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Cíle a metodika 
Vznik analytického podkladu vyplívá z potřeby po zmapování mezinárodních sítí spolupráce a 

potenciálu jejich využití. Cílem mapování je posbírat informace o spolupráci subjektů působících 

v Libereckém kraji se zahraničními subjekty v rámci výzkumu vývoje a inovací. Vztahy mezi subjekty 

jsou graficky znázorněny v síti spolupráce, ze které je možné sledovat intenzitu spolupráce, množství 

vazeb, množství realizovaných mezinárodních projektů a další relevantní informace pro popis zapojení 

do mezinárodních sítích spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

Zdrojem informací jsou veřejně dostupná data o projektech podpořených z dotačních programů. 

Aktuálně není k dispozici jednotná databáze realizovaných projektů na úrovni Evropské unie. Programy 

mají databáze příjemců řešeny individuálně a struktura a obsah informací je u každého programu 

odlišná. Jako sjednocující informace pro následnou analýzu jsou vybrány informace o názvu projektu, 

začátku a konci řešení, anotaci, roli účastníka, zemi účastníka a celkových nákladech. Klíčovou 

informací je seznam účastníků ze kterého vznikají jednotlivé vazby, které tvoří síť spolupráce. 

Mapování mezinárodních sítí spolupráce navazuje na mapování regionálních sítí spolupráce a zaměřuje 

se výlučně na spolupráci mezi subjekty s registrační adresou v Libereckém kraji a zahraničními subjekty.  

Na základě informacích o projektech uvedených v anotaci jsou projekty individuálně posouzeny a 

rozřazeny podle relevance k doménám specializace Libereckého kraje. Vzniká několik tematicky 

zaměřených podsítí. Dalším důležitým faktorem je geografická příslušnost zahraničních partnerů, ze 

které lze souhrnně vyhodnotit četnost vazeb Regionálních subjektů na zahraniční regiony.  
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Dotační zdroje 
Síť spolupráce je tvořena projekty podpořených z programů uvedený a popsaných níže. Nejedná se 

v tomto případě o taxativní výčet všech existujících programů umožňujících mezinárodní spolupráci, 

ale jedná se o programy, ze kterých byly podpořeny projekty s účastí subjektu z Libereckého kraje. 

H2020 

Program Horizont 2020 podporuje špičkový výzkum a technologický rozvoj umožňující rychlé reakce 

na důležité události, jako jsou např. vypuknutí epidemie eboly, problémy spojené s migrací obyvatel, 

změna klimatu a zhoršování životního prostředí (výzva European Green Deal) nebo současná 

celosvětová pandemie covidu-19. Na program v novém období navazuje Horizon Europe. Projekty 

podpořené z Horizon 2020 tvoří nejvýznamnější část ze seznamu projektů s účastí subjektů 

z Libereckého kraje. 

Cosme 

COSME je program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků, který probíhá 

v letech 2014–2020 a jehož rozpočet představuje 2,3 miliardy EUR. COSME podporuje malé a střední 

podniky v usnadnění přístupu k financování, podpoře internacionalizace a přístupu na trhy, vytváření 

prostředí podporujícího konkurenceschopnost a zlepšování podnikatelské kultury. Z Libereckého kraje 

se do programu zapojily výhradně klastrové iniciativy a to konkrétně CLUTEX - Klastr Technické textilie, 

z.s. a  Český konopný klastr, z. s.  

Interreg 

Interreg je jedním z klíčových nástrojů Evropské unie (EU) podporujících přeshraniční spolupráci 

prostřednictvím financování projektů. Jeho cílem je společně řešit společné výzvy a nacházet sdílená 

řešení v oblastech, jako je zdraví, životní prostředí, výzkum, vzdělávání, doprava, udržitelná energie a 

další. 

Interreg Central Europe 

Program zlepšuje kapacity pro regionální rozvoj v oblasti inovací, snižování oxidu uhličitého, ochrany 

přírodních a kulturních zdrojů, jakož i dopravy a mobility. V projektech lidé ze všech druhů institucí 

spolupracují na řešení společných výzev ve svých městech a regionech – v oblasti inovací, snižování 

CO2, přírodních a kulturních zdrojů a udržitelné dopravy. Program podporuje nadnárodní spolupráci 

za hranicemi ve střední Evropě (Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, 

Polsko, Slovensko, Slovinsko) 

Interreg Danube 

Programy spolupráce EU jsou primárně určeny pro další územní integraci prostřednictvím posílené 

spolupráce ve specifických oblastech politiky. Dunajský nadnárodní program (DTP) podporuje 

hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Podunají. Aby bylo dosaženo vyššího stupně územní 

integrace velmi heterogenního Podunají, působí program nadnárodní spolupráce jako politický hnací 

motor a průkopník při řešení společných výzev a potřeb ve specifických oblastech politiky, kde se 

očekává, že nadnárodní spolupráce přinese hmatatelné výsledky. 

