

 Zajišťovat a provádět poradenské služby a vzdělávání pro své členy a 

veřejnost na neziskové bázi. 

 Pořádat semináře a vzdělávací akce zaměřené na klastrovou problematiku a 

problematiku  související s odvětvím průmyslové bezpečnosti a rozvoje 

lidských zdrojů v něm. 

 

Toto poslání sdružení naplňuje zejména: 

 Poskytování služeb pro členy sdružení v oblasti poradenství, analýz a 

vzdělávacích akcí. 

 Správa a aktualizace registru členů sdružení. 

 Příprava projektů pro granty a dotace z krajů, veřejnoprávních institucí, 

strukturálních fondů, případně rámcových programů. 

 Shromažďování a správa prostředků na podporu svých neziskových aktivit. 

 Podpora informovanosti veřejnosti o poslání sdružení. 

 

3.3 Dlouhodobé cíle klastru 

Cíle klastru byly stanoveny v závislosti na identifikaci výzev a potřeb členské základny a 

oboru bezpečnosti průmyslu.  

 

Základní cíle klastru: 

 růst firem a posílení konkurenceschopnosti, 

 růst regionu, 

 posílení spolupráce, 

 podpora inovací, 

 rozvoj lidských zdrojů. 
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 Dílčí cíle: 

 vytvoření středoevropské klastrové iniciativy v oblasti safety & security, 

 zvyšování intenzity spolupráce veřejné, výzkumné a aplikační sféry, 

 podpora zapojení členů klastru do mezinárodní spolupráce, internacionalizace, 

 podpora odvětví bezpečnosti průmyslu (safety & security) - zavádění inovačních 

řešení v praxi, 

 podpora konkurenceschopnosti, investičních a podnikatelských aktivit členských 

subjektů, 

 zapojení výzkumných organizací do společného výzkumu a komercializace 

výsledných produktů, 

 vytvoření zázemí pro společnou nabídku a propagaci produktů klastru, 

 zvyšování odborné a profesní úrovně členů klastru, 

 získání Gold Label of Management Excellence, 

 rozšiřování členské základny klastru - min. na 30 členů (alespoň 70% členů 

z průmyslu) s výhledem na 50 členů, 

 rozšíření partnerských institucí ze zahraničí – Polsko, Slovensko, 

 rozšíření portfolia a zintenzivnění poskytovaných služeb, 

 rozšíření a zintenzivnění PR aktivity, 

 organizace klastrové spolupráce - vytvoření a začlenění pracovních skupin do 

organizační struktury – viz obrázek. 
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4 Pozice na trhu a technologické zaměření klastru 

Při základní analýze Bezpečnostně technologického klastru, se zaměříme na 

představení členské základny klastru. Následně bude také provedena identifikace a 

analýza faktorů vnitřního a vnějšího prostředí klastru. 

4.1 Identifikace BEZPEČNOSTNĚ TECHNOLOGICKÉHO KLASTRU - seznam 
členů klastru a oblast jejich zájmu 

Pro Moravskoslezský kraj je charakteristická silná orientace na oblast těžkého 

průmyslu - těžební průmysl, strojírenství, hutní průmysl. Tyto průmyslové odvětví vždy 

ovlivňovaly ekonomický ráz a charakter kraje. V poslední dekádě pak začala hrát 

neméně významnou roli další odvětví průmyslu, jako je automobilový průmysl nebo IT 

a elektro. Veškeré tyto provozy jsou z bezpečnostního pohledu rizikové, a to ať už z 

hlediska bezpečnosti provozu, bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví 

obyvatelstva a s tím související přísné dodržování přísných ekologických norem, 

ochrany osob a majetku, tak z pohledu čím dál více významnější bezpečnosti 

kyberprostoru.  

S technologickým vývojem a pokrokem v průmyslových odvětvích jsou vyžadovány čím 

dál sofistikovanější přístupy k bezpečnosti.  Bezpečnostně technologický klastr je 

zájmovým sdružením firem, které sdružuje subjekty zabývající se jak výzkumem, 

vývojem a inovacemi v oblasti bezpečnosti, tak i praktickou aplikací bezpečnostních 

postupů v průmyslových provozech. Subjekty, které jsou členy BTklastru se zabývají 

činnostmi spadajícími do těchto oblastí: 

- vzdělávání,  

- výzkum a vývoj, 

- životní prostředí a ekologie, 

- bezpečnost práce, požární ochrana a protivýbuchová prevence, 

- ostraha, ochrana osob a majetku, monitorovací, zabezpečovací a IT systémy. 

 

Graf níže zobrazuje, v procentech, strukturu členské základny v závislosti na oborech 

zájmu členů klastru. Jeden člen pak může mít více oblastí zájmů. 
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Obrázek: Struktura členské základny v závislosti na oborech zájmu 

 

Při pohledu na oblasti zaměření jednotlivých členských podnikatelských subjektů je 

zcela evidentní existence různorodosti zaměření daných subjektů. I přes tuto 

skutečnost jsou jádrem této členské základny především podniky, které však lze 

rozdělit do oblastí Safety a Security. Do oblasti Security se řadí zejména členské 

bezpečnostní agentury a firmy zabývající se IT systémy v oblasti zabezpečení a kritické 

infrastruktury. V oblasti Safety se nacházejí specializované subjekty na oblasti ochrany, 

bezpečnosti a prevence, které můžeme obecně také hodnotit jako inovační podniky s 

výrazným rozvojovým potenciálem. Další důležitou složku struktury klastru bezesporu 

také tvoří univerzity či jiné VaV subjekty. 

 

Obecně u klastrových uskupení je členská struktura postavena na třech základních 

pilířích v podobě akademické, výzkumné a podnikatelské sféry.  V současné době má 

BTK 19 členů. Jsou zde zastoupeny firmy malé, střední i velké, vzdělávací instituce a 

instituce zabývající se vědou a výzkumem. Výběr subjektů zahrnuje významné firmy a 

vzdělávací instituce napříč obory safety and security . 
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Tabulka č.1 Přehled členů a oblast jejich působnosti 

 

Č. Člen Sídlo Oblast zájmu 

Univerzity (výzkumné organizace) 

1 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava,  
Fakulta 
bezpečnostního 
inženýrství 

Lumírova 13/630, 
Ostrava - 
Výškovice, 700 30  

Fakulta zaměřená především na obory 
bezpečnosti průmyslu, požární ochrany, 
bezpečnosti práce, technické bezpečnosti osob a 
majetku, 

2 

Univerzita Tomáše 
Bati, Fakulta 
aplikované 
matematiky 

nám. T. G. 
Masaryka 5555, 
760 01 Zlín 

Univerzita zaměřená především na obory 
informačních technologií, softwarového 
inženýrství, bezpečnostních technologií a řízení 
procesů, monitorování a řízení technologických 
procesů atd. 

3 
Centrum 
dopravního 
výzkumu v. v. l. 

Líšeňská 2657/33a, 
636 00 Brno-Líšeň 

Výzkumný ústav zaměřen na VaV činnost v oblasti 
problematiky dopravy a její bezpečnosti. 

Ostatní 

4 
5 Points Group, a. 
s.  

Českobratrská 
2227/7, 702 00 
Ostrava 

Bezpečnostní agentura zaměřena na poskytování 
širokého spektra služeb v dané oblasti. 

5 Centr Group 
Keltičkova 1231/31, 
710 00 Ostrava 

Bezpečnostní agentura zaměřena na poskytování 
širokého spektra služeb v dané oblasti 

6 
Česká 
technologická 
platforma, o. s. 

Lumírova 630/13 
700 30  Ostrava – 
Výškovice 

Platforma zaměřena na posílení a podporu 
rozvoje problematiky průmyslové bezpečnosti 
vzhledem k České republice a identifikaci jejích 
zájmů a její integrity v mezinárodním měřítku 

7 ENVIFORM, a. s.  
Závodní 814, 739 61 
Třinec 

Společnost zaměřena na poskytování služeb v 
podobě poradenství a dílčích služeb v oblasti 
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, metrologie, zkušebnictví apod. 

8 VVUÚ, a.s. 
Pikartská 1337/7 
716 07 Ostrava 

Organizace zaměřena na činnosti v oblasti 
certifikace systém bezpečnosti, managementu 
kvality výrobků a další škálu problematiky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, analýz 
rizik apod. 

9 FITE, a. s.  
Výstavní 2224/8, 709 
00 Ostrava 

Společnost produkující výrobky a služby v oblasti 
těžkého průmyslu, báňských a hlubinných prací s 
dosahem na VaV v této oblasti činnosti 

10 HOBES, spol. s r. o. 
K Luhům 151, 793 12 
Horní Benešov 

Průmyslová společnost zabývající se výrobou 
zámků a dílčích produktů a poskytovaných služeb 

11 IHAS s. r. o. 
Stodolní 1785/31, 
702 00 Ostrava 

Společnost zaměřena na poskytování 
poradenských služeb v problematice bezpečnosti 
a protivýbuchové ochrany. 

12 K2 atmitec, s. r. o. 
Koksární 1097/7, 
702 00 Ostrava-
Přívoz 

Společnost poskytující širokou škálu ICT služeb v 
oblastech managementu, správy dat, 
komunikace apod. 

13 NAM systém, a. s. 
U Pošty 13, 735 64 
Havířov – Prostřední 
Suchá 

Společnost zaměřena na poskytování služeb a 
aplikaci centrální ochrany, přenosu rádio 
frekvenčních vln a dílčí měřící a ochranné 
techniky. 

14 OKD HBZS, a. s. 
Lihovarská 1199/10, 
716 00 Ostrava 

Společnost zaměřena na poskytování báňských 
záchranných služeb. 
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15 
RESPECT Ostrava, s. 
r. o. 

Přívozská 134/6, 702 
00 Ostrava 

Finanční instituce zaměřena na služby v oblasti 
pojišťovnictví s blízkými vztahem k problematice 
bezpečnosti 

16 RSBP, spol. s r. o.  
Pikartská 7, 716 00 
Ostrava 

Společnost poskytující široké portfolio produktů a 
služeb z oblasti požární, proti výbuchové a 
bezpečnostní ochrany 

17 
Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského 
kraje, z. s.  

Výstavní 2224/8, 709 
00 Ostrava 

Sdružení je prosazující zájmy svých členů 
v souladu s rozvojovou strategií 
Moravskoslezského kraje v oblastech 
ekonomického rozvoje, životního prostředí, 
rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských 
zdrojů.  

18 
SOŠ ochrany  osob 
a majetku, s. r. o. 

Sládečkova 393/90, 
715 00 Ostrava 

Střední škola zabývající se vzděláním v oblasti 
ochrany osob a majetku. 

19 
Technické Služby 
Ochrany Ovzduší 
Ostrava S.r.o. 

Janáčkova 1020/7, 
702 00 Ostrava 

Společnost poskytující služby vzhledem k zjištění 
emisí, ochrany ovzduší, zpracovávání studií o 
stavu znečištění a posuzování vlivů dílčích faktorů 
na životní prostředí. 

 

Z výše uvedené tabulky mmj. vyplývá, že převážná část členů klastru působí 

v Moravskoslezském kraji (celkem 17 členů). Jedním z cílů projektu je rozšíření členské 

základny. Členové pak nemusí být výhradně z Moravskoslezského kraje. Geografické 

hledisko nebude rozhodující.   

4.2 Pozice na trhu a technologické zaměření klastru 

Jedním z hlavních aspektů existence klastru je podpora a posílení 

konkurenceschopnosti svých členů a oboru svého zaměření potažmo celého regionu.  

Tento princip je zakotven v samotných základech existence klastrů jako takových. Ne 

jinak je tomu i v případě Bezpečnostně technologického klastru. Sledování schopnosti 

klastru být tím správným elementem či článkem, který je nositelem podpory a rozvoje 

konkurenceschopnosti zainteresovaných stran se nejčastěji interpretuje za pomoci 

konstrukce tzv. Porterova diamantu.  Cílem konstrukce tohoto modelu je identifikace 

základní faktorů, majících vliv na činnosti klastru a na jeho vliv na rozvoj 

konkurenceschopnosti svého okolí. Porterův diamant implementující prostředí 

BTklastru uvádíme níže. 
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Obrázek: Model Porterova diamantu pro Bezpečnostně technologický klastr.  

   

Výše uvedený Porterův diamant představuje základní faktory v rámci jednotlivých 

oblastí Porterova diamantu aplikovaného do podmínek Bezpečnostně technologického 

klastru.  Jde o hrubý obrys toho modelu, který má za cíl nastínit základní parametry a 

skutečnosti vzhledem ke konkurenčním a jiným vlivům a faktorům, které klastr a jeho 

členy obklopují.  V této souvislosti můžeme hovořit do jisté míry o tzv. konkurenčních 

výhodách klastru, které by se daly alespoň obecně identifikovat vzhledem k 

jednotlivým oblastem tohoto modelu. Mezi tyto výhody, lze bezesporu zařadit fakt 

existence podpůrných výzev pro oblast bezpečnosti, která je zahrnuta jako jedna z 

priorit v Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje.   

 

Nezpochybnitelná je také zvyšující se podpora oblasti VaV. Tento fakt je vzhledem ke 

kvalitní  technologické a vědomostní základně klastru a jeho členů důležitým rysem či 
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příležitostí, která se v současné době nabízí. Právě kvalitní technologické a vědomostní 

zázemí klastru a jeho členů, lze identifikovat jako jednu z konkurenčních výhod, jíž je 

klastr nositelem.   

