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Spolupráce firem s akademickou sférou má zároveò podpoøit uplatnìní 
výsledkù výzkumu a vývoje na trhu, a zajistit tak jejich transfer do podoby 
komerènì orientovaných produktù.

Cílem sdružení IT Cluster je v neposlední øadì vybudovat silnou znaèku, 
která definuje Moravskoslezský kraj jako centrum pokroèilých technologií. 
Zvažte, zda byste se i vy nechtìli stát èlenem našeho sdružení, a posílit 
tak myšlenku vybudování silného IT regionu, kde se pojem informaèní 
spoleènost stává realitou.

PØEHLED AKTIVIT

 Rozvoj
 • Vývoj a implementace informaèních systémù

 • Vývoj internetových technologií a aplikací

 • Vývoj v oblasti mobilních technologií

 • Vývoj v oblasti telekomunikací

 • Multimediální prezentace

 Služby
 • Výroba, prodej a správa poèítaèových systémù

 • Sledování a støežení vozových parkù

 • Poradenství v oblasti IT

 Vzdìlávání
 • Vzdìlávání v oblasti IT

 • Celoživotní vzdìlávání vèetnì certifikovaných kurzù

 • Jazyková výuka, tlumoènické a pøekladatelské služby

VIZE A MISE

 Vize
 • Vytvoøení platformy pro sdílenou komunikaci mezi 
  IT spoleènostmi a institucemi

 • Záruka kvality založená na propojení univerzity a IT prùmyslu

 • Partnerství pro rozvoj regionù – ambicí je posunout region 
  smìrem k technologiím s vysokou pøidanou hodnotou

 • Spolupráce s jinými prùmyslovými oblastmi znamená 
  naslouchat jejich potøebám a pøípadnì ovlivnit jejich chování

 • Sdílení èinností èlenù klastru rozvíjí spolupráci a napomáhá 
  vytváøení synergických efektù

 Mise
 People for IT

 • Zajistit dostateèný poèet absolventù v požadované kvalitì

 • Definovat a poskytovat kvalitní vzdìlávání v oblasti informaèních 
  a komunikaèních technologií

 IT for People

 • Výzkum a vývoj má být pøijat jako spoleèná budoucnost, 
  nejde pouze o odstraòování krátkodobých problémù

 • Výzkum a vývoj má naplòovat požadavky regionu

 Marketing a komunikace

 • Zamìøit se na spoleèné projekty orientované na konkrétní 
  potøeby èlenù klastru

O NÁS

IT Cluster je sdružení zamìøené na oblast 
informaèních a komunikaèních technologií (ICT), 
které vzniklo v Ostravì poèátkem roku 2006. Svou 
koncepcí sdružení spojuje vzdìlávací instituce 
a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním 
je zajistit pøípravu lidských zdrojù, vytvoøit 
potenciál pro øešení inovaèních projektù a rozvíjet 
spoleèné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu 
pøípravy lidských zdrojù je hlavní prioritou vtažení 
firem podnikajících v oblasti IT do vzdìlávacích 
procesù nejen na vysoké škole, konkrétnì Fakultì 
elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava, 
ale i na støedních školách a institucích zabývajících 
se celoživotním vzdìláváním.
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