Zahrnuje 14 zemí - Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Německo – 

Bádensko-Württembersko a Bavorsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, 

Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina (částečně). 
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Interreg Europe 

Interreg Europe pomáhá regionálním a místním samosprávám v celé Evropě rozvíjet a poskytovat lepší 

politiku. Vytvořením prostředí a příležitostí pro sdílení řešení si program klade za cíl zajistit, aby vládní 

investice, inovace a implementační úsilí vedly k integrovanému a udržitelnému dopadu na lidi a místo. 

Existují řešení, která mohou pomoci našim regionům stát se tím nejlepším, čím mohou být. EU dnes 

klade velký důraz na to, aby regionům připravila cestu k realizaci jejich plného potenciálu – tím, že jim 

pomůže využít jejich vrozených silných stránek a zároveň využít příležitostí, které nabízejí možnosti 

hospodářského, sociálního a environmentálního pokroku. 

LIFE Programme 

Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře a rozvoji 

environmentální legislativy v Evropské unii. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, 

životního prostředí a klimatu v celé EU. Jeho cílem je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, 

které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení 

stavu životního prostředí a biodiverzity. Program LIFE zahrnuje oblast přírody a biologické rozmanitost,  

oběhového hospodářství a kvalita života, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a 

přechodu na čistou energii. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Trio 

Posláním Programu je podpořit aktivity v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji, které 

budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií. Jde o technologie náročné na 

znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými 

inovačními cykly. V Programu budou podporovány projekty zaměřené zejména na fotoniku, mikro a 

nanoelektroniku, nanotechnologie, nrůmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé 

výrobní technologie. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Finanční mechanismy EHP/Norsko 

Prostřednictvím Finančních mechanismů EHP (EEA Grants) a Norska (Norway Grants) přispívá Norsko 

spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském 

hospodářském prostoru a k posilování spolupráce a kontaktů s 16ti státy ve střední a jižní Evropy a 

oblasti Baltského moře. 

Technologická agentura České republiky 

Z programů, kde je poskytovatelem Technologická agentura České republiky, byla identifikována 

spolupráce mezi subjektem se sídlem v Libereckém kraji a zahraničním subjektem v programech ALFA 

(podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje), DELTA (podpora při navazování 

bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu mezi tuzemskými a zahraničními partnery), EPSILON 

(Podpora projektů zaměřených převážně na průmyslové technologie, jejichž výsledky mají rychlé 

uplatnění na trhu), DELTA2 (podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu) a KAPPA (rozvoj 

znalostí a výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce mezi subjekty z ČR a partnery z Norska, 

Lichtenštejnska a Islandu).  
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Mezinárodní projekty subjektů z Libereckého kraje 
Z programů bylo vybráno 57 projektů s účastí subjektu s registrační adresou v Libereckém kraji a 

zahraničního subjektu. Sledované období je mezi roky 2012 až 2022. Vybrané projekty byly podpořeny 

celkem z devíti různých dotačních zdrojů. Největší zastoupení mají projekty z programu Horizon 2020, 

které tvoří 43,9 % ze všech projektů. Dále je významněji zastoupen program Interreg Central Europe 

(14,0 %) a programy pod Technologickou agenturou České republiky (10,5 %). 

Program Počet projektů 

Cosme 5 

H2020 25 

Interreg Central Europe 8 

Interreg Danube 5 

Interreg Europe 2 

Life 3 

MPO 1 

MŠMT 2 

TA ČR 6 

Celkový součet 57 

V mezinárodních sítích je zapojeno celkem 16 subjektů s registrační adresou v Libereckém kraji. Jejich 

výčet je uveden v tabulce níže. Do nejvíce projektů je zapojena Technická univerzita v Liberci, která 

podílí na 24 projektech ze kterých je v sedmi případech v roli vedoucího subjektu (lead partner). 

V rámci mezinárodních projektů není možné identifikovat konkrétní fakulty. Druhým subjektem podle 

počtu projektů je DEX Innovation Centre, které je soukromé inovační centrum a zaměřuje se na 

inovační projekty v oblasti smart health, energetiky and dopravy. S osmi projekty je do sítě zapojen 

klastr CLUTEX - Klastr Technické textilie zaměřený na podporu spolupráce členských firem v oblasti 

výzkumu, vývoje a výroby technických textilií. Společně s Technickou univerzitou a DEX Innovation 

Centre zastává vedoucí roli v jednom ze čtyřech mezinárodních projektů i firma Crytour, která je 

současně čtvrtá v pořadí se čtyřmi projekty. 