 

V neposlední řadě je také nutné vyzdvihnout fakt existence koncentrace činností a 

aktivit klastru v regionu s velkou tradicí průmyslu, což lze brát jako nezpochybnitelnou 

výhodu pro další rozvoj klastru jako takového. V této souvislosti je namístě zmínit v 

současné době posilující aktivitu a spolupráci mezi jednotlivými články oboru 

bezpečnosti (výzkumné ústavy – univerzity – podnikatelský sektor), která s sebou 

přináší velký potenciál pro budoucí rozvoj VaV, posilování konkurenceschopnosti či 

také posílení např. exportních potenciálů pro zainteresované strany. 

 

Vzhledem k představené členské struktuře klastru je také vhodné uvést související 

vnější prostřední klastru a vztahy existující v rámci tohoto prostředí.  Toto prostředí, si 

můžeme představit prostřednictvím obrázku Prostředí Bezpečnostně technologického 

klastru.   

 

Obrázek: Prostředí Bezpečnostně technologického klastru   

 

Na Prostředí Bezpečnostně technologického klastru, můžeme vidět vztah klastru ke 

svému okolí. Jedná se o vztahy mezi klastrem a jako členy potažmo partnery, 

zákazníky, veřejnými institucemi apod.  Jedná se o prostředí, jehož jádrem je obor 
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bezpečnosti, který je rozdělen na oblasti Safety and Security. Je evidentní, že klastr je 

prostředníkem mezi jeho členy a vnějším prostředí.  Cílem klastru je tak podpora jejich 

spolupráce a rozvoj celého jádra resp. odvětví bezpečnosti průmyslu v kraji. 

 

4.3 Přínos a potenciál klastru pro Moravskoslezský kraj 

Přínos klastru je pevně spojen s užitkem každého člena a marketingem, přičemž o 

náklady na tuto činnost se dělí s ostatními. Zvláště u menších firem takto člen dosáhne 

na mezinárodní i tuzemské veletrhy, zahraniční prezentace, odvětvové akce apod. v 

míře, kterou by sám nemohl finančně, organizačně ani materiálně zvládnout. Výhodou 

dobře naplněné a aktualizované databáze klastru je možnost prezentace silných 

stránek klastru, tj. nabídky buď silného společenství subdodavatelů v konkrétním 

oboru, či vysoce specializovaných a unikátních výrobků, procesů nebo technologií. 

České firmy jsou na evropském trhu silně sledovány a o spolupráci je zájem. Překážkou 

však často bývá právě slabý marketing, nízké prezentační schopnosti a neznalost 

světových jazyků. Významným cílem marketingových odvětvových aktivit  BTKlastru a 

potažmo Moravskoslezského kraje je i přilákání zahraničního investora, který by byl 

právě oním náročným odběratelem vyžadujícím kvalitu, inovace a vzdělávání a 

umožňujícím tak další rozvoj místních dodavatelů. Přínosem pro Moravskoslezský kraj 

je: 

- Zvýšení prestiže regionu 

- Zvýšení zaměstnanosti a s tím související 

- Zvýšení kupní síly obyvatelstva 

- Zvýšení konkurenceschopnosti kraje 

- Zvýšení kvality života v regionu 
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5 Organizace a struktura klastru 

5.1 Právní forma klastru 

BEZPEČNOSTNĚ TECHNOLOGICKÝ KLASTR, z. s. je spolek (dříve občanské sdružení) 

právnických a fyzických osob, který byl založený a registrovaný ve smyslu ustanovení 

zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování v jeho platném znění. Tento právní subjekt vynikl 

registrací stanov na Ministerstvu vnitra ČR pod čj. VS/1-1/79482/10-3 ke dni 2. 4. 

2010. S platností Nového občanského zákoníku provedl řádně svou transformaci na 

zapsaný spolek a je veden u krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 9045. 

IČ spolku je 22873643. Sídlo spolku: Lumírova 630/13, Výškovice, 700 30 Ostrava, 

Moravskoslezský kraj  

5.2 Popis organizační struktury 

 

Obrázek: Schéma organizační struktury klastru 

 
Orgány spolku jsou: 

1) Valná hromada 

2) Výkonná rada 

3) Dozorčí rada 

 
Popis činností a povinností jednotlivých Orgánů spolku jsou obsahem Stanov BTKlastru, 

článků 7, 8, a 9, které jsou součástí příloh projektu. 

 
 

Valná hromada 

výkonná rada 

výkonný manažer 

dozorčí rada 
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Výkonný manažer klastru 
 

Mgr. Simona Guzdková 

Úkolem výkonného manažera klastru je zajistit bezproblémovou činnost klastru a 

přímo se podílet na řízení a koordinování klíčových aktivit, které jsou součástí tohoto 

projektu. V rámci připravovaného projektu bude výkonný manažer klastru plnit roli 

Hlavního manažera projektu – viz kapitola 6 Studie proveditelnosti. CV manažera je 

součástí příloh projektu (příloha 25). Podrobný popis pracovní činnosti výkonného 

manažera klastru a jeho zapojení do projektu je součástí kapitoly 6 Studie 

proveditelnosti. 
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6 Organizační zajištění projektu a profil jednotlivých pozic 

Aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu "ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTI KLASTRU V 

OBLASTI SPOLUPRÁCE A JEHO ŘÍZENÍ" a všech jeho výstupů, je nutné zabezpečit 

odpovídající personální zajištění projektu resp. zajistit kvalitní projektový tým. BTKlastr 

má bohaté zkušenosti s realizací náročných a obsáhlých projektů financovaných nejen 

z fondů Evropské unie  (viz, kapitola 2 této studie). Proto budeme pro realizaci 

projektu prioritně čerpat z personálních zdrojů, které se v minulosti osvědčily.  

6.1 Lidské zdroje projektu 

 V rámci realizace projektu bude mít na starosti jeho věcné řízení Hlavní manažer 

projektu. Tuto funkci bude zastávat Výkonná manažerka klastru Simona Guzdková, jejíž 

zkušenosti jsou pro vedení tohoto projektu plně vyhovující a dostatečné. Té bude 

podléhat asistent/ka projektového manažera, účetní Jarmila Vašková a finanční 

manažer projektu Kateřina Honajzrová, které měly úspěšně na starosti finanční sekci 

předešlých projektů.  

Hlavnímu manažerovi projektu budou rovněž podléhat další pracovníci Centra 

informační podpory  

 

 
 
 
 

Hlavní manažer projektu 

Centrum informační 
podpory (CIP) 

Odborní pracovníci 

Finanční manažer 
projektu 

Účetní  

Asistent hlavního 
manažera projektu 
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HLAVNÍ MANAŽER PROJEKTU (VÝKONNÝ MANAŽER KLASTRU) 
 
Tuto pozici bude zastávat výkonný manažer klastru paní Simona Guzdková, jejíž 

životopis je součástí přílohy plné žádosti.  

Úkolem výkonného manažera klastru je zajistit bezproblémovou činnost klastru a 

přímo se podílet na řízení projektu.  

 

Strategický kontext: 

Výkonný manažer klastru se řídí posláním klastru. Má tedy reprezentovat a prosazovat 

zájmy svých členů a pomáhat růstu zaměstnanosti a blahobytu v kraji.  

 

Operativní kontext: 

Manažer klastru podává zprávy o své činnosti prezidentovi a výkonné radě klastru. 

Pracuje samostatně a je odpovědný za řádné fungování organizace. 

 

Hlavní cíl: 

Řízení a vedení klastru umožňující dosahování vize klastru a jeho podnikatelského 

záměru. Zajištění příjmů organizace dostačujících ke krytí vynaložených nákladů. 

 

Popis pracovní činnosti, práva a zodpovědnosti (i s ohledem na řízení projektu): 

1. Koordinuje a realizuje poskytování služeb BTK vyplývajících ze Stanov a 

ostatních řídících dokumentů klastru. 

2. Zpracovává základní strategické dokumenty klastru: 

 odpovídající rozpočtový výhled k vizí a hlavním cílům klastru, 

 jednoletý operativní plán podložený rozpočtem zahrnující služby členům, 

marketing, inovační projekty a rozvoj lidských zdrojů, příp. další činnosti. 

3. Realizuje plán činností a akcí BTK schválený Valnou hromadou. 

4. Průběžně komunikuje se stávajícími a potenciálními členy klastru: 

 provádí mapování schopností a potřeb stávajících a potenciálních členů 

formou osobních návštěva pohovorů, 

 provádí nábor nových členů do BTK, 

 vede evidenci o návštěvách, rozvojových záměrech a zjištěných problémech 

firem, 

 poskytuje aktuální informace o činnostech klastru uvnitř i mimo BTK s cílem 
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rozšiřování členské základny klastru. 

5. Zajišťuje proveditelnost (finanční, obsahovou) a realizaci výše uvedeného projektu 

rozvoje klastru. 

6. Řídí jednotlivé činnosti v rámci tohoto projektu – výběr projektového týmu, 

kontroluje věcné plnění jednotlivých stanovených aktivit projektu. 

7. Podílí se na zpracování monitorovacích zpráv projektu s žádosti o platbu dotace a 

provádí kontrolu úplnosti. 

8. Komunikuje s řídícím orgánem projektu (CZECHINVESTEM). 

9. Provádí pravidelnou kontrolu realizace projektu a plnění stanovených 

monitorovacích indikátorů. 

10. Podílí se na činnosti nově vzniklého centra podpory a rozvoje podnikání a centra 

sdílených informací znalostí pro členy klastru. 

11. Vyhledává a zprostředkovává obchodní zakázky pro členy klastru 

 realizuje a kontroluje poptávkové řízení 

 vede evidenci poptávek vč. sledování zpětné vazby, předkládá výsledky 

poptávkových řízení výkonné radě, 

 provádí průzkumy trhu s cílem získávat obchodní zakázky pro členy klastru 

 z realizovaných zakázek účtuje zprostředkovatelské provize. 

12. Organizuje networkingové akce pro členy – v pravidelných intervalech organizuje 

setkání členů BTK za účelem výměny obchodních informací s cílem je rozvíjet ve 

společné obchodní a další spolupráci a komunikaci. 

13. Zabezpečuje tvorbu, aktualizaci a propagaci webových stránek klastru.  

14. Provádí mediální propagaci klastru a odbornou prezentační činnost pro zahraniční 

investory, na konferencích apod. 

15. Provádí každoročně průzkum spokojenosti u členů klastru a analýzu výkonnostních 

trendů klastru jako např. v položkách prodeje, exportu, zaměstnanosti a přidané 

hodnoty, s následným zpracováním výsledků do výroční zprávy klastru a do 

propagačních materiálů. 

16. Řízení a administrativní záležitosti klastru provádí v souladu s českými právními 

předpisy týkajícími se BTK, připravuje a organizuje jednání výkonné rady (VR), 

vypracovává zápisy ze zasedání VR a provádí jejich rozeslání. 

17. Připravuje a organizuje průběh zasedání Valné hromady a provádí následné 

rozeslání zápisů a usnesení členům BTK. 
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18. Zajišťuje činnosti spojené s běžným chodem BTK, mimo jiné vede a je zodpovědný 

za kompletní agendu písemností vztahujících se k činnosti BTK, vč. její archivace, 

evidence pošty, zajištění a zpracování e-mailové komunikace, apod. 

19. Zajišťuje správu a evidenci majetku BTK. 

20. Zajišťuje ústní a písemný styk a spolupráci se státními orgány a orgány v 

podnikatelské sféře. 

21. Plní jmenovité úkoly z usnesení výkonné rady a valné hromady. 

 

Profil manažera: 

 Ukončené VŠ vzdělání technického, ekonomického směru nebo humanitního 

směru 

 Zkušenosti v managementu a projektovém řízení 

 Znalost anglického jazyka  

 Znalost práce s PC 

 

Kompetence v řízení:  

 praxe v řízení projektů 

 zkušenosti s řízením  pracovníků 

 zkušenosti v oblasti plánování, provádění a kontrole projektů 

 důslednost, síla v jednání 

 schopnost řešení problémů 

 

Sociální rysy: 

 diplomatické vystupování 

 otevřená komunikace 

 umění řešit a moderovat konflikty 

 

Osobnostní rysy: 

 časová flexibilita 

 připravenost k učení 

 spolehlivost a důvěryhodnost 

 analytické myšlení 
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Pracovně-právní vztah:  

pracovní smlouva na HPP na celý úvazek (100%) z toho pracovně-právní vztah v rámci 

projektu bude ve výši 100% po celou dobu realizace projektu. 

Celkový časový fond na projekt: plný rozsah časového fondu 40 hodin/týdně, tj. 8 

hodiny/den. 

Systém odměňování: Pevný plat + prémie dle výkonnostních ukazatelů. 

 

Celková hrubá mzda nárokovaná v rámci projektu při plném úvazku 1,0: 40 200 Kč/měsíc 

V současné době je výkonným manažerem klastru Simona Guzdková. V případě 

doporučení tohoto projektu k financování bude vytvořeno, na základě pracovní 

smlouvy, pracovní místo na hlavní pracovní poměr na projektu v souladu se stanovami 

BTK. V souvislosti s realizací projektu je důvodný předpoklad, že v blízké době budou 

na manažera klastru kladeny mnohem větší časové nároky, než v současné době – viz 

popis pracovní činnosti zahrnující i samotné řízení projektu.  

