
                            O   novom   projekte   klastra   ENECOHAB 

„Koncipovanie  inovačných  nástrojov  energetických  a  environmentálnych  klastrových habitatov“ 

Ciele riešenia projektu sú definované ako dosiahnutie finálneho stavu, kedy prostredníctvom 
realizácie tohto projektu dôjde: 

-  k posilneniu pozitívneho dlhodobého trendu spoločenského a hospodárskeho rastu pozície zvyšovaniu 
inovačnej kapacity Národného energetického klastra na relevantnom trhu pôsobenia v SR a v krajinách V4, 

-   k významnému rastu spoločensky aktuálneho uvedomenia a odborného rastu  každého účastníka projektu ( 
člena, funkcionára a zamestnanca klastra ) vo veci  inovatívneho environmentálneho vlastného pôsobenia, 
projektovania  a uplatňovania nových prístupov k znižovaniu energetickej náročnosti v investičných projektoch  
formou vlastného autorizovaného a už v praxi vo viacerých projektoch overeného špecifického vzdelávacieho 
prístupu, 

-   k významnej prezentácii a propagácii  Slovenska a činnosti klastrovej organizácie a jej zložiek ( členov, 

funkcionárov a zamestnancov ) v medzinárodnom  klastrovom priestore a tvorby spolupráce na  spoločnej 

expertnej komunikácii a tvorenej databáze poznatkov a nástrojov z oblasti projektovania nových inovačných 

habitatov a vytváraní súvisiaceho budovania networkingu v cezhraničnej spolupráci so zámerom dosiahnutia  

tzv. líderskej pozície pri zapojení sa do spoločného medzinárodného koncipovania inovačných nástrojov 

energetických a environmentálnych klastrových habitatov. 

Konkrétnym  cieľom  projektu je naplnenie dvoch kľúčových úloh a to: 

1.    Zabezpečiť ďalšie špecializované a adresné odborné vzdelávanie a štúdium účastníkov 
projektu tak, aby mohli samostatne tvoriť a prezentovať nové inovatívne riešenia pre 
investičné zámery a projekty i produkty svojich členských firiem v rámci klastrovej 
organizácie, s osobitným zreteľom na pôsobenie v najmenej rozvinutých regiónoch a tieto 
zodpovedne prezentovať na domácom a zahraničnom fóre pred odbornou verejnosťou 
a zvýšiť a posilniť tak svoju konkurencieschopnosť a úspešnosť. 

2.   Realizovať v nadväznosti na dlhodobé a už overené aktivity a výsledky klastra na Slovensku 

seriózny výskum a analýzu energetického a environmentálneho prostredia z aspektu podnikateľského 

členského zázemia a vytvoriť portfólio vedomostí k navrhnutiu moderných nástrojov pre koncipovanie 

vybraných inovačných nástrojov klastrových habitatov v portfóliu pôsobnosti medzi podnikmi, 

agentúrami a klastrami v domácom a medzinárodnom meradle. 

Konkrétnym riešením projektu je aplikácia a šírenie poznatkov o prostriedkoch a nástrojoch 

vytvorenia nového prístupu k inováciám – technické, organizačné, finančné a spoločenské 

súvzťažnosti pri zavádzaní nového terminus technikus do sféry inovácií - INOVAČNÝ HABITAT,  ktorý 

je výlučným a v súčasnosti do výskumu a praxe zavádzaným myšlienkovým autorstvom tímu 

zodpovedného riešiteľa projektu a samotného Národného energetického klastra NEK  v praxi. 

Konkrétnym výsledkom projektu bude jednak skupina preškolených a pripravených osôb na nové 

inovačné projekty, jednak vedecké výstupy z realizácie výskumnej úlohy, sprievodná publikačná 

a propagačná činnosť v odbornej verejnosti a prezentácie výsledkov tvorených priamo účastníkmi 

projektu počas medzinárodného workshopu a konferencie. Reálnym výstupom bude vytvorenie 

vzorového virtuálneho inovačného habitatu a jeho pravidiel fungovania a to prvýkrát minimálne 

v európskom priestore, postavenom na podmienky fungovania klastrov a firiem.  
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