Subjekt Počet projektů Počet vazeb 

Technická univerzita v Liberci 24 323 

DEX Innovation Centre, z.s. 11 112 

CLUTEX - Klastr Technické textilie,z.s. 8 70 

CRYTUR, spol. s r.o. 4 67 

ČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s. 2 36 

ELMARCO s.r.o. 2 17 

IQLANDIA, o.p.s. 2 39 

KORID LK, spol. s r.o. 2 32 

Photon Water Technology s. r. o. 2 21 

POLPUR, spol. s r.o. 2 2 

Český konopný klastr, z. s. 1 6 

DIAMO, státní podnik 1 4 

FORMPLAST-Svoboda s.r.o. 1 32 

Liberecký kraj 1 2 
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PVF Schienenfahrzeuge, s.r.o. 1 1 

ZF Automotive Czech s.r.o. 1 12 

Celkem se subjekty z Libereckého kraje zhostili vedoucí role v projektu v 10 případech, ve 45 případech 

se na projektů podílely v roli řadového účastníka a ve 4 případech v roli účastníka třetí strany, nepřímo 

zapojeného do řešení projektu. 

Role LK Počet projektů 

Lead partner 10 

Participant 45 

Third Party 4 

Z pohledu vynaložených finančních prostředků se jednotlivé programy výrazně liší. Při přepočtení na 

průměrné náklady na projekt jsou nejvyšší průměrné náklady na projekt z programu Horizon 2020 a 

s velkým odstupem následují programy Intereg. 

Zdroj Celkové náklady Počet projektů Průměr za projekt Měna 

Cosme 2 619 727    5 523 945    EUR 

H2020 444 433 120    25 17 777 325    EUR 

Interreg Central Europe 17 190 904    8 2 148 863    EUR 

Interreg Danube 10 395 261    5 2 079 052    EUR 

Interreg Europe 3 689 742    2 1 844 871    EUR 

Life 5 263 019    3 1 754 340    EUR 

MPO 990 760    1 990 760    EUR 

MŠMT 23 280    2 11 640    EUR 

TA ČR 3 580 800    6 596 800    EUR 

Celkový součet 488 186 614    57 8 564 677    EUR 

Sledované období v mapování mezinárodních sítí spolupráce v Libereckém kraji je za posledních 10 let 

(2012-2022). Z tohoto období nejvíce projektů vzniklo v letech 2020, 2017, a 2019. Počet projektů 

v realizaci znázorňuje graf uvedený níže. V roce 2022 je v realizaci 17 projektů. 
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Z celkového počtu 57 mezinárodních projektů bylo u 39 možné identifikovat relevanci k jedné nebo 

vícero doménám specializace Libereckého kraje. U 18 projektů nebylo možné vazbu relevanci 

identifikovat z důvodu přílišné obecnosti zaměření projektu nebo z důvodu zaměření na obor, který 

nepatří mezi domény specializace Libereckého kraje. V celkové síti spolupráce jsou zahrnuty i projekty, 

které nejsou přiřazeny pod domény. 

Z projektů přiřazených pod domény je nejvíce zastoupena doména Elektronika, elektronika a ICT 

s doménou Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji, které mají shodně po 

13 uskutečněných projektech. Doména Pokročilé materiály na bázi textilních struktur má přiřazeno 10 

projektu, Pokročilé strojírenství a Nanomateriály a technologie jejich výroby mají po šesti projektech. 

Nízké zastoupení v mezinárodních projektech mají domény Progresivní kovové, kompozitní, plastové 

materiály (4  projekty), Pokročilá dopravní zařízení, dopravní prostředky (2 projekty), Optika, 

dekorativní a užitné sklo (2 projekty). 

Doména Počet projektů Počet vazeb 

Strojírenství 6 63 

Nano 6 47 

Textil 10 94 

Kov,plast, kompozit 4 19 

Sklo/optika 2 18 

Udržitelnost 13 256 

Automotive 2 13 

Elekto 13 262 

Ostatní 18 183 

Vzhledem k tomu, že každý projekt má různý počet účastníků, vytváří každý projekt různý počet vazeb. 

Nejvíce vazeb mají domény s větším počtem projektů. Průměrný počet vazeb na projekt v doméně je 

nejvyšší u domény Elektronika, elektronika a ICT (20,2 vazeb/projekt) a domény Pokročilé strojírenství 

(19,7 vazeb/projekt). Tyto domény zahrnují projekty, do kterých je zapojen velký počet partnerů. 