 

 

FINANČNÍ MANAŽER 
 
Tuto pozici bude vykonávat Ing. Kateřina Honajzrová, která zabezpečovala finanční 

řízení klastru a jeho projektů i v minulosti. Má bohaté zkušeností s realizací projektů 

uvedených v kapitol č. 2 této Studie proveditelnosti. Životopis finančního manažera je 

součástí přílohy (příloha č. 25) této studie proveditelnosti. 

 

Popis pracovní činnosti, práva a zodpovědnosti v rámci projektu: 

1. Zodpovědnost za finanční řízení projektu. 

2. Výběrové řízení na dodavatele přístrojů a vybavení služeb. 

3. Zpracování finanční části monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. 

4. Zpracování účetních podkladů. 

5. Sledování a kontrola výpisů z bankovního účtu projektu. 

6. Kontrola a zúčtování položek. 

7. Dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu. 

8. Účast na koordinačních schůzkách. 

9. Vedení přehledu čerpání rozpočtu. 

10. Příprava změn rozpočtu projektu (podstatné i nepodstatné). 
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Pracovně-právní vztah v rámci projektu: Dohoda o provedení práce v rozsahu 300 

hod./ročně, tj. 25 hod./měsíčně, celkem 600hod./projekt. Mzdová sazba 300,-- Kč/hod. 

 

Profil finančního manažera: 

 Ukončené VŠ vzdělání ekonomického směru. 

 Znalosti v oblasti finančního řízení projektu. 

 

Pracovní předpoklady 

a) Zkušenosti s finančním řízení projektů. 

b) Znalost práce na PC. 

 

 

ÚČETNÍ 
 Tuto pozici bude zastávat Jarmila Vašková, která vede účetnictví klastru od jeho 

 vzniku  a má bohaté zkušenosti s účtováním dotačních prostředků. 

 

 
Pracovně-právní vztah v rámci projektu: Dohoda o provedení práce v rozsahu 300 

hod./ročně, tj. 25 hod./měsíčně, celkem 600hod./projekt. Mzdová sazba 300,-- Kč/hod. 

 
Popis pracovní činnosti: zajištění evidence účetních činností, odvod daní a pojištění, 

vedení mzdové evidence a výpočet mezd. 

 provádění pravidelných kontrol 

 zpracovávání účetních dokladů 

 sestavování účetních výkazů 

 oceňování majetku 

 koordinace činností v účtárně 

 vedení daňové evidence nebo účetnictví 

 komunikace s úřady a jinými institucemi 

 výpočet srážek a odvodů 

 shromažďování vstupní dat 

 vedení evidence 

 kontrola správnosti faktur 
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Pracovní předpoklady: 

 min. SŠ vzdělání ekonomického směru 

 víceletou praxi  

 velmi dobrou znalost ČÚS a orientaci v daň. zákonech 

 znalost MS Office (především Excel) a účetního systému  

 

Osobnostní rysy: 

 loajálnost,  

 spolehlivost, 

  zodpovědnost, 

 velmi dobré analytické myšlení. 

 

 

ASISTENT MANAŽERA KLASTRU 
 
Na tuto pozici bude vypsáno výběrové řízení po doporučení projektu k realizaci ze 

strany poskytovatele dotace.  

Popis pracovní činnosti: 

1. Zajištění administrativní podpory projektu. 

2. Zajištění fotodokumentace jednotlivých aktivit projektu. 

3. Provedení archivace materiálů a dokumentů k projektu. 

4. Účast na poradách projektu - k jeho řízení a chodu. 

5. Příprava a tisk informačních materiálů. 

6. Evidence korespondence organizace (faxy, dopisy, emaily). 

7. Zajištění občerstvení pro konference, setkání, workshopy a semináře. 

8. Vykonávat pracovní činnost spojenou s administrativou hlavního manažera 

projektu. 

9. Zodpovědnost za zajištění publicity projektu v souladu s podmínkami OP PIK. 

 

Pracovně-právní vztah v rámci projektu: pracovní smlouva na HPP na poloviční úvazek 

(50%) po celou dobu realizace projektu. 

Celkový časový fond na projekt: polovina celkového časového fondu, tj. 20 

hodin/týdně, tj. 4 hodiny/den. 

Celková hrubá mzda nárokovaná v rámci projektu (při 0,5 úvazku): 12 500 Kč/měsíc. 
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Profil Asistenta/Asistentky manažera projektu: 

 Ukončené SŠ vzdělání ekonomického či administrativního směru. 

 Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni. 

 

Pracovní předpoklady: 

 znalost práce s PC, 

 orientace v účetních a jiných dokladech, orientace v archivaci 

 zkušenosti v administrativě výhodou 

 aktivní využití cizího jazyka výhodou 

 schopnost zajistit administrativní chod malé a střední společnosti (kanceláře). 

 

Osobnostní rysy: 

 dobré vystupování, 

 spolehlivost a důvěryhodnost, 

 důslednost a pečlivost. 

 

 

ODBORNÝ KONZULTANT CENTRA INFORMAČNÍ PODPORY   
 
CIP pokrývá činnosti v rámci Sekce pracovních skupin, pracovní skupiny Vzdělávání a 

Fundraisingu. Tuto pozici proto budou vykonávat odborníci napříč obory působnosti 

BTKlastru.  Předpokládáme, že osoby zajišťující odbornou náplň Centra informační 

podpory se budou etablovat z pracovních skupin, které v klastru již částečně fungují, 

leč je nemá BTK nyní z čeho platit. Předpokládáme uzavření DPP s vedoucími 

pracovních skupin případně členy.  

V této rozpočtové kapitole budou působit experti Sekce pracovních skupin (Security a 

Safety, Ekologie, Výzkum a vývoj), experti nově vzniklé pracovní skupiny Vzdělávání a 

experti nově vzniklé Sekce Fundraising. 

 Popis pracovní činnosti: 

1) zajištění realizace projektu a aktivit BTKlastru ve svém specifickém oboru 

2) příprava materiálů (metodika, rozvoj, studie, analýzy, doporučení) pro rozvoj 

činnosti pracovní skupiny 

3) zajištění chodu a organizace práce v pracovní skupině 
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4) pořádání pravidelných seminářů dle aktivit projektu, včetně přípravy odborné 

náplně a lektorování 

5) spolupráce s hlavním manažerem projektu 

6) spolupráce na propagaci klastru, 

7) poskytování konzultací a poradenství členům klastru. 

 

Pracovně-právní vztah v rámci projektu: Tito odborní pracovníci budou pracovat na 

DPP. Budou uzavřeny dohody s vedoucími sekcí pracovních skupin. Předpokládáme 

zapojení cca 6 osob. S dalšími pracovníky budou uzavírány dle aktuální potřebnosti.  

Mzdová sazba je 300 Kč/hod. Dále viz kapitola 7. 

 

Zodpovědnost:  

a) zajištění chodu pracovních skupin  BTK, 

b) příprava a realizace odborných seminářů, workshopů a dalších akcí pro členy BTK i 

veřejnost 

 

Profil Odborného konzultanta: 

 Ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání odborného směru (dle zaměření pracovní 

skupiny) 

 Jazykové znalosti: znalost min.  1 cizího jazyka. 

 

Pracovní předpoklady: 

 znalost práce s PC, 

 orientace ve svém oboru (dle zaměření konkrétní pracovní skupiny)  

 zkušenosti s realizací seminářů a lektorské dovednosti 

 

Osobnostní rysy: 

 dobré vystupování, 

 spolehlivost a důvěryhodnost, 

 pečlivost a komunikativnost. 
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6.2 Dlouhodobý plán klastru pro rozvoj lidských zdrojů 

V současné době zaměstnává BTKlastr pouze výkonného manažera klastru Simonu 

Guzdkovou.  

V rámci realizace projektu „ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTI KLASTRU V OBLASTI SPOLUPRÁCE 

A JEHO ŘÍZENÍ“ předpokládáme zvýšení počtu zaměstnanců o minimálně 1 

zaměstnance na HPP (asistent manažera) a dalších cca 9 pracovníků, kteří budou 

zajišťovat plynulý průběh projektu dle stanoveného harmonogramu a zajišťovat 

naplňování výstupů klíčových aktivit. Pracovní tým tedy bude tvořen Manažerem 

projektu, finanční manažerkou projektu, účetní, asistentkou projektu a cca. 6 

odbornými pracovníky. Během řešení jednotlivých dílčích projektů klastru a jeho členů 

může dojít k rozšíření týmu o zájemce z řad dalších firem. I s těmito pracovníky bude 

uzavřena dohoda o provedení práce - tito pracovníci budou hrazeni z vlastních zdrojů 

klastru. Po ukončení realizace projektu předpokládáme udržení pracovních pozic. Naší 

snahou bude, aby tito pracovníci prostřednictvím dalších rozvojových aktivit a jejich 

výstupů přinesli finanční prostředky v podobě příjmu do rozpočtu klastru. Pokud 

budou výstupy i výsledky nabídnuty členům nebo také nečlenům klastru a budou 

zpeněženy, mohou být pracovníci odměňováni. BTKlastr bude i po ukončení podpory 

z veřejných zdrojů pokračovat v rozvojových aktivitách dle potřeb a požadavků členů 

klastru a dalších spolupracujících subjektů. Cílem je rozšířit řady zaměstnanců klastru o 

stálé odborné pracovníky. Dalším cílem je rozšířit členskou základnu BTKlastru o další 

firmy především MSP a podporovat tyto členy v jejich rozvoji a konkurenceschopnosti 

v oblasti safety and security managementu. 
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7 Rozpočet projektu 

7.1 Celkové náklady projektu a jejich rozčlenění na jednotlivé položky 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou pro období 2016 – 2018 ve výši 7 438 831 Kč. 

Tyto výdaje jsou v tomto základním členění: 

Tabulka č. 4: Celkové náklady projektu a jejich rozčlenění do položek (bez DPH) 

  rozpočtová položka Kč celkem 

1 Celkové výdaje 7 962 631 Kč 

1.1. Celkové nezpůsobilé výdaje 523 800 Kč 

1.2. Celkové způsobilé výdaje 7 438 831 Kč 

1.2.1. Mzdy a pojistné 2 476 200 Kč 

1.2.2. Cestovné 400 000 Kč 

1.2.3. Marketing a propagace 775 000 Kč 

1.2.4. Semináře, konference 2 399 880 Kč 

1.2.5. Nájem 715 800 Kč 

1.2.6. Správa zařízení klastru 560 000 Kč 

1.2.7. Materiál 111 951 Kč 

 

Pro lepší přehlednost uvádíme také přehled položky 1.2.1 Mzdy a pojistné. Jednotkové 

ceny u pracovních smluv jsou včetně zákonných odvodů soc. a zdravotní pojištění ve 

výši 34% z hrubé mzdy.  

 

DPP bude uzavřeno s vedoucími jednotlivých skupin a v závislosti na aktuálních 

potřebách klastru (studie, konzultace, semináře apod.), které budou vycházet 

především z aktuální situace v odvětví. Dohody budou uzavírány s odborníky na 

požadovanou problematiku a zaměření pracovních skupin.  Z tohoto důvodu 

nekonkretizujeme počty odborníků, ale uvádíme jen počet hodin, které budou dle 

potřeby mezi odborníky rozděleny, což je pružné a efektivní. 

 

Další popis jednotlivých položek rozpočtu, jejich specifikace a zdůvodnění je součástí 

kapitoly 9 Projektový plán. V této kapitole je také popsána provázanost rozpočtu s 

jednotlivými aktivitami projektu. Ostatní položky jsou rovněž podrobně specifikovány v 

rámci kapitoly 9. 
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Název položky způsobilých 

výdajů 
Jednotka Počet 

Jednotková 
cena 

Kč celkem 

1.2.1 Celkové výdaje    2 476 200 

1.2.1.1 
Odborní pracovníci I. (KA1 
experti Sekce pracovních 

skupin) - DPP 
Hodina 1680 300 504 000 

1.2.1.2 
Odborní pracovníci II. (KA1 
experti skupiny Vzdělávání) 

- DPP 
Hodina 198 300 59 400 

1.2.1.3 
Odborní pracovníci III. (KA1 

experti sekce 
Foundraising) - DPP 

Hodina 960 300 288 000 

1.2.1.4 
Hlavní manažer projektu 

(výkonný manažer klastru)  
Měsíc 24 40 200 964 800 

1.2.1.5 Finanční manažer - DPP Hodina 600 300 180 000 

1.2.1.6 Účetní -  DPP Hodina 600 300 180 000 

1.2.1.7 
Asistent manažera 

projektu 
Měsíc 24 12 500 300 000 

 

7.2 Zdroje financování 

Projekt BTK je založen na vícezdrojovém financování, které bude spočívat ve využití 

privátních zdrojů členů BTK, komerčních příjmů klastru (např. z pronájmu Mobilní 

měřicí laboratoře na měření imisí, pronájmu a využití Centrálního dohledového, 

poplachového a výcvikového centra (CDPVC), či příjmů ze služeb Laboratoře pro 

testování a výzkum bezpečnostních zámků) a dotace z programu OPPIK, Spolupráce. 

V období mezi vynaložením způsobilých výdajů a přiznáním dotace z OPPIK bude 

využíván mimořádný vklad člena klastru, konkrétně Vysoké školy báňské - TUO. Příslib 

k zajištění financování projektu formou mimořádného vkladu člena BTKlastru je součástí 

přílohy (příloha č. 27) Plné žádosti.  
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Tabulka: Výše dotace dle jednotlivých položek způsobilých výdajů 

 
Název položky 

způsobilých výdajů 
Celkem (v Kč) 

Výše 
dotace  

v % 

Dotace  
(v Kč) 

Vlastní zdroje 
 (v Kč) 

1 Celkové výdaje 7 962 631 Kč 0 3 719 415,5 Kč 4 243 215,5 Kč 

1.1. 
Celkové nezpůsobilé 
výdaje 

523 800 Kč 0 0 Kč 523 800 Kč 

1.2. Celkové způsobilé výdaje 7 438 831 Kč 50 3 719 415,5 Kč 3 719 415,5 Kč 

1.2.1. Mzdy a pojistné 2 476 200 Kč 50 1 238 100 Kč 1 238 100 kč  

1.2.2. Cestovné 400 000 Kč 50 200 000 Kč 200 000 Kč 

1.2.3. Marketing a propagace 775 000 Kč 50 387 500 Kč 387 500 Kč 

1.2.4. Semináře, konference 2 399 880 Kč 50 1 199 940 Kč 1 199 940 Kč 

1.2.5. Nájem 715 800 Kč 50 357 900 Kč 357 900 Kč 

1.2.6. Správa zařízení klastru 560 000 Kč 50 280 000 Kč 280 000 Kč 

1.2.7. Materiál 111 951 Kč 50 55 975,5 Kč 55 975,5 Kč 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové způsobilé výdaje projektu jsou 7 438 831 

Kč, přičemž celková dotace je ve výši 3 719 415,5 Kč. BTK musí z vlastních zdrojů pokrýt 

částku ve výši 4 243 215,5 Kč, která zahrnuje nezpůsobilé výdaje ve výši 523 800 Kč.  

Soukromé zdroje budou tvořeny v době trvání projektu z členských příspěvků členů 

BTK ve výši 190 000,- Kč/ 1. rok a s předpokládaným přírůstkem členské základny v 

dalším roce trvání projektu o dalších cca 7 členů 260 000 Kč / 2. rok , tj. celkem 450  

000 Kč za dobu realizace projektu. Zbývající část dílu spolufinancování připadající na 

žadatele bude hrazena jednak prostřednictvím mimořádných členských příspěvků a z 

participace členů na jednotlivých aktivitách projektu ve výši 50%. 

V rámci položky 1.2.5. uplatňujeme náklady na pronájem prostor klastru v celkové výši 

715 800,-. Tato částka se skládá: 

1.2.5. Nájem 715 800 

1.2.5.1 Nájem kancelář 192 000 Kč 

1.2.5.2. Nájem další místo realizace  523 800 Kč 

   

Přičemž položka 1.2.5.2. je částka pronájmu Centrálního dohledového, poplachového 

a výcvikového centra (CDPVC). V rámci tohoto pronájmu si nárokujeme pouze 50% 

částky nájmu za tyto prostory. Toto rozdělení je zohledněno v rozpočtu projektu. K 

tomuto dělení jsme přistoupili, protože v CDPVC budou mimo aktivit projektu - tzn. 

propagační akce, semináře, názorné ukázky v rámci workshopů apod. probíhat i 

aktivity, které s projektem nesouvisí.  
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8 Harmonogram projektu  

Projekt „ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTI KLASTRU V OBLASTI SPOLUPRÁCE A JEHO ŘÍZENÍ“ 

bude realizován v období od 1. 7. 2016 do 30. 06. 2018. Celková doba realizace je v 

souladu s podmínkami výzvy a trvá 24 měsíců. Celý projekt bude z důvodu finančního 

mechanismu rozdělen do 4 etap. Věcná a obsahová náplň jednotlivých etap a jejich 

činností je obsahem kapitoly 9 studie - Projektový plán. 

8.1 Etapizace projektu 

a) Etapa č.1: 1. 7. 2016 - 31. 12. 2016, celkem 6 měsíců 

b) Etapa č.2: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017, celkem 6 měsíců 

c) Etapa č.3: 1. 7. 2017 – 31.12. 2017, celkem 6 měsíců 

d) Etapa č. 4: 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018, celkem 6 měsíců 

 

Přehled jednotlivých aktivit v rámci etap a jejich výsledků:  

Tabulka: Aktivity realizované v rámci Etapy č. 1 

Etapa č.1 dle jednotlivých aktivit 
Rok 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aktivita č.1: Centrum informační 
podpory 

      X X X X X X 

Aktivita č.2: Marketing a propagace 
klastru  

      X X X X X X 

Aktivita č. 3: Rozvoj mezioborové 
spolupráce  

      X X X X X X 

 
 

Přehled výstupů z této etapy (milníky) v členění dle aktivit: 

 Aktivita č.1: Centrum informační podpory (CIP) 

a) vytvoření a činnost Centra informační podpory, 

b) vytvoření a činnost Sekce pracovních skupin, 

c) vytvoření pracovní skupiny Vzdělávání, 

d) vytvoření Sekce Fundraisingu, 

e) vydávání e-newsletteru e-SECURITAS – 1x , 

f) společná setkání pracovní skupiny Vzdělávání – cca 2 x 
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Aktivita č.2: Marketing a propagace klastru a jeho činnosti 

a) propagační a prezentační materiály BTK - 1 kpl  

b) upgrade webu klastru s rozšířenou nabídkou, 

c) propagace v médiích - články 1. 

 Aktivita č.3: Rozvoj mezioborové spolupráce 

a) Odborné workshopy a konference - 5 

 
Tabulka: Aktivity realizované v rámci Etapy č.2 

Etapa č. 2 dle jednotlivých aktivit 
Rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aktivita č.1: Centrum informační podpory X X X X X X       

Aktivita č.2: Marketing a propagace 
klastru  

X X X X X X       

Aktivita č. 3: Rozvoj mezioborové 
spolupráce  

X X X X X X       

 
Přehled výstupů z této etapy (milníky) v členění dle aktivit: 

 Aktivita č.1: Centrum informační podpory (CIP) 

a) společná setkání pracovní skupiny Vzdělávání – cca 3 x, 

b) vydávání e-newsletteru e-SECURITAS – 1x 

Aktivita č.2: Marketing a propagace klastru a jeho činnosti  

a) uspořádání festivalu bezpečnosti SECURITAS 21 – 1 x 

b) propagační a prezentační materiály BTK - 1 kpl 

c) propagace v médiích - cca 2 . 

Aktivita č.3: Rozvoj mezioborové spolupráce 

a) Odborné workshopy a konference  - cca 11 x 

 
Tabulka: Aktivity realizované v rámci Etapy č.3 

Etapa č.3 dle jednotlivých aktivit 
Rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aktivita č.1: Centrum informační podpory       X X X X X X 

Aktivita č.2: Marketing a propagace 
klastru  

      X X X X X X 

Aktivita č. 3: Rozvoj mezioborové 
spolupráce  

      X X X X X X 
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Přehled výstupů z této etapy (milníky) v členění dle aktivit: 

Aktivita č.1: Centrum informační podpory (CIP) 

a) vydávání e-newsletteru e-SECURITAS – 1x , 

b) společná setkání pracovní skupiny Vzdělávání – cca 3 x 

c) marketingová studie 

 Aktivita č.2: Marketing a propagace klastru a jeho činnosti 

a) účast na veletrhu Envitech – 1 x 

b) propagační a prezentační materiály BTK  - 1kpl 

c) propagace v médiích  - cca 2 články. 

Aktivita č.3: Rozvoj mezioborové spolupráce 

a) Odborné workshopy  a konference - cca 11 x 

 

Tabulka: Aktivity realizované v rámci Etapy č.4 

Etapa č.3 dle jednotlivých aktivit 
Rok 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aktivita č.1: Centrum informační podpory X X X X X X       

Aktivita č.2: Marketing a propagace 
klastru  

X X X X X X       

Aktivita č. 3: Rozvoj mezioborové 
spolupráce  

X X X X X X       

 

Přehled výstupů z této etapy (milníky) v členění dle aktivit: 

Aktivita č.1: Centrum informační podpory (CIP) 

a) vydávání e-newsletteru e-SECURITAS – 1x, 

b) společná setkání pracovní skupiny Vzdělávání – cca 2 x 

Aktivita č.2: Marketing a propagace klastru a jeho činnosti  

a) uspořádání festivalu bezpečnosti SECURITAS 21 – 1 x 

b) propagace v médiích - cca 1 x. 

Aktivita č.3: Rozvoj mezioborové spolupráce 

a) Odborné workshopy a konference - 11 
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9 Projektový plán  

9.1 Cíl projektu a identifikace příležitostí rozvoje klastru 

BTK  v současné době prochází systémovými změnami, které se týkají jeho vedení a s 

tím souvisejícím opětovným nastartováním své aktivity a v neposlední řadě s 

nedostatkem zájmu o členství v něm.  Projekt má tuto skutečnost zvrátit a nastavit 

systematická opatření, která povedou k dlouhodobému rozvoji klastru i po ukončení 

projektu. Důležitým faktorem pro rozvoj klastru je doplnění členské mezery v oblasti 

vzdělávacích institucí z řad odborných učilišť, středních škol a VaV kapacit. 

Nejvýraznějšími překážkami rozvoje klastru je nedostatečná spolupráce mezi 

jednotlivými členy klastru, neefektivní řízení klastru a komunikace a prezentace klastru 

navenek, jakožto i slabá prezentace přínosů členství v něm. S malou členskou 

základnou pak souvisí i nízká vyjednávací pozice klastru či nedostatek financí, ze 

kterých by klastr mohl aktivity na podporu svých členů financovat. Dalším úskalím je 

dosud nedostatečná propagace komerčních aktivit klastru a propagace klastru jako 

takového. 

 

Cílem projektu je odstranění výše zmíněných problémů a prohloubení spolupráce mezi 

jednotlivými členy klastru a rozšíření členské základny. Klastr se díky realizaci projektu 

stane důvěryhodným partnerem pro všechny členy, ale i regionální a nadregionální 

autority z odborné sféry, státní správy i samosprávy. Výše zmíněného dosáhneme 

pomocí investic do profesního rozvoje pracovníků BTKlastru. V rámci projektu se 

chceme účastnit konferencí, prezentovat klastr a jeho potenciál a služby na veletrzích, 

pořádat workshopy a semináře. Klastr chce také aktivně využívat dostupných 

dotačních programů v rámci programovacího období 2014 - 2020 a umožnit svým 

členům zapojovat se do projektů, které budou zaměřeny na zvýšení úrovně odvětví, a 

to ať z hlediska znalostního, tak z hlediska technologického či procesního.  

 

Specifické cíle projektu: 

- akcelerace činnosti klastru, 

- rozšíření členské základny klastru,  

- zvýšení prestiže klastru, 
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- zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru,  

- zvýšení přidané hodnoty plynoucí z členství klastru,  

- zvýšení ekonomického a inovačního potenciálu klastru,  

- navázání spolupráce s ostatními klastrovými organizacemi, 

- zvýšení odbornosti managementu klastru, 

- zvýšení ekonomické soběstačnosti klastru pro další období. 

 

Při definování příležitostí BTKlastru vycházíme z údajů zpracované Inovační studie (je 

přílohou 24 projektové žádosti).  

 

Příležitosti  

 Využití potenciálu přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými subjekty. 

 Zvýšená poptávka po bezpečnostních technologiích v návaznosti na problém 

jejich nedostatečné nabídky na národní úrovni. 

 Zvýšení zájmu dalších subjektů o oblast bezpečnostních technologií v 

souvislosti s požadavky legislativy nebo jinými externími vlivy. 

 Možnost čerpání finančních prostředků z veřejných dotačních schémat. 

 Vymezení BTKlastru jako jednoho z klíčových subjektů rozvoje 

Moravskoslezského kraje v regionálních strategických dokumentech. 

 Akcelerace výměny znalostí díky mobilitě pracovníků členských subjektů v 

rámci BTKlastru. 

 

Mezi další příležitosti rozvoje BTKlastru patří: 

 Příležitost pro propagaci BTKlastru na veletrzích, kongresech, konferencích a 

seminářích. 

 Větší šance prosazování zájmů členů klastru, než kterou by měl pouze 

jednotlivec. 

 Rozšíření členské základny o malé a střední podniky, které budou využívat 

výzkumnou infrastrukturu a budou zapojeni do společných projektů. 

 Rozšíření členské základny školská zařízení a možnost vyšší interakce 

vzdělávacích zařízení vzhledem k potřebám trhu práce.  
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 Rozvoj poradenské činnosti pro členy klastru v oblasti podpory a rozvoje 

podnikání a v oblasti odborných znalostí, vyšší absorpční schopnost firem při 

čerpání dotačních zdrojů ze strukturálních fondů EU. 

 Příležitost pro realizaci dalších společných projektů BTKlastru. 

 Optimalizace hodnotového řetězce. 

 Popularizace oborů zabývající se safety a security a zvyšování kvalifikace 

pracovníků v odvětví ve spolupráci s vysokými a středními školami (členy 

klastru). 

 

Způsob identifikace příležitostí rozvoje klastru:  

Příležitosti rozvoje klastru byly stanoveny především na základě zpracované Inovační 

studie, (příloha č. 24) a Průzkumu potřeb a požadavků členů. Příležitosti rozvoje klastru 

byly pravidelně konzultovány se členy v rámci pravidelných Valných hromad.  Projekt 

ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTI KLASTRU V OBLASTI SPOLUPRÁCE A JEHO ŘÍZENÍ byl také 

schválen Valnou hromadou 16. 2. 2016 a účast na projektu členové přislíbili. 