Při rozřazení projektů do domén je možné projekt přiřadit k jedné nebo vícero doménám. Projekty 

s relevancí k vícero doménám mohou zobrazit propojení domén specializace. Vzhledem k nižšímu 

počtu projektů ve srovnání s regionálními sítěmi lze identifikovat pouze dvě významnější vazby mezi 

doménami na poli mezinárodního výzkumu. První spojení existuje mezi doménami Pokročilé 

strojírenství a Elektronika, elektronika a ICT a druhé mezi doménou Pokročilé materiály na bázi 

textilních struktur a Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji. 

Projektům, které se zaměřují na konkrétní a specifické obory a technologie, byly přiděleny štítky 

definující zaměření projektu. Pomocí těchto nestrukturalizovaných štítků je možné definovat témata, 

která subjekty z Libereckého kraje řeší v rámci mezinárodního výzkumu, vývoje a inovací. Nejčastěji se 

opakovali projekty zaměřené na zdravotnické technologie. Vzhledem ke skutečnosti, že význam 

zdravotnických technologií naznačila Analýza technologických trendů a Mapování regionálních sítí 

spolupráce, byla oblast zdravotnictví zařazena jako další doména. V projektech se dále objevují témata 

na podporu klastrové spolupráce, řešení výzev spojených s radioaktivním odpadem a téma dopravy. 
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Tagy Počet projektů 

zdravotnictví 6 

klastr 5 

radioaktivní odpad 3 

doprava 3 

bezpečnost 2 

chemie 2 

AI 1 

baterie 1 

big data 1 

smartcity 1 

etika 1 

keramika 1 

KKP 1 

konopí 1 

kov 1 

migrace 1 

networking 1 

platforma 1 

polovodič 1 

Průmysl 4.0 1 

monitoring 1 

robotika 1 

start-up 1 

talentmagnet 1 

voda 1 

vzdělávání 1 

Vazby firem z Libereckého kraje jsou tvořeny z 82 procent se zeměmi, které jsou součástí Evropské 

unie. V rámci Evropské unie je mají místní firmy nejsilnější vazbu na Německo (94 vazeb), Španělsko 

(75 vazeb) a Francii (62 vazeb). V rámci spolupráce se sousedními zeměmi mají po Německu místní 

firmy vazby s Polskem (37 vazeb), Rakouskem (20 vazeb) a nejslabší se Slovenskem (13 vazeb). 

Z evropských zemí, které nejsou součástí Evropské unie mají firmy nejsilnější vazby na Velkou Británii 

(40 vazeb), Švýcarsko (20 vazeb) a Norsko (10 vazeb). Z asijských zemí je na prvním místě Izrael (13 

vazeb), Čína (11 vazeb) a Japonsko (6 vazeb). Ostatní zahraniční regiony tvoří jen 1 % z celkového počtu 

vazeb. 

Vazby regionálních firem jsou rozloženy mezi mnoho zahraničních aktérů a žádný z nich zřetelně 

nevystupuje. Větší pozici mají zahraniční subjekty zapojené do projektu, kde je více regionálních 

aktérů. Technická Univerzita v Liberec má silné vazby na některé vysoké školy v západní Evropě 

(Španělsko, Nizozemí, Velká Británie)  a na firmy a výzkumné organizace ve Skandinávských zemích. 

Opakovaná spolupráce je se vyskytuje u klastru Clutex a DEX Innovation Centre.  
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Pokročilé strojírenství  
Doména pokročilé strojírenství obsahuje čtyři regionální subjekty, na které je navázáno 63 zahraničních 

subjektů. Celkem je síť spolupráce pro doménu Pokročilé strojírenství tvořena 63 vztahy. Největší pozici 

v rámci domény má klastr Clutex (28 vazeb), který spolupracuje na projektu zaměřeném na smart 

factory pro rozvoj nových a personalizovaných produktů. Vazby okolo klastru Clutex jsou tvořeny 

z projektu Horizon 2020. Oproti tomu vazby okolo Technické univerzity v Liberci (16 vazeb) jsou 

tvořeny projektem z Intereg Central Europe a projektem z Horizon 2020. Univerzita se v těchto 

projektech zaměřuje na výzkum a vývoj strojů pro nanomateriály a mezinárodní spolupráce ve vývoji 

technologií a systémů pro zdravotnictví. ZF Automotive Czech (12 vazeb) je dalším regionálním 

subjektem v síti s vazbami tvořenými výhradně z projektů Horizon 2020 a v projektech se zaměřuje na 

inovaci v procesu výroby pro dosažení výroby s nulovou zmetkovostí a propojení simulačních nástrojů 

s měřicími zařízením. Posledním regionálním subjektem je DEX Innovation Centre (7 vazeb) 

s projektem podpořených v rámci Intereg Central Europe a zaměřeným na podporu Průmyslu 4.0 jako 

nástroje k nové,  digitální revoluci. 