 

Plán dalšího rozšiřování BTKlastru: 

V současné době má BTK celkem 19 členů. Na konci realizace projektu předpokládáme 

rozšíření BTKlastru až o 7 členů. Z hlediska delšího časového horizontu 5 let po 

ukončení projektu (do konce roku 2022) předpokládáme nárůst o dalších 12 členů. 

V roce 2020 tedy předpokládáme, že počet členů bude celkem 38. 

 

9.2  Způsoby zvolení priority klastru a identifikace společných zájmů a 
potřeb členských subjektů  

Priority klastru vychází ze strategických dokumentů BTKlastru (Inovační strategie a 

Internacionalizační strategie) a byly zvoleny na základě výstupů z průzkumu mezi 

členy klastru, schůzek se členy klastru a valných hromad. Mezi priority BTK patří 

podpora konkurenceschopnosti členů klastru a rozšiřování členské základny. Tyto 

priority se v minulých letech nedařilo zcela naplňovat, což byl důvod, aby ke konci 

roku 2015 došlo k systémové změně v řadách managementu klastru a došlo ke 
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změně na postu výkonného manažera klastru. Výše zmíněné priority úzce souvisí s 

propagací klastru a jeho činnosti, což je taky jedna z aktivit projektu. 

 
Přehled společných zájmů členský subjektů: 

1) Propagace činností klastru a jeho členů  

2) Pořádání popularizačních akcí 

3) Poskytování poradenství členům klastru v oblasti fundraisingu a oborové 

specializace 

4) Podpora a rozvoj výzkumných a inovačních aktivit 

5) Popularizace a zvýšení kvality výuky v oblasti safety and security 

6) Navázání nových partnerství s tuzemskými i mezinárodními institucemi 

(klastrové instituce, výzkumné organizace, platformy) 

7) Spolupráce na společných projektech, které budou v souladu s dlouhodobými 

cíli klastru 

8) Dostupnost a možnost využití kvalitní výzkumné infrastruktury 

 

 

9.3  Popis procesů pro průběžné vyhodnocování projektu, naplňování cílů 
a měřitelných indikátorů 

Projekt bude vyhodnocován prostřednictvím pravidelných koordinačních schůzek - 

předpokládáme uskutečnění 1 koordinační schůzky/měsíc. Celkem během realizace 

projektu bude uskutečněno 24 koordinačních schůzek. Těchto schůzek se bude 

účastnit celý projektový tým ve složení uvedeném v kapitole 6 této studie 

proveditelnosti. Obsahem těchto schůzek bude pravidelné monitorování projektu 

z hlediska plnění cílů, jednotlivých aktivit a výstupů a také z hlediska plnění 

stanovených měřitelných indikátorů. Výstupy z koordinačních schůzek budou 

prezentovány na pravidelných setkáních se členy klastru, kulatých stolech a také na 

valných hromadách. Zodpovědnost za průběžné monitorování a vyhodnocování 

projektu bude mít hlavní projektový manažer a koordinátor projektu. 
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9.4 Popis hlavních aktivit projektu 

V rámci této kapitoly podrobně popisujeme cíle a konkrétní aktivity, které chceme v 

rámci projektu realizovat. Je zde popsán způsob jejich dosažení, harmonogram, 

výstupy aktivit, měřitelné ukazatele a jejich přínos pro klastr. Současně popisujeme 

náklady na realizaci a zajištění aktivit lidskými zdroji. Tyto aktivity také vycházejí ze 

zjištěných potřeb a zájmů členů BTKlastru.  

Základní přehled hlavních aktivit projektu a jejich činností zajišťovaných klastrem: 

 

1. Aktivita č. 1: Centrum informační podpory  

Tuto aktivitu lze rozdělit na tři základní podaktivity: 

a) Vznik Sekce pracovních skupin 

b) Vznik pracovní skupiny Vzdělávání 

c) Sekce Fundraisingu 

 

2. Aktivita č. 2: Marketing a propagace klastru  

Tato aktivita zahrnuje tyto činnosti: 

a) příprava a účast na veletrzích,  

b) příprava festivalu bezpečnosti SECURITAS 21, 

c) vytvoření propagačních a prezentačních materiálů BTKlastru, 

d) propagace klastru v médiích a reklama na odborných webových stránkách 

e) aktualizace a rozšíření webových stránek klastru. 

 

3. Aktivita č. 3: Rozvoj mezioborové spolupráce  

Tato aktivita zahrnuje tyto činnosti: 

a) rozvoj mezioborové spolupráce s dalšími klastry, 

b) pracovní setkání s jednotlivými potencionálními členy klastru 

c) příprava a realizace workshopů 

d) propojování VaV kapacit s podniky a vytváření příznivého prostředí pro 

uplatňování inovací. 
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9.4.1 Popis aktivity č. 1: Centrum informační podpory 

CENTRUM INFORMAČNÍ PODPORY (CIP) má za cíl rozšířit portfolio služeb klastru. Bude 

zvyšovat konkurenceschopnost členů klastru resp. odvětví, prostřednictvím zvyšování 

jejich informovanosti a vytváření příznivých podmínek pro realizaci společných 

projektů. Dílčím cílem této aktivity je také oslovit a přilákat potencionální členy klastru 

z řad MSP, školských zařízení či sborů dobrovolných hasičů.  Na základě založení CIP 

bude rovněž obnovena činnost pracovních skupin SECURITY, SAFETY, EKOLOGIE, 

VÝZKUM A VÝVOJ, k čemuž dále přibude pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ. Centrum 

informační podpory zahrnuje tyto aktivity: 

 

a) Vznik Sekce pracovních skupin 

Smyslem vzniku této Sekce je dodávání podpůrné znalostní báze potřebné pro 

rozvoj kvalifikovaných činností klastru, vedení klastru a jeho členů. Tato odborná 

iniciativa bude zastřešovat činnost pracovních skupin klastru (SECURITY a SAFETY, 

EKOLOGIE a VÝZKUM A VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ). Bude se jednat o panel odborníků v 

požadovaných oblastech. Bude se jednat prakticky o koncentraci odborníků všech 

pracovních skupin zajišťující mezioborovou spolupráci.  Tato skupina bude 

zabezpečovat šíření a sdílení informací a odborných znalostí. Bude poskytovat 

podporu členům klastru v těchto oblastech: 

 Zpracování studií a analýz dle aktuálních potřeb klastru.  

 Poradenství a konzultace v oblasti komercionalizace a ochrany duševního 

vlastnictví. 

 Odborné semináře a konzultace v oblasti znečištění ovzduší pro zástupce 

územních samosprávných celků 

 Bude se zabývat vyhledáváním a poskytováním informací o nových trendech a 

poznatcích v oblasti VaV zaměřené na safety and security. 

 Identifikace příležitostí pro nové společné projekty v oblasti výzkumu, vývoje a 

vzdělávání. 

 Příprava podkladů pro zpracování projektů v oblasti VaV. 

 Podíl na přípravě a odborné náplni akcí pořádaných v rámci aktivity Rozvoj 

mezioborové spolupráce. 
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 Zástupci členských firem v jednotlivých pracovních skupinách budou klastr a 

jeho činnost také propagovat a navazovat nové kontakty v rámci návštěv 

veletrhů, výstav, seminářů a to jak v České republice, tak i v zahraničí. 

 

Na zajištění výše uvedených aktivit se budou podílet odborní pracovníci a také 

výkonný manažer klastru, resp. Hlavní manažer projektu (viz kapitola 6). Tato 

aktivita je úzce propojena a přímo souvisí s dalšími aktivitami v rámci Centra 

informační podpory, ale také s dalšími klíčovými aktivitami tzn. Propagace klastru 

a jeho činnosti a Rozvoje mezioborové spolupráce. 

Informace o nových trendech a příležitostech pro nové společné projekty (viz. 

Bod 1 c)  Fundraising) budou umístěny do e-newsletteru e-Securitas 21 (bude 

vycházet 2x ročně), a bude k dispozici jak na inovovaných webových stránkách 

klastru (viz aktivita č. 3), tak rozesílán členům e-mailem. Informace a výstupy 

budou také pravidelně prezentovány na společných setkáních a valných 

hromadách. 

 

b) Vznik pracovní skupiny Vzdělávání  

Podnět k založení této pracovní skupiny přišel od členů klastru, resp. ze situace na 

pracovním trhu, kdy profil absolventů oborů zaměřených na bezpečnost, často 

neodpovídá potřebám praxe a trhu práce. Složení pracovní skupiny bude tvořeno 

zástupci členů klastru. Základní předpoklad efektivní činnosti této pracovní skupiny 

je, aby ji tvořili zástupci z řad zaměstnavatelů, středních škol, vysokých škol, resp. 

vědeckovýzkumných organizací. Pracovní skupina nebude uzavřenou institucí. 

Bude přístupna všem stávajícím členům klastru a členství v ní bude nabízena i 

potenciálním členům, jako možnost ovlivnit přístup ke vzdělávání budoucích 

zaměstnanců. 

 

Pracovní skupina se tedy bude zabývat přípravou budoucích zaměstnanců, tak aby 

jejich vzdělání odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. Budou 

pořádány pravidelné kulaté stoly této skupiny, kde budou diskutovány aktuální 

témata odborné přípravy studentů a plánovány možnosti pořádání odborných stáží 

studentů v členských firmách BTKlastru (stáže jsou nezbytným nástrojem pro 

získávání praktických pracovních zkušeností studentů a pro firmy možnost výběru 
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nových zaměstnanců).  Činnost této skupiny a výstupy její aktivity budeme 

začleňovat do programu workshopů (viz aktivita 3), tak aby docházelo k co 

nejefektivnější interakci mezi všemi skupinami účastnící se procesu vzdělávání. 

 
 

c) Sekce Fundraisingu  

V první fázi vzniku Sekce Fundraisingu, budou vybráni vhodní konzultanti (viz 

kapitola 6), kteří rozšíří pracovní tým klastru a budou služby v oblasti 

Foundraisingu  poskytovat formou seminářů či individuálních konzultací. Budou 

shromažďovat podněty od členů klastru, zpracovávat a aktualizovat informační 

materiály týkající se nových dotačních titulů a prostřednictvím konzultací budou 

následně zprostředkovávat vzájemnou spolupráci při tvorbě společných 

projektových aktivit mezi členy klastru. Samotné zpracování projektových žádostí 

však nebude v jejich popisu práce. Předpokládáme přípravu podkladů pro 

semináře na téma fundraisingu. Každý seminář bude rozdělen do 3 bloků a bude 

určen pro členy klastru, ale i pro starosty sborů dobrovolných hasičů (SDH). Tyto 

sbory v minulém programovacím období čerpaly dotační finanční prostředky v 

minimální míře (pouze 3% jednotek SDH žádalo o dotace). BTKlastr stojí o 

rozšíření členské základny i o krajské či okresní sdružení Sborů dobrovolných 

hasičů, které jsou podstatnou součástí bezpečnostních sborů ČR. Odborné 

semináře tak nebudou pouze informačně vzdělávací službou klastru, ale i 

prostředkem pro "nábor" nových členů z řad SDH. Konkrétní výstupy a pořádání 

seminářů CIPu jsme zařadili do aktivity č. 3. 

 

Zodpovědnost za správné fungování Sekce Fundraisingu bude mít výkonný 

manažer klastru (hlavní manažer projektu). I po ukončení realizace projektu bude 

centrum nabízet své služby v požadované kvalitě. Mezi služby Centra informační 

podpory v rámci Sekce fundraising bude dále patřit: 

 identifikace dotačních příležitostí a titulů, 

 vyhledávání nových partnerství, kontaktů prostřednictvím networkingu, 

 příprava projektů na podporu VaV, podnikání a inovací, 

 řízení projektů a projektový management, 

 školící a informační činnost. 
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Při úspěšném uplatňování aktivit této služby předpokládáme realizaci společných 

projektů a navazování nových partnerství resp. rozšiřování členské základny o nové 

subjekty, které do projektů zapojíme. Prostřednictvím služeb Sekce fundraisingu 

budou vytipovány vhodné dotační programy a vypracována Dotační strategie 

BTKlastru pro úspěšné a efektivní získávání dotačních peněz na aktivity, které 

přispějí k dalšímu rozvoji klastru a odvětví jako takového.  

Výstupy aktivity č.1: 

 vytvoření a činnost Centra informační podpory, 

 vytvoření a činnost Sekce pracovních skupin, 

 vytvoření pracovní skupiny Vzdělávání, 

 vytvoření Sekce Fundraisingu, 

 realizace odborných seminářů v rámci FUNDRAISINGU, 

 vydávání e-newsletteru  e-SECURITAS – 2x ročně, 

 společná setkání pracovní skupiny Vzdělávání – celkem 6, 

Měřitelné ukazatele: 

 počet realizovaných seminářů v rámci centra, 

 počet připravených a podaných společných projektů, 

 počet vydaných e-newsletterů e-SECURITAS 21, 

 počet konzultací členům klastru, 

 počet společných setkání, 

 počet nových členů. 

Přínos pro klastr: 

 zvýšení konkurenceschopnosti firem, 

 rozšíření portfolia nabízených služeb klastru, 

 rozvoj spolupráce s vysokými školami, 

 rozšíření členské základny klastru, 

 spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje vedoucí k výrobě nových výrobků, 

 zlepšení informovanosti o potřebách subjektů z oblasti safety and security, 

 zvýšení informovanosti o činnosti klastru. 
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Harmonogram realizace aktivity:  

Tato aktivita bude realizována v rámci všech etap projektu, tj. po dobu 24 měsíců.  

 

 Finanční náklady aktivity č.1:  

  rozpočtová položka aktivita I. 