Na síti je patrná velmi nízká úroveň spolupráce mezi regionálními subjekty. S výjimkou Fraunhofer-

Gesellschaft, který spojuje Technickou Univerzitu a Clutex, se jedná o zcela oddělené výzkumné klastry 

spolupráce. V rozdělení firem podle země příslušnosti je patrná spolupráce se zeměmi jižní Evropy a 

sousedních zemí. První v pořadí podle četnosti je Itálie, Španělsko, Německo, Polsko, Slovensko. 

 
1: Pokročilé strojírenství; CTRL + kliknutí = zobrazení 

https://graphcommons.com/graphs/a5d0029b-c7c5-472e-8737-b1457e50789b?sel=9f1e3049-42a1-4858-8bb1-4a7bf1fe1b99&auto=true
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2: Země - Pokročilé strojírenství; CTRL + kliknutí = zobrazení 

Pokročilá dopravní zařízení, dopravní prostředky a jejich komponenty 
Projekty z domény Pokročilé dopravní zařízení v rámci mezinárodních projektů financovaných 

z veřejných zdrojů mají jen velmi nízké zastoupení a jsou řešeny výlučně v rámci programu Horizon 

2020. Síť je tvořena dvěma regionálními subjekty, 13 zahraničními subjekty a 13 vztahy. 

Hlavním regionálním aktérem je společnost Elemarco (12 vazeb), která řeší projekty zaměřené na vývoj 

automobilových MEA s vysokým výkonem a vysokou proudovou hustotou. Dále se zde objevuje PVF 

Schienenfahrzeuge (1 vazba), která řeší společně s Dánskou firmou Safe Green Logistics projekt na 

efektivní a nákladově udržitelný logistický systému založeného na multimodální dopravě jako 

alternativě k silniční nákladní dopravě. Z pohledu složení zemí původu, se zde nejčastěji objevují 

subjekty z Německa a v menšině z Francie, Velké Británie a Dánska. 

https://graphcommons.com/graphs/a5d0029b-c7c5-472e-8737-b1457e50789b?group-type=type&show=groups
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3: Pokročilá dopravní zařízení, dopravní prostředky a jejich komponenty; CTRL + kliknutí = zobrazení 

 

 

42: Země - Pokročilá dopravní zařízení, dopravní prostředky a jejich komponenty; CTRL + kliknutí = zobrazení 

Optika, dekorativní a užitné sklo 
Za doménu Optika, dekorativní a užitné sklo je jediným regionálním zástupcem společnost Crytour, 

která vyrábí optoelektronická řešení pro vědu a hi-tech průmyslové aplikace. Je jednou z předních 

světových společností ve výrobě a zpracování syntetických krystalů. Síť je tvořena 18 vztahy z 2 

projektů. Jeden z těchto projektů je financován z programu Horizon 2020 a druhý od Technologické 

agentury ČR. V síti spolupráce se se řeší témata vývoje funkčního vzorku pevnolátkového laserového 

zesilovače emitujícího ve střední infračervené spektrální oblasti a nové technologie výroby 

krystalických scintillativních vláken. Členění zahraničních firem v síti spolupráce zobrazuje, že má 

Crytour partnery po celém světě a nedominují zde země Evropské unie. Nejsilnější vazba je na Japonsko  

objevují se zde subjekty z mimoevropských zemí jako jsou Spojené státy, Čína, Rusko. 

 

 

https://graphcommons.com/selections/2316aabd-00bb-448d-bd89-d0b6819969c0
https://graphcommons.com/graphs/06eed30d-c10f-483e-a288-55fda1036b9f?sel=06f17cb8-ec45-4233-b5d3-2180738fceab&auto=true&group-type=type&show=groups
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5: Optika, dekorativní a užitné sklo; CTRL + kliknutí = zobrazení 

 
6: Země - Optika, dekorativní a užitné sklo; CTRL + kliknutí = zobrazení 

  

https://graphcommons.com/selections/2a1cf8b1-d482-43d1-864a-ea5f33866f3e
https://graphcommons.com/graphs/b7e4a9a3-3ee5-4c0e-a12e-900ed285c3a0?sel=2a1cf8b1-d482-43d1-864a-ea5f33866f3e&auto=true&group-type=type&show=groups
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Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji 
Doména Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji patří mezi domény 

s nejvyšším počtem relevantních projektů a z nich vytvořených vztahů. Hlavním výzkumným uzlem je 

zde Technická univerzita, která má 257 vazeb. Druhým největším výzkumným centrem je Česká 

technologická platforma pro textil s 36 vazbami a z regionálních aktérů do sítě dále přispívá Photon 

Water Technology (21 vazeb), Clutex (7 vazeb) a Diamo (4 vazby).  