1.2. Celkové způsobilé výdaje 1 421 317 Kč 

1.2.1. Mzdy a pojistné 825 400 Kč 

1.2.2. Cestovné 133 333 Kč 

1.2.3. Marketing a propagace 0 Kč 

1.2.4. Semináře, konference 0 Kč 

1.2.5. Nájem 238 600 Kč 

1.2.6. Správa zařízení klastru 186 667 Kč 

1.2.7. Materiál 37 317 Kč 

 

Specifikace rozpočtových položek: 

a) položka mzdy a pojistné zahrnuje:  

1.2.1. Mzdy a pojistné 825 400 Kč 

1.2.1.1. Výkonný manažer (Hlavní manažer projektu) 321 600 Kč 

1.2.1.2. Asistent manažera, administrátor 100 000 Kč 

1.2.1.3. Finanční manažer 60 000 Kč 

1.2.1.4. Účetní  60 000 Kč 

1.2.1.5. Odborní pracovníci I. (KA1 experti Sekce pracovních skupin) 168 000 Kč 

1.2.1.6. Odborní pracovníci II. (KA1 experti skupiny Vzdělávání) 19 800 Kč 

1.2.1.7. Odborní pracovníci III. (KA1 experti sekce Fundraising)  96 000 Kč 

 

Podrobný rozpis hodinových mezd a celkového rozsahu dle jednotlivých pozic 

je uveden v rámci kapitoly 6 a 7.  

 

b) položka 1.2.2 Cestovné zahrnuje cestovní náhrady projektového týmu ve 

výši 133 333 Kč související se zajištěním této aktivity a jejich výstupů. 

Jedná se o hrazení cestovného, ubytování a stravného pro realizační tým 

projektu a odborníky placené v rámci projektu při realizaci aktivit 

popsaných v předešlých kapitolách. Bude se jednat o domácí a zahraniční 

služební cesty, jež podpoří úspěšné fungování a rozvoj klastru a jež 

vzniknou v přímé souvislosti s řešením projektu. Položka byla navýšena o 

33.333,-- Kč, neboť původních 100 tis. Kč se jevilo jako nedostačující 

zejména pro zahraniční pracovní cesty managementu a odborníků v rámci 

pracovních skupin. 
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c) položka 1.2.6 Nájem zahrnuje nájem prostor sídla klastru a nájem prostor 

Centrálního dohledového, poplachového a výcvikového centra (CDPVC), 

který klastru slouží, jako výcvikové a laboratorní středisko.  

d) Položka 1.2.7 Správa zařízení klastru - je  zde zahrnuta údržba, akreditace 

a kalibrace mobilní měřící laboratoře, kterou klastr poskytuje v rámci 

svých služeb. Jedná se tedy o technické zabezpečení služeb klastru. 

e) položka 1.2.8 Materiál zahrnuje kancelářský materiál pro zajištění chodu 

CIP a řízení projektu. 

 

Zajištění lidskými zdroji: na realizaci aktivity se bude podílet celý projektový tým 

uvedený v kapitole 6 této studie proveditelnosti, kde je také uveden popis činností 

jednotlivých pracovníků. 

 

9.4.2. Popis aktivity č. 2 Marketing a propagace klastru a jeho činnosti 

Hlavním cílem této aktivity je propagovat klastr a jeho aktivity. Propagace na 

mezinárodní úrovni bude součástí projektu zaměřeného na internacionalizaci 

klastru, který chceme podávat v rámci příštích výzev Spolupráce. Záměrem projektu 

je propagovat činnost klastru a jeho služby.  

Jednotlivé specifické cíle této aktivity: 

 propagovat jedinečnost a komerční aktivity klastru, 

 propagace výzkumných aktivit klastru, 

 propagace společných projektů, 

 zvýšit informovanost o trendech v oblasti safety and security oblasti, 

 rozšíření členské základny klastru, 

 posílení informovanosti prostřednictvím webových stránek klastru – jejich 

rozšíření a aktualizace, 

 propagace a účast na veletrzích, 

Marketingové a zejména pak propagační aktivity hrají klíčovou úlohu v rozvoji 

klastrových aktivit a zejména pak k vytvoření pozice klastru na trhu, což napomůže 

dalšímu rozvoji obchodních aktivit nejen klastru samotného, ale také všem 

členských subjektům a vytvoří nové možnosti mezioborové spolupráce. V rámci této 

klíčové aktivity vznikne Marketingová studie BTKlastru.  
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Tato aktivita bude zahrnovat následující činnosti: 

a) účast na veletrhu 

BTK se bude účastnit veletrhu Envitech , popřípadě jiného veletrhu zaměřeného na 

techniku v oblasti ekologie, formou venkovní expozice o velikosti cca 20 m2, kde 

bude prezentována činnost BTK, živých ukázek (měřící vůz) a formou propagačních 

materiálů, jejichž popis je uveden v další činnosti. Záměrem veletrhu Envitech  je 

seznámit širokou veřejnost s komplexností činností BTK a jím nabízených služeb. 

Návštěvníci budou moci zhlédnout proces měření a vyhodnocování znečištění 

ovzduší, dozví se o činnosti Centra informační podpory, Sekci pracovních skupin, 

Sekci fundraisingu a o dalších aktivitách BTKlastru. Budeme zde propagovat 

chystaný festival bezpečnosti SECURITAS 21. Vzhledem k systémovým změnám v 

managementu klastru a jeho nedostatečné aktivitě chceme prostřednictvím účasti 

na tomto veletrhu (ale i prostřednictvím dalších MK aktivit) poukázat na tyto změny 

a nově nastavený směr ve fungováni klastru a podpory jeho členů.   

b) pořádání propagačně informační akce klastru SECURITAS 21 

Tato akce se bude konat v areálu Dolních Vítkovic nebo jiném vhodném vybraném 

místě v Ostravě. Bude prezentovat oblast safety and security, činnost klastru a jeho 

služby. Cílovou skupinou akce budou představitelé státní správy, bezpečnostních 

složek státu, podniků a firem ale i neodborná veřejnost. Program bude koncipován 

propagačně osvětovou formou. Bude zde vytvořeno prostředí příznivé pro 

networking a navazování mezioborové spolupráce.  

Akce bude zaměřena na oblasti korespondující s jednotlivými pracovními skupinami 

BTKlastru. 

 

Za realizaci akce bude zodpovídat Hlavní manažer projektu. Náklady na pořádání 

akce budou tvořit zejména: pronájem a vybavení prostor, pronájem itineráře či 

technické zajištění. 

 

c) vytvoření propagačních a prezentačních materiálů BTK 

V rámci této činnosti (podaktivity) budou vytvořeny nové propagační a prezentační 

materiály, které budou informovat o jednotlivých činnostech a projektech klastru a 

jeho vizích. V současné době klastr disponuje propagačními prostředky navazujícími 
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pouze na již ukončené projekty a je proto potřeba je aktualizovat. Jednotlivé služby 

klastru musíme provázat a aktualizovat je pro potřeby "návratu" klastru a upevnění 

jeho pozice. Bude nutné provést realizaci komplexních prezentačních materiálů. 

Propagační a prezentační materiály BTK budou využity především na veletrzích či  

propagačně informační akci  festival bezpečnosti SECURITAS 21, či schůzkách s 

potenciálními členy klastru. Budou také předávány na workshopech, setkáních a 

dalších akcích, které jsou popsány níže nebo na již popsaných seminářích. Rovněž 

budou šířeny prostřednictvím zaměstnanců a expertů Centra informační podpory. 

V rámci aktivity e-Securitas bude vytvořen Katalog členů BTKlastru, který bude 

rovněž distribuován v tištěné podobě v rámci jednotlivých marketingových aktivit 

klastru. 

Přehled propagačních a prezentačních materiálů: 

 Inzerce v katalogu veletrhů a další náklady spojené s marketingem na 

veletrzích. 

 Reklamně informační kampaň BTK týkající činnosti klastru, služeb pro členy a 

další působnosti. Informační panely o činnostech BTK umístěné na akcích 

klastru.   

  Reklamní předměty pro veletrhy a festivaly.  

 Informační letáčky a plakáty. 

 Informační brožury o činnostech klastru v tištěné i elektronické podobě 

(Katalog členů). 

 
d) propagace klastru v médiích a reklama na odborných webových stránkách 

Jedná se o propagaci aktivit a činností BTK v  médiích: 

 denní tisk odborné časopisy  

 umístění reklamních bannerů na odborných stránkách nebo u článků 

v odborných časopisech pro samosprávu 

 umístění reklamních bannerů na stránkách nebo u článků v odborných 

časopisech  

e) vytvoření nových webových stránek BTK  

V souvislosti s rozšířením činnosti klastru a jeho aktivit předpokládáme aktualizaci a 

upgrade webových stránek klastru. Na webových stránkách bude umístěno také 

portfolium služeb, které BTK nabízí členům včetně pravidelného e-časopisu.  
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Výstupy aktivity č.2: 

 aktivní účast na veletrhu Envitech či jiném – celkem 1 veletrh/projekt (veletrh 

je pořádán 1x za 2 roky), 

 uspořádání propagačně informační akce SECURITAS 21– celkem 2 akce/ 

projekt  

 propagační a prezentační materiály BTK v přibližném rozsahu uvedeném 

v popisu této aktivity, 

 upgrade webu klastru s rozšířenou nabídkou, 

 propagace v médiích v přibližném rozsahu uvedeném v popisu této aktivity. 

Měřitelné ukazatele: 

 počet realizovaných veletrhů a propagačních akcí, 

 počet přístupů na webové stránky, 

 počet vytvořených propagačních a prezentačních materiálů, 

 počet článků v médiích. 

Přínos pro klastr: 

 rozšíření členské základny klastru,  

 zajištění propagace klastru v rámci celé české republiky, 

 posílení spolupráce s veřejnými institucemi,  

 možnost prosazení společných zájmů členů klastru, 

  klastr se bude podílet na samotném rozvoji Moravskoslezského kraje 

prostřednictvím akcí pro veřejnost (např. SECURITAS 21). 

 

Harmonogram realizace aktivity:  

Tato aktivita bude realizována v rámci všech etap projektu, tj. po dobu 24 

měsíců. 
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Finanční náklady aktivity č.2:  

  rozpočtová položka aktivita II. 

1.2. Celkové způsobilé výdaje 2 996 317 Kč 

1.2.1. Mzdy a pojistné 825 400 Kč 

1.2.2. Cestovné 133 333 Kč 

1.2.3. Marketing a propagace 775 000 Kč 

1.2.4. Semináře, konference 800 000 Kč 

1.2.5. Nájem 238 600 Kč 

1.2.6. Správa zařízení klastru 186 667 Kč 

1.2.7. Materiál 37 317 Kč 

 

Specifikace rozpočtových položek: 

a) položka 1.2.1 mzdy a pojistné zahrnuje:  

 

1.2.1. Mzdy a pojistné 825 400 Kč 

1.2.1.1. Výkonný manažer (Hlavní manažer projektu) 321 600 Kč 

1.2.1.2. Asistent manažera, administrátor 100 000 Kč 

1.2.1.3. Finanční manažer 60 000 Kč 

1.2.1.4. Účetní  60 000 Kč 

1.2.1.5. Odborní pracovníci I. (KA1 experti Sekce pracovních skupin) 168 000 Kč 

1.2.1.6. Odborní pracovníci II. (KA1 experti skupiny Vzdělávání) 19 800 Kč 

1.2.1.7. Odborní pracovníci III. (KA1 experti sekce Fundraising)  96 000 Kč 
 

Podrobný rozpis hodinových mezd a celkového rozsahu dle jednotlivých pozic je 

uveden v rámci kapitoly 6 a 7.  