Intenzivní míra spolupráce je mezi Technickou univerzitou a firmou Photon Water Technology. U 

zbývajících regionálních subjektů je propojení slabé. Na rozdíl o předcházejících domén je struktura 

financování rozmanitější. Jsou zde projekty z Horizon 2020 (38,4 %), Intereg Central Europe (15,4 %), 

Life (23 %), MPO (7,7 %) a TA ČR (15,4 %). 

Při rozdělení sítě na klastry vznikne největší klastr spojení okolo Technické univerzity v Liberec, která 

ve svých projektech s relevancí k doméně Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními 

zdroji řeší technické otázky na podporu provádění geologických likvidačních projektů pro radioaktivní 

odpad, rozvoj úložných úložišť pro radioaktivní odpad, efektivnější zhodnocení užitných hodnot lignitu, 

integrovaný přístup k řízení kvality podzemní vody. Menší klastry se tvoří okolo České technologické 

platformy pro textil, která v rámci sítě řeší projekty zaměřené na podporu oběhového hospodářství a 

průmyslovou symbiózu v textilním sektoru. Klastr okolo společnosti Photon Water Technologies se 

zaměřuje na rozvoj vědecké a technické inovace bioremediačních technologií. Skupina vztahů a firem 

okolo klastru Clutex řeší projekty zaměřené na podporu používání bezpečnějších alternativních 

zpomalovačů plamene, které jsou toxické, přetrvávající a bio-akumulační. 

Struktura firem podle země příslušnosti je vzhledem k velikosti sítě rozmanitá, ale jsou zde země, kde 

je intenzita spolupráce na projektech s vazbou na udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními 

přírodními zdroji vyšší. Jsou jimi Německo (25), Francie (24), Italie (20), Španělsko (19). 
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7: Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji; CTRL + kliknutí = zobrazení 

https://graphcommons.com/selections/0c8ce4b9-684b-4096-b610-a91cde467dc3
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8: Země - Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji; CTRL + kliknutí = zobrazení 

Pokročilé materiály na bázi textilních struktur a technologie pro nové 

multidisciplinární aplikace 
Síť spolupráce pro doménu Pokročilé materiály na bázi textilních struktur je složena z 10 projektů a 54 

vztahů. Do těchto projektů se zapojilo 50 subjektů z nichž jsou tři regionální aktéři.  

Největší strukturu vztahů má okolo sebe Česká technologická platforma pro textil (36 vazeb) a 

spolupracovala na projektech z programu Horizon 2020 a Interreg Central Europe. Projekty se zaměřují 

na oblast cirkulární ekonomiky v textilním průmyslu s využitím moderních technologií (blockchain, AI) 

a platformy propojující nabídku s poptávkou. Struktura vztahů okolo společnosti Crytour (16 vazeb) je 

taktéž tvořena projekty z programu Horizon 2020 a obsahově se projekty zaměřují na scintillativní 

vlákan. Subjekty napojené na klastr Clutex (26 vazeb) jsou financované z programů Cosme, Interreg 

Europe a Life. Obsahem projektů, které vytváří vztahy okolo klastru Clutex se zaměřují na snižování 

ekologické zátěže výroby textilu, podpora mezinárodní spolupráce pro rozvoj technických textilií.  

S výjimkou propojení klastru Clutex s Česká technologická platforma pro textil prostřednictvím 

německých subjektů Saxon Textile Research Institute a Sachsen!Textil Ev nejsou regionální firmy 

vzájemně propojeny. Struktura zemí zahraničních partnerů ukazuje, že v má doména Pokročilé 

materiály na bázi textilních struktur silnou vazbu na subjekty z Italie (21). 

https://graphcommons.com/graphs/5d83893b-8309-4ef4-9d80-8dea53bace6e?sel=0c8ce4b9-684b-4096-b610-a91cde467dc3&auto=true&group-type=type&show=groups
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9: Pokročilé materiály na bázi textilních struktur; CTRL + kliknutí = zobrazení 

https://graphcommons.com/selections/6d2a9e80-46a1-416f-8f9e-6f1aac28b2c4
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10: Země - Pokročilé materiály na bázi textilních struktur; CTRL + kliknutí = zobrazení 

Progresivní kovové, kompozitní, plastové materiály a technologie jejich 

zpracování 
Kovové, kompozitní a plastové materiály se ve srovnání s dalšími doménami specializace řeší na 

mezinárodní úrovni v menší míře. Hlavním regionálním aktérem je zde Technická univerzita v Liberci, 

která je v rámci jednoho projektu spojena se společností Polpur. Celkem je zde 20 subjektů 

propojených 19 vazbami z 4 projektů. Projekty v síti se zaměřují na materiály pro tepelnou ochranu,  

molekulární konstrukce polymerů pro biomedicínské aplikace, získávání sol-gel metodou 

nanouhlíkových povlaků s vysokými antibakteriálními vlastnostmi a nízkou toxicitou pro různé aplikace, 

nahrazování kritických0 suroviny (chrom, nikl, molybdenium a vanadium). 