 

b) položka 1.2.2 Cestovné zahrnuje cestovní náhrady projektového týmu ve výši 

133 333 Kč související se zajištěním této aktivity a jejich výstupů. Jedná se o hrazení 

cestovného, ubytování a stravného pro realizační tým projektu a odborníky placené v 

rámci projektu při realizaci aktivit popsaných v předešlých kapitolách. Bude jednat o 

domácí a zahraniční služební cesty, jež podpoří úspěšné fungování a rozvoj klastru a 

jež vzniknou v přímé souvislosti s řešením projektu. Položka byla navýšena o 33.333,-

- Kč, neboť původních 100 tis. Kč se jevilo jako nedostačující zejména pro zahraniční 

pracovní cesty managementu a odborníků v rámci pracovních skupin. 

c) položka 1.2.3 Marketing a propagace  

 

1.2.3. Marketing a propagace 775 000 Kč 

1.2.3.1 Marketingová studie klastru 100 000 Kč 

1.2.3.3 účast na veletrhu ENVITECH  100 000 Kč 

1.2.3.4 upgrade a správa webových stránek 60 000 Kč 

1.2.3.5 Reklamní kampaň BTK týkající se festivalu SECURITAS 21 100 000 Kč 
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1.2.3.6 Informační panely o BTK umístěné na veletrzích a festivalech 200 000 Kč 

1.2.3.7 Reklamní předměty na veletrhy a výstavy 100 000 Kč 

1.2.3.8 Informační letáčky a plakáty 10 000 Kč 

1.2.3.9 Katalog členů 10 000 Kč 

1.2.3.10 Články v denním tisku 20 000 Kč 

1.2.3.11 Články v tematických časopisech 20 000 Kč 

1.2.3.12 umístění reklamních bannerů na internetových stránkách 25 000 Kč 

1.2.3.13 poplatky za členství v jiných organizacích 30 000 Kč 

 

Celková částka položky činí 775 000 Kč. Dle Pravidel pro výběr dodavatelů je limit pro 

vyhlášení výběrového řízení 500 000 Kč bez DPH. I když celková částka přesahuje 800 

tis. Kč, po rozdělení dodávek do obdobných, spolu souvisejících celků, jednotlivé 

celky částku 500 tis. Kč nepřesáhnou.  

d) Součástí položky 1.2.3.1 slouží k vypracováni strategického dokumentu klastru - 

Marketingová studie, která bude využita k dalšímu rozvoji služeb klastru a povede k 

jeho samostatnosti.  

e) Součástí dalších položek jsou všechny propagační a prezentační materiály BTK 

uvedené v přehledu popisu činnosti aktivity 2. 

f) Položka 1.2.4 Semináře, konference - festival bezpečnosti zahrnuje pronájem 

prezentačních místností, zajištění audiovizuální a prezentační techniky, křesel, židlí 

a stolů a dalšího itineráře, zpřístupnění internetu, zajištění energií a další nezbytné 

techniky.  Budou uspořádány 2 akce (á 400 000,-). Částka 400 000 Kč se skládá z: 

 310 000,-  pronájem konferenčních a prezentačních místností a 

itineráře 

 90 000,-    - zabezpečení audiovizuální podpory akce, energií, 

internetu apod. 

g) položka 1.2.5 Nájem zahrnuje nájem prostor sídla klastru a nájem prostor 

Centrálního dohledového, poplachového a výcvikového centra (CDPVC), který 

klastru slouží, jako výcvikové a laboratorní středisko klastru.  

h) Položka 1.2.6 Správa zařízení klastru - je  zde zahrnuta údržba, akreditace a 

kalibrace mobilní měřící laboratoře, kterou klastr poskytuje v rámci svých služeb. 

Jedná se tedy o technické zabezpečení služeb klastru. 

i) položka 1.2.7 Materiál zahrnuje kancelářský materiál pro zajištění chodu CIP. 
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Zajištění lidskými zdroji: na realizaci aktivity se bude podílet celý projektový tým 

uvedený v kapitole 6 této studie proveditelnosti, kde je také uveden popis činností 

jednotlivých pracovníků. 

 

9.4.3. Popis aktivity č. 3 Rozvoj mezioborové spolupráce 

Prostřednictvím této aktivity chce klastr posílit mezioborovou spolupráci, vytvořit 

příznivé prostředí pro rozvoj VaV v oblasti safety and security a podněcovat tak ke 

spolupráci vysokých škol a firem, jako zástupců praxe.  Workshopy, setkání, kulaté 

stoly, semináře a další akce se stanou nástrojem k vytváření příležitostí k 

mezioborové spolupráce a prostředí pro aktivní propojování VaV a průmyslu a 

zavádění inovací do praxe. Prostřednictvím organizace těchto akcí, nebo participaci 

na akcích tohoto charakteru, chceme rovněž navázat spolupráci s jinými klastry, např. 

Strojírenským klastrem či Národním dřevařským klastrem.  

V rámci aktivity č. 1 bude klastr organizovat semináře. V rámci aktivity č. 3 pak bude 

organizovat a pořádat odborné konference, workshopy, setkání expertů či kulaté 

stoly zaměřené na užší témata bezpečnosti. V rámci rozvoje odborné spolupráce se 

bude klastr také soustředit na využití měřicího vozu, jeho zapojování do projektů a 

dosažení zlepšení životního prostředí v regionu. 

Specifickým cílem této aktivity je informovat odbornou veřejnost o aktivitách BTK v 

různých oblastech průmyslu a jeho přínosech pro samotné členy, přičemž na valné 

většině akcí je klastr spojován právě v souvislosti s měřicím vozem, i když propaguje 

veškeré své aktivity. Konané workshopy a další akce se stanou prostředkem aktivního 

networkingu a příležitostí pro rozšiřování členské základny klastru.  

 

Tato aktivita bude zahrnovat následující činnosti: 

a) Příprava a realizace odborných akcí (workshopů, seminářů, setkání odborníků a 

konference) 

Během trvání projektu předpokládáme realizaci cca 38 odborných akcí zaměřených 

na foundraising a bezpečnost v různých oborech průmyslu. Účelem seminářů bude 

poskytnout aktuální informace z oblasti výzkumu, vývoje a inovací z dané oblasti. 

Odborné semináře budou určeny členům i potencionálním členům klastru a budou 

pořádány ve spolupráci s akademickými pracovníky a zástupci vzdělávacích institucí. 

V rámci přípravy odborných seminářů vzniknou také informační materiály, které 
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vytvoří odborní pracovníci v rámci pracovních skupin a center (aktivita 1). 

Zodpovědnost za realizaci těchto akcí ponese Hlavní projektový manažer. Na realizaci 

projektu se budou dále podílet pracovníci a odborníci  CIPu. 

 

Budou realizovány tyto akce: 

- akce v rámci Centra informační podpory (pracovní skupiny, fundraising) 

Celkem 26 akcí. Školení zejména v oblasti fundraisingu určené členům klastru a 

potencionálním členům klastru. Prostřednictvím těchto školení budou pravidelně 

představovány možnosti čerpání dotací a peněžních prostředků prostřednictvím 

foundraisingových aktivit klastru. To přispěje k vyššímu zapojování členů do 

projektových aktivit klastru a rozšíření členské základny klastru o nové členy. Díky 

zvýšení projektové aktivity klastru dojde k rozvoji odvětví.  

 

- akce (workshop či konference apod.) na téma bezpečnost ve strojírenství 

Tato akce bude realizovaná ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou Ostrava, Fakultou Strojní a Strojírenským klastrem. Po dobu realizace 

projektu předpokládáme uskutečnění dvou dvoudenních akcí pro cca 50 - 60 osob.  

Na tento workshop budou pozváni zástupci akademické obce, výzkumných organizací 

a zástupci firem z portfolia členské základny BTK, ale i mimo ni. 

 

- akce (workshop či konference apod) zaměřená na činnost doktorandů 

strojírenských oborů   

Budou realizovány dva jednodenní workshopy zaměřené na prezentaci výsledků VaV 

doktorandů z oblasti bezpečnosti ve strojírenství. Na tento workshop budou pozváni 

zástupci akademické obce, výzkumných organizací a zástupci firem z portfolia členské 

základny BTK, ale i mimo ni. 

 

- akce (workshop či konference apod.) zaměřená na  bezpečnost v hornictví  

Bude se jednat o dva jednodenní workshopy zaměřené na bezpečnost v hornictví, 

které budou realizovány ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou Ostrava, Hornicko-geologickou fakultou a společnostmi působícími v 

hornictví např. společností OKD a. s., HBZS, a. s. (Hlavní báňská záchranná stanice 
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Ostrava). Na tuto akci budou pozváni zástupci akademické obce, výzkumných 

organizací a zástupci firem z portfolia členské základny BTK, ale i mimo ni. 

 

- akce (workshop či konference apod) na téma bezpečnost a spolehlivost materiálů 

za extrémních podmínek provozování  

Jeden jednodenní workshop zaměřený na bezpečnost v rámci materiálového 

inženýrství, pořádaný ve spolupráci s Fakultou metalurgie a materiálového 

inženýrství VŠB-TU Ostrava. Na tento workshop budou pozváni zástupci akademické 

obce, výzkumných organizací a zástupci firem z portfolia členské základny BTK, ale i 

mimo ni. 

 

- akce (workshop či konference apod) na téma životní prostředí, bezpečnost a 

průmyslové technologie 

Bude se jednat o jednodenní akci zaměřenou na ekologii, bezpečnost a průmyslové 

technologie, který bude BTKlastr pořádat ve spolupráci s Fakultou metalurgie a 

materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. Na tuto akci budou pozváni zástupci 

akademické obce, výzkumných organizací a zástupci firem z portfolia členské 

základny BTK, ale i mimo ni. 

 

- akce (workshop či konference apod) na téma kyber-bezpečnost a IT bezpečnost  

Bude se jednat o jednodenní akci zaměřenou na kyber-bezpečnost a ochranu osob 

pohybujících se ve veřejné síti, kterou bude BTK pořádat ve spolupráci s Fakultou 

elektrotechniky a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. Na tuto akci budou 

pozváni zástupci akademické obce, výzkumných organizací a zástupci firem 

z portfolia členské základny BTK, ale i mimo ni.  

 

- Letní škola bezpečnosti  

Letní škola bezpečnosti bude 2x za projekt. Letní školy bezpečnosti se budou účastnit 

talentovaní studenti denního magisterského a doktorského studia oborů bezpečnosti 

VŠB a ostatních partnerských VŠ a firem. Studenti budou řešit praktické a modelové 

případy z praxe. 
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Výstupy aktivity č. 3: 

 Odborné akce – 38 

 

Měřitelné ukazatele: 

 počet realizovaných akcí, 

 počet zúčastněných osob a subjektů. 

 

Přínos pro klastr: 

 rozšíření členské základny klastru,  

 zvýšení aktivity členů klastru v oblasti projektových aktivit, 

 rozvoj odvětví, 

 navázání nové spolupráce a partnerství s dalšími subjekty v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací, 

 příprava společných projektů v rámci kolektivního výzkumu, 

 propagace činností klastru u široké i odborné veřejnosti, 

 posílení spolupráce s vysokými školami, 

 podpora mezioborové spolupráce.  

 

Harmonogram realizace aktivity:  

Tato aktivita bude realizována průběžně v rámci všech etap projektu, tj. po 

dobu 24 měsíců.  

 

Finanční náklady aktivity č.3:  

  rozpočtová položka aktivita III. 

1.2. Celkové způsobilé výdaje 3 021 197 Kč 

1.2.1. Mzdy a pojistné 825 400 Kč 

1.2.2. Cestovné 133 333 Kč 

1.2.4. Semináře, konference 1 599 880 Kč 

1.2.5. Nájem 238 600 Kč 

1.2.6. Správa zařízení klastru 186 667 Kč 

1.2.7. Materiál 37 317 Kč 
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Specifikace rozpočtových položek: 

a) položka 1.2.1 mzdy a pojistné zahrnuje:  

1.2.1. Mzdy a pojistné 825 400 Kč 

1.2.1.1. Výkonný manažer (Hlavní manažer projektu) 321 600 Kč 

1.2.1.2. Asistent manažera, administrátor 100 000 Kč 

1.2.1.3. Finanční manažer 60 000 Kč 

1.2.1.4. Účetní  60 000 Kč 

1.2.1.5. Odborní pracovníci I. (KA1 experti Sekce pracovních skupin) 168 000 Kč 

1.2.1.6. Odborní pracovníci II. (KA1 experti skupiny Vzdělávání) 19 800 Kč 

1.2.1.7. Odborní pracovníci III. (KA1 experti sekce Fundraising)  96 000 Kč 

 

Podrobný rozpis hodinových mezd a celkového rozsahu dle jednotlivých pozic 

je uveden v rámci kapitoly 6 a 7.  

b) položka 1.2.2 Cestovné zahrnuje cestovní náhrady projektového týmu ve výši 

133 333 Kč související se zajištěním této aktivity a jejich výstupů. Jedná se o 

hrazení cestovného, ubytování a stravného pro realizační tým projektu a 

odborníky placené v rámci projektu při realizaci aktivit popsaných v předešlých 

kapitolách. Bude jednat o domácí a zahraniční služební cesty, jež podpoří 

úspěšné fungování a rozvoj klastru a jež vzniknou v přímé souvislosti s řešením 

projektu. Položka byla navýšena o 33.333,-- Kč, neboť původních 100 tis. Kč se 

jevilo jako nedostačující zejména pro zahraniční pracovní cesty managementu a 

odborníků v rámci pracovních skupin. 

c) položka 1.2.4 Semináře, konference zahrnuje nezbytné výdaje (pronájem 

místnosti a technické zajištění semináře či náklady na přednášející). 

 

1.2.4. Semináře, konference počet Cena za akci  Cena celkem 

1.2.4.1 
akce v rámci Centra informační podpory 
(pracovní skupiny, fundraising) 

26 15 380 399 880 Kč 

1.2.4.2 akce bezpečnost ve strojírenství 2 150 000,- 300 000 Kč 

1.2.4.3 
akce k činnosti doktorandů strojírenských 
oborů 

2 50 000,- 100 000 Kč 

1.2.4.4 akce k bezpečnosti v hornictví 2 100 000,- 200 000 Kč 

1.2.4.5 
workshop na téma bezpečnost a 
spolehlivost materiálů za extrémních 
podmínek provozování 

1 100 0000,- 100 000 Kč 

1.2.4.6 
akce na téma životní prostředí, bezpečnost 
a průmyslové technologie 

1 80 000 ,- 80 000 Kč 

1.2.4.7 
konference kyber-bezpečnosti a IT 
bezpečnosti 

2 150 000,- 300 000 Kč 

1.2.4.8 letní škola bezpečnosti 2 60 000,- 120 000 Kč 

1.2.4. Celkem 1.2.4.   1 599 880 Kč 
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d) Nájem zahrnuje nájem prostor sídla klastru a nájem prostor Centrálního 

dohledového, poplachového a výcvikového centra (CDPVC), který klastru 

slouží, jako výcvikové a laboratorní středisko klastru. 

e) položka 1.2.7 Správa zařízení klastru - je  zde zahrnuta údržba, akreditace a 

kalibrace mobilní měřící laboratoře, kterou klastr poskytuje v rámci svých 

služeb. Jedná se tedy o technické zabezpečení služeb klastru. 

f) položka 1.2.8 Materiál zahrnuje kancelářský materiál pro zajištění chodu 

CIP. 

 

Zajištění lidskými zdroji: na realizaci aktivity se bude podílet celý projektový tým 

uvedený v kapitole 6 této Studie. 
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10 Přínos projektu pro MSP a ekonomická analýza projektu 

Přínosy projektu pro MSP jsou prakticky popsány výše, jako dílčí přínosy vztahující se 

k jednotlivým aktivitám realizovaným v rámci projektu a mající přínos pro klastr jako 

takový. Z podstaty existence klastrových organizace totiž plyne, že účast a členství 

MSP v klastrové organizaci a úspěch klastru má přímé vazby na podporu MSP. V této 

aktivitě budeme tedy konkretizovat přínosy projektu pro MSP. 

10.1 Předpokládaný dopad na rozvoj klastru a jeho členy 

Úspěšná činnost BTK zajistí efektivní rozvoj spolupráce firem, vysokých škol a dalších 

institucí v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání. Dopad činnosti klastru na jeho členy 

vychází z efektů, které plynou z klíčových aktivit uvedených v kapitole 9.5, kde jsou 

také uvedeny jednotlivé přínosy pro klastr. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění 

portfolia nabízených služeb klastru pro jeho členy a také k rozšíření členské základny 

klastru.  

 

Předpokládaný dopad projektu na rozvoj klastru: 

 rozšíření členské základny klastru (s tím souvisí zvýšení tržeb klastru)  

 rozšíření portfolia nabízených služeb  

 zkvalitnění a rozšíření pracovního týmu klastru, 

 navázání a rozvoj mezioborových partnerství s dalšími klastry a subjekty, 

 možnost přípravy nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje a 

vzdělávání, 

 zvýšení informovanosti o činnostech klastru mezi širokou a odbornou veřejností 

– zlepšení propagace činností klastru, 

 lepší vyjednávací pozice klastru na trzích, 

 zlepšení komunikace a spolupráce se stávajícími členy klastru, 

 podpora řízení a managementu klastru. 
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Předpokládané dopady projektu na členy BTK:  

a) Využití nově zřízených center a skupin 

b) Přehled nabízených služeb pro členy BTK: 

 inovace produktů a služeb, zavádění inovací v podnicích, 

 dotační a finanční poradenství, 

 vyhledávání nových partnerství, kontaktů prostřednictvím networkingu, 

 podpora marketingu, 

 příprava projektů na podporu podnikání a inovací, 

 sdílení informací, poznatků a výstupů z různých výzkumných aktivit, 

 zpracování odborných studií a posudků v rámci Centra Informační Podpory. 

d) Nárůst tržeb členů klastru. 

e) Předpokládaný růst zaměstnanosti členů firem. 

f) Možnost publikování odborných článků. 

g) Možnost podílet se přípravě a realizaci společných projektů v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací. 

h) Získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo stávajících výrobků a 

postupů. 

i) Přístup na informační a komunikační portál klastru. 

j) Rychlejší a otevřenější komunikace mezi členy. 

k) Využívání informací klastru pro snadnější rozvoj a řízení podniku. 

l) Využívání příležitostí a nabídek, které klastr cíleně bude poskytovat svým členům. 

m) Přístup k materiálovým a lidským zdrojům ostatních členů klastru. 

n) Možné spolufinancování výzkumných nákladů ve společných projektech. 

o) Spolupráce se školskými institucemi (výběr potenciálních zaměstnanců, vliv na 

směřování a rozvoj vzdělávání v oboru). 

p) Snížení nákladů směřujících do přípravy nové výroby, investic, průzkumu trhu, 

propagace, distribuce. 

q) Společná propagace členů klastru, což snižuje náklady na jednoho člena: účast na 

veletrzích, festivalech. 
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Měřitelné přínosy pro MSP  

Základní přínosy pro členy – návrh měřitelných indikátorů: 

a) Společná propagace členů klastru znamená snižování nákladů na jednoho člena – 

výnosy z rozsahu - počet účastí členů na veletrzích, festivalech. 

b) Zvýšení počtu zakázek a tím i tržeb firem v klastru - počet zakázek a zvýšení tržeb v 

%. 

c) Zvýšení počtu zaměstnanců v odborných i dělnických profesích – počet nových 

zaměstnanců v daných profesích. 

d) Vyšší objem prostředků ze strukturálních fondů, získaných na podporu společných 

projektů členů klastru – počet projektů, do kterých jsou zapojeni členové a vyčíslení 

získaných prostředků pro jednotlivé členy klastru. 

e) Počet společných projektů, na kterých se člen klastru podílí. 

f) Počet využívaných služeb poskytovaných klastrem – služby Centra informační 

podpory  

10.2 Ekonomická analýza  

10.2.1.  Ohodnocení skutečného ekonomického dopadu 

 
V rámci ohodnocení skutečného ekonomického dopadu projektu uvádíme dle 

doporučené osnovy studie proveditelnosti předpoklad příjmů klastru za nově 

poskytované služby, které jsou uvedeny v rámci kapitoly 9.5.  

 

TABULKA: Předpoklad příjmů za poskytované služby BTK během 5 let po ukončení 

realizace projektu 

Poskytovaná služba 
Příjem za 

rok 2018 (v 
Kč) 

Příjem za 
rok 2019 (v 

Kč) 

Příjem za 
rok 2020 

(v Kč) 

Příjem za 
rok 2021 

(v Kč) 

Příjem za 
rok 2022 

(v Kč) 

Služby poskytované v rámci 
Centra podpory informací 

600 000 650 000 800 000 850 000 900 000 

Nárůst příjmů pramenící z 
propagačních aktivit (zvýšení 
poptávky po službách klastru 
apod.)  

260 000 350 000 400 000 460 000 460 000 

Celkem (v tis.) 860  1 000  1 200  1 310  1 360  
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TABULKA: Předpoklad vývoje členských příspěvků BTK během 5 let po ukončení 
realizace projektu 

Poskytované  
členské příspěvky 

2018  
(v Kč) 

2019 
(v Kč) 

2020  
(v Kč) 

2021  
(v Kč) 

2022  
(v Kč) 

Služby poskytované v rámci 
Centra informační podpory 
 (v tis.) 

600  700  800  900  1 000  

 
Vývoj členských příspěvků je v souladu s plánovaným rozšiřováním členské základny 

BTK – do roku 2020 bude předpokládaný počet členů 38 - 45. 

 

10.2.2. Citlivostní analýza rizik - určení klíčových ekonomických rizik, 

jejich dopady a způsoby jejich eliminace 

 

TABULKA: Identifikace klíčových ekonomických rizik projektu, jejich dopady na projekt 
a jeho efektivnost a návrh na způsob jejich eliminace. 

EKONOMICKÁ RIZIKA 

Popis Příčiny 
Pravděpodobnost 

výskytu
1 Intenzita

2 

Dopady na 
projekt a 

jeho 
efektivnost 

Návrh na způsob 
eliminace 

 růst úrokových 
sazeb u 
překlenovacího 
úvěru 

 ekonomická 
situace v ČR 

 střední  vysoká 

 krácení 
části 
uznatelných 
nákladů 
projektu 

 zvýšení příjmů 
klastru, získání 
mimořádných 
členských příspěvků 
na pokrytí zvýšených 
nákladů na 
překlenovací úvěr 

 zvýšení 
nákladů projektu 

 překročení 
stanoveného 
rozpočtu 

 nízká  nízká 
 zvýšení 
rozpočtu 
projektu 

 úhrada 
navýšených nákladů 
projektu z vlastních 
zdrojů klastru, 
pravidelné 
monitorování čerpání 
projektu, kvalitní 
finanční řízení 
projektu. 

 

 

 

 

                                                 
1
Nízká lze podstatně ovlivnit manažerem BTK, Střední – lze částečně ovlivnit manažerem BTK, Vysoká – lze 

minimálně ovlivnit manažerem BTK  
2
 Nízká – minimální vliv na realizaci projektu, Střední – vliv na krácení přiznané dotace, Vysoká – případné 

předčasné ukončení projektu 
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Komentář: 

Z tabulky jednoznačně vyplývá klíčová role manažera projektu BTK, který bude 

odpovědný za komunikaci nejen uvnitř klastru, tzn. mezi stávajícími i novými členy 

BTK. Manažer projektu bude muset přesvědčivě deklarovat plnění monitorovacích 

ukazatelů činnosti klastru a v případě jakýchkoliv odchylek je standardním způsobem 

průběžně administrovat tak, aby nedocházelo k nepříznivým dopadům na činnost 

BTK. Důležitým faktorem k prevenci vzniku většiny identifikovaných rizik je zavedení 

systému průběžného monitoringu projektu ze strany projektového týmu BTK, která 

by neměla plnit pouze „společenské“ funkce, ale měla by na základě návrhů 

manažera projektu přijímat strategická rozhodnutí, které budou mít pro budoucí 

činnost BTK zásadní význam.   
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10.2.3.  Citlivostní analýza rizik - určení klíčových neekonomických 

rizik, jejich dopady a způsoby jejich eliminace 

TABULKA::Identifikace klíčových neekonomických rizik projektu, jejich dopady na projekt a 
jeho efektivnost a návrh na způsob jejich eliminace 

 
 

                                                 
3
Nízká lze podstatně ovlivnit manažerem BTK, Střední – lze částečně ovlivnit manažerem BTK, Vysoká – lze 

minimálně ovlivnit manažerem BTK  
4
 Nízká – minimální vliv na realizaci projektu, Střední – vliv na krácení přiznané dotace, Vysoká – případné 

předčasné ukončení projektu 

NEEKONOMICKÁ RIZIKA 

Popis Příčiny 
Pravděpodobnost 

výskytu
3 Intenzita

4 
Dopady na 

projekt a jeho 
efektivnost 

Návrh na způsob 
eliminace 

 nedodržení 
harmonogramu 
realizace 
projektu 

 nízká úroveň 
řídící schopnosti 
manažera 
projektu a 
koordinátora 
projektu,  

 nízká  vysoká 

 opoždění 
projektu 

 krácení 
části 
uznatelných 
nákladů 
projektu 

 vysoká 
kvalifikační a 
komunikativní úroveň 
projektového týmu 
BTK 

 systém 
průběžného 
monitoringu projektu 
ze strany 
projektového týmu 
BTK 

 dodavatelská 
rizika 

 vybavení a 
služby nebudou 
dodány či 
předloženy v 
požadované 
kvalitě a lhůtě a 
tím může být 
ohrožena 
realizace projektu. 

 střední  vysoká 

 krácení části 
uznatelných 
nákladů 
projektu  

 nesplnění 
stanovených 
aktivit projektu 
- – možná i 
ukončení 
projektu 

 rizikům lze 
předcházet 
vhodným řešením a 
specifikací 
smluvních 
podmínek včetně 
platebních. 

 důležitou prevencí 
jsou samozřejmě 
podrobné a 
důvěryhodné 
informace o 
ekonomickém a 
právním postavení 
partnera. 

 personální 
riziko 

 selhání 
projektového 
týmu, 
nedostatečná 
zainteresovanost 
projektového 
týmu 

 nízká  nízká 

 prodloužení 
realizace 
některých 
aktivit, 

  špatně 
odevzdané 
žádosti o 
platbu, 

  prodloužení 
vyplacení 
dotace 

 pravidelné 
koordinační schůzky,  

 personální změny 
v projektovém týmu – 
změna jednotlivých 
osob 
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Komentář: 

Z tabulky jednoznačně vyplývá klíčová role manažera projektu BTK, který bude odpovědný za 

komunikaci nejen uvnitř klastru, tzn. mezi stávajícími i novými členy BTK. Manažer projektu 

bude muset přesvědčivě deklarovat plnění monitorovacích ukazatelů činnosti klastru a 

v případě jakýchkoliv odchylek je standardním způsobem průběžně administrovat tak, aby 

nedocházelo k nepříznivým dopadům na činnost BTK. Důležitým faktorem k prevenci vzniku 

většiny identifikovaných rizik je zavedení systému průběžného monitoringu projektu ze 

strany projektového týmu BTK, která by neměla plnit pouze „společenské“ funkce, ale měla 

by na základě návrhů manažera projektu přijímat strategická rozhodnutí, které budou mít 

pro budoucí činnost BTK zásadní význam.   

11 Závěry 

Tato studie proveditelnosti vznikla jako jedna z povinných příloh k žádosti o finanční dotaci 

z OPPIK – program SPOLUPRÁCE – KLASTRY- I. VÝZVA-ROZVOJ KLASTRU pro realizaci 

projektu „ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTI KLASTRU V OBLASTI SPOLUPRÁCE A JEHO ŘÍZENÍ“. 

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje činností BEZPEČNOSTNĚ TECHNOLOGICKÉHO 

KLASTRU, z. s. a propagace jeho aktivit za účelem dalšího rozšiřování členské základny 

klastru. Záměrem projektu je rozšířit portfolio služeb pro členy klastru a podpořit 

mezioborovou spolupráci s dalšími klastry a partnery. Realizací projektu chceme zkvalitnit 

sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových 

společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Účelem projektu je inovovat a dále 

rozvíjet BTK o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v oblasti safety and security a 

posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Rozvoj klastru 

zvýší úroveň a kvalitu průmyslového a kolektivního výzkumu a upevní kooperační vazby mezi 

jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. 

 

 