Převážná část sítě je tvořena vazbami z projektů z programu Horizon 2020. Dva ze čtyř projektů jsou 

podpořeny programem Horazon 2020 a druhá polovina je ze zdrojů od Technologické agentury ČR. Ve 

struktuře zemí partnerů se objevují sousedící země (Německo, Polsko), země jižní a západní Evropy 

(Španělsko, Velká Británie, Řecko, Italie, Belgie). Z mimoevropských zemí je zde vazba na Thajsko. 

https://graphcommons.com/graphs/d797e4c7-2a6c-4e6b-a32f-1759fa26a194?sel=6d2a9e80-46a1-416f-8f9e-6f1aac28b2c4&auto=true&group-type=type&show=groups
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11: Progresivní kovové, kompozitní, plastové materiály; CTRL + kliknutí = zobrazení 

 
12: Země - Progresivní kovové, kompozitní, plastové materiály; CTRL + kliknutí = zobrazení 

  

https://graphcommons.com/selections/cc097d47-acab-4b55-923e-a8a5b1fb8264
https://graphcommons.com/graphs/d1cff74b-8685-467c-8703-342e761fd0aa?sel=cc097d47-acab-4b55-923e-a8a5b1fb8264&auto=true&group-type=type&show=groups
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Nanomateriály a technologie jejich výroby 
Doména specializace zaměřená na nanomateriály patří mezi specifické aplikační oblasti. Množství 

projektů a vztahů, které vytvářejí síť je přesto poměrně vysoké a signalizuje významnost této domény 

v mezinárodním výzkumu a vývoji. Síť je tvořena 49 subjekty z 6 projektů, ze kterých vzniklo 47 vztahů. 

Hlavním regionálním aktérem je v síti Technická univerzita v Liberci (42 vazeb), která má na sebe 

navázán největší počet zahraničních partnerů. V oblasti nanotechnologií Technická univerzita řeší  

nahrazování toxických sloučenin kovů netoxickými uhlíkovými nanočásticemi, čištění 

kontaminovaných vod pomocí membrán a nanovlákenných filtrů s biocidní úpravou, rozvoj výzkumu 

autonomních robotických systémů založených používání inteligentních materiálů založených na 

nanopolymerech, integrací multiscaled 3D tiskařských strojů s nanochemickou robotikou. Druhým 

významným regionálním aktérem v doméně je firma Elmarco (5 vazeb), která je předním dodavatel 

zařízení na výrobu nanovlákenných materiálů v průmyslovém měřítku. Obsahem projektů, do kterých 

je Elmarco zapojeno je vývoj nástroje pro manipulaci s nanovláknem. Dva z projektů využilo zdrojů 

Technologické agentury ČR a zbývající projekty jsou podpořeny z programu Horizon 2020. Ve struktuře 

zemí má největší zastoupení Německo (7) a Velká Británie. Všechny zastoupené země jsou z Evropy. 

 
13: Nanomateriály a technologie jejich výroby; CTRL + kliknutí = zobrazení 

https://graphcommons.com/selections/2aaae101-9dd3-43e4-82ec-56e4e76bacba
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14: Země - Nanomateriály a technologie jejich výroby; CTRL + kliknutí = zobrazení 

Elektronika, elektrotechnika, ICT 
Mezinárodní síť spolupráce pro doménu Elektronika, elektrotechnika, ICT je ve srovnání s dalšími 

doménami největší z počtu subjektů, počtu vztahů a počtu projektů. Sít je tvořena 251 subjekty 

spojenými 262 vazbami z 13 projektů. Velikost domény je do značné míry ovlivněna multioborovou 

aplikovatelností tématu. Elektronika, elektrotechnika, ICT a digitální technologie obecně jsou 

relevantní pro všechny zbývající domény. Z 16 místních subjektů jich je v síti spolupráce pro doménu 

Elektronika, elektrotechnika, ICT zastoupeno sedm. 

V síti je přítomno sedm regionálních aktérů, kteří okolo sebe tvoří klastry napojených partnerů. 

Jednotlivé klastry jsou minimálně propojené a nesdílí mezi sebou partnery. Výjimkou je německá 

výzkumná organizace Fraunhofer Gesellschaft, která současně spojuje Crytour, Clutex a Technickou 

univerzitu. Největší struktura subjektů a vztahů se vytváří okolo Technické univerzity v Liberci (109 

vazeb). Následuje Crytour (37 vazeb), FORMPLAST-Svoboda (32 vazeb), Clutex (28 vazeb), DEX 

Innovation Centre (18 vazeb), ELMARCO (12 vazeb), ZF Automotive Czech (12 vazeb). 

V doméně se nejčastěji řeší témata jako je propojení simulačních nástrojů s měřicími zařízeními pro 

řízení v reálném čase, výzkum a odborná příprava k rozvoji kontroly průmyslového procesu založeného 

na tomografii, autonomní robotické systémy, IOT, spolupracující roboti, rozvoj Průmyslu 4.0, 3D tisk 

nebo monitorovací systémy. Doména je z 84,6 % tvořena projekty podpořenými z programu Horizon 

2020 a zbývající podíl jsou projekty z Interreg Central Europe. Z pohledu struktury zemí partnerů 

probíhá nejvíce spolupráce na projektech s Evropskými zeměmi.  Významné zastoupení má Německo, 

Španělsko, Francie a další země západní a jižní Evropy a skandinávské země. Při zaměření na 

mimoevropské země jsou zde významně zastoupeny subjekty z Izraele. 

https://graphcommons.com/graphs/0b8412fc-3a94-4725-b637-b7c7d22ae351?sel=2aaae101-9dd3-43e4-82ec-56e4e76bacba&auto=true&group-type=type&show=groups
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15: Elektronika, elektrotechnika, ICT; CTRL + kliknutí = zobrazení 

https://graphcommons.com/selections/20cd4996-3fb9-45fc-9934-d15cabaf5f7d
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16: Země - Elektronika, elektrotechnika, ICT; CTRL + kliknutí = zobrazení 

  

https://graphcommons.com/graphs/d50dea1c-28fb-4a93-9c15-30c858cf6eeb?sel=20cd4996-3fb9-45fc-9934-d15cabaf5f7d&auto=true&group-type=type&show=groups
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Zdravotnické technologie 
Z dřívějších realizovaných analýz a mapování (Analýza ekonomických a technologických trendů, 

Mapování regionálních sítí spolupráce) se objevuje trend rostoucího významu zdravotnických 

technologií ve vědě, výzkumu a inovacích. V rámci mapování mezinárodních sítí spolupráce byly 

vybrány projekty, které zdravotnictví a zdravotní technologie v některém aspektů řeší. Celkem je síť 

tvořena 51 subjekty, které spojuje 47 vazeb z 6 projektů. Jsou zde zastoupeny čtyři regionální subjekty, 

okolo kterých vznikají klastry. Tyto celky mezi sebou nejsou žádným způsobem propojené.  

Největším uzlem subjekt DEX Innovation Centre (20 vazeb), který se účastní projektů zaměřených 

aplikace pro zjednodušení života pacientů založených na digitálních technologiích. Druhým 

významným regionálním subjektem je Crytour (16 vazeb), který se účastní projektů zaměřených na 

molekulární konstrukcí polymerů pro biomedicínské aplikace. Zastoupena je i Technická univerzita (6 

vazeb), která zde má v síti minoritní roly a projekty se zaměřují na materiály složené z multifunkčních 

nanočástic pro aplikace v nanomedicíně a dalších oblastech. Posledním regionálním subjektem podle 

významu v síti je Elmarco (5 vazeb), které řeší projekty spojené s nanomateriály pro zdravotní  aplikace. 

Síť spolupráce pro zdravotní technologie je tvořena z 83,3 % projekty z programu Horizon 2020 a 

zbývající část projektů je z Interreg Central Europe, do kterých je zapojen DEX Innovation Centre. 

Struktura sítě na základě geolokace zahraničních partnerů je tvořena v první řadě subjekty z Evropy 

(Německo 6, Velká Británie 5, Španělsko 4), ale ve významné míře se zde objevují i země jako je 

Japonsko (4), Thajsko (3), Spojené státy (2) a Izrael (1). 

 
17: Zdravotnické technologie; CTRL + kliknutí = zobrazení 

https://graphcommons.com/selections/da9d37ff-7662-4c87-a1b3-5ed52d212a7d
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18: Země - Zdravotnické technologie; CTRL + kliknutí = zobrazení 
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Příloha č.1: Souhrnná síť spolupráce Libereckého kraje podle států 

 
19: Souhrnná síť spolupráce Libereckého kraje podle států; CTRL + kliknutí = zobrazení 
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Příloha č.2: Souhrnná síť spolupráce za všechny mezinárodní projekty s účastí subjektu z Libereckého kraje 